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 چکیده
ای است که درباره ماهیت، اجاره رحم از موضوعات تقریباً مستحدثه

های گوناگونی شکل گرفته و آرای صحت و بطالن و آثار آن، بحث

ته انجام گرفهای مختلفی ابراز شده است. در بیشتر مطالعات و پژوهش

در این زمینه، معموالً با مالک قرار دادن زن و مرد صاحب نطفه به 

ماهیت این تعهد و قواعد حاکم بر آن پرداخته شده است اما در این 

ند کپژوهش توجه و تأکید اصلی بر زنی است که اقدام به این تعهد می

و اینکه وجود چه ضرورت و توجیهی است که سبب می شود به این 

تواند موجب دخل و تصرف دهد. آیا موضوع عقد، میل تن در میعم

در جزئی از بدن انسان باشد؟ در این بررسی، صحت استناد به اصل 

اباحه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و از طریق بررسی یکی از 

ن به ای« نکاح استبضاع»های موجود در زمان قبل از اسالم به نام نکاح

که مالکیت بضع از جمله حقوق اهلل بوده که از طریق رسد نتیجه می

عقد نکاح، منحصراً در اختیار زوج قرار داده شده است. در نهایت به 

دلیل تعارض این قرارداد با قواعد عمومی قراردادها از جمله موضوع 

عقد و اخالق حسنه، حقوق طفل و قواعد نظر به نامحرم، قول به بطالن 

 شود.آن، تقویت می
 

 مالکیت، اباحه اصل، استبضاع،رحم اجارهاژگان کلیدی: و

 .فروج حفظ ،حسنه اخالق، بضع

  

Abstract 

Uterine rent is one of the almost new topics in 
which the nature, validity and invalidity and its 

effects have been variously debated and different 

opinions have been expressed. In most studies and 
researches in this field, the nature of this 

obligation and the rules governing it have usually 

been considered as the criterion for the man and 
woman who have the sperm, but in this research, 

the main attention and emphasis is on the woman 

who undertakes this Commits and what is the 
necessity and justification on the basis of which he 

agrees to this action. Can the subject of the 

contract be the encroachment on a part of the 
human body? In this study, the correctness of 

citing the principle of immorality has been 

criticized and evaluated, and by examining one of 
the pre-Islamic marriages called "marriage of 

impeachment", it is concluded that the ownership 

of ablution, including the rights of God It has been 
given exclusively to the couple through marriage. 

Finally, due to the conflict of this contract with the 

general rules of contracts, including the subject of 
marriage and good morals, the rights of the child 

and the rules of non-mahram, the promise to annul 

it is strengthened. 
 

Keywords: Rental of the womb  impeachment  

the principle of immorality. 
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 بیان مسأله

جایگزین، استفاده و بهره گیری از رحم شخص ثالث )زنی دیگر( برای منظور از اجاره رحم یا رحم 

کاشت نطفه و پرورش آن در مدت حمل و در نهایت، تحویل طفل حاصل از آن به صاحبان نطفه است. 

اجاره رحم یکی از انواع و صور مختلف تلقیح مصنوعی است. باروری یا لقاح مصنوعی به این معنی 

مقاربت بین جنس نر و ماده به وجود آید که انواع مختلف دارد و به آن  است که حمل یا جنین بدون

(. بنابراین در اجاره رحم بدون اینکه مقاربتی بین زوجین 7328،831تلقیح مصنوعی می گویند)امامی،

ود و شصورت بگیرد، اسپرم مرد و یا نطفه زوجین در رحم زن دیگری قرار داده و به اصطالح کاشته می

که جنین مراحل رشد و نمو خود را یکی پس از دیگری سپری کرد و به دنیا آمد، زن صاحب پس از این

 رحم بر اساس مفاد قرارداد ملزم است طفل به دنیا آمده را به زن و مرد صاحب نطفه تحویل دهد.

 تلقیح مصنوعی که اجاره رحم یکی از انواع آن است، در آغاز به منظور اصالح نژاد و تکثیر حیوانات

لودویگ »اهلی بکار رفته و طبق تحقیقات انجام گرفته، اولین آزمایش را یکی از دانشمندان آلمانی به نام 

ها انجام داده است. در نیمه اول قرن نوزدهم، تلقیح میالدی، روی ماهی 7171در سال  7«جاکوب

 زدهم، تلقیح مصنوعیمصنوعی بر روی مادیان؛ گاو و گوسفند عملی گردید. و سرانجام در اواخر قرن نو

 (.7328،831به انسان نیز کشیده شد )امامی،

دالیل و انگیزه های مهمی موجب وارد شدن تلقیح مصنوعی و از جمله اجاره رحم به چارچوب 

بیماری زوجه و ترس از انتقال بیماری او به ، «بارورینازایی و نا»زندگی بشر شد،  از جمله مبارزه با 

سالم و مزایای مادر جانشین، سقط جنین، راحت طلبی و گرایش به آسوده زیستن  جنین، استفاده از رحم

 (. 7327،831زاده،و غیره)قاسم

نازایی و ناباروری، به عدم توانایی در حاملگی، بعد از یک سال نزدیکی فعّال زوجین بدون استفاده از 

های مل مختلفی از قبیل: عفونت(. عوا7328،1شود.)غفاری،کننده از حاملگی اطالق میوسایل جلوگیری

دستگاه تناسلی، افزایش سن و گذشت دوره توان باروری، مصرف داروهای الکلی و مواد مخدر، شیمی 

درمانی و رادیوتراپی، نوع تغذیه، عوامل محیطی و شغلی، داروها و اختالالت کروموزومی و ژنتیکی، 

                                                           
1. Ludwigjacobi  
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؛ غفاری، همان(. بر اساس 71-7328،72ادقی،ممکن است در ایجاد ناباروری مؤثّر باشند )آخوندی و ص

میلیون( با  21های جهان) بیش از درصد از زوج 71الی  71( WHOگزارش سازمان بهدشت جهانی)

(. اگر زمانی، گره گشایی از مشکل ناباروری 7327،1مشکل ناباروری مواجه هستند)اردکانی و آخوندی،

آن  یهای دانش پزشکی قسمت عمدهدر سایه پیشرفت گنجید، امروزهحتی در تصّور ابنای بشر نیز نمی

اولین  7121اولین نوزاد آزمایشگاهی، متولد شد و پس از آن در سال  7112قابل رفع است. در سال 

ا هبا استفاده از تخمک و اسپرم زوج نابارور صورت پذیرفت. گزارش« روش جایگزینی کامل»مورد 

ها متولد شدند)اردکانی و نوزاد با استفاده از این روش 111دست کم  7127دهند که در سال نشان می

(. در توضیح مطلب باید اشاره کرد در اجاره رحم، شکل گیری جنین بر اساس منشأ 7327،71دیگران،

ی ژنتیک -که با ارتباط بیولوژیکی 7روش جایگزینی نسبی -7پذیرد: تخمک به دو روش عمده صورت می

که با حذف هر گونه ارتباط   8روش جایگزینی کامل -8مراه است و فرزند با بانوی صاحب رحم ه

(. اما این، 7327،71ژنتیکی کودک با بانوی صاحب رحم همراه است )اردکانی و دیگران، -بیولوژیکی

ای هتمام موضوع نیست؛ اگر ناباروری به عنوان یک بیماری از جهت فنی و پزشکی قابل مداوا است، جنبه

وانشناسی و اجتماعی آن محل تأمل است و این بحث را پیش کشیده است که حد و حقوقی، اخالقی، ر

آوردهای علمی و پزشکی در ریشه کن کردن مشکالت و موانع زندگی تا چه حدود استفاده از دست

هاد؟ یا ای وانی انکار نگریست و آن را به گوشهمیزان است؟ آیا شایسته است کلّ این فناوری را به دیده

بدون هیچ محدودیتی و با انگیزه بهبود و ترقی زندگی باید از آن بهره جست؟ و یا اینکه باید با در  اینکه

نظر گرفتن و رعایت اصول حقوقی و اخالقی و در صورت عدم تعارض با آنها از این دانش استفاده کرد؟ 

پذیرد، ابتدا به می در قالب قراردادی معوض مانند اجاره صورت به دلیل اینکه رحم جایگزین معموالً

 شود.تعریف اجاره و قواعد حاکم بر این قرارداد، پرداخته می

 بررسی ماهیت حقوقی اجاره رحم

اگر چه واگذاری رحم از حیث شرعی یا قانونی ممکن است در قالب انواع عقود معوض و حتی غیر 

ل از طریق عقد اجاره طور که اشاره شد، واگذاری رحم معموالً در عممعوض صورت پذیرد ولی همان

                                                           
1 .conventional surrogacy 
2 . gestational surrogacy. 
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گیرد، بنابراین الزم است ضمن تعریف عقد اجاره به بررسی ماهیت این صورت خاص از اجاره انجام می

اجاره عقدی است که به موجب »در مورد عقد اجاره آمده است:  877پرداخته شود. در قانون مدنی ماده 

 «ا موجر و اجاره کننده را مستأجر گویند.شود، اجاره دهنده رآن، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می

باید  دهد، لذای تمام ارکان اجاره باشد ارائه نمیبه دلیل اینکه ماده مذکور، تعریف جامعی که دربرگیرنده

به فقه به عنوان یکی از منابع قانون مدنی رجوع شود. در مذاهب مختلف اسالمی، تقریباً تعریف مشابهی 

توان برای از مجموع آنچه در کتب فقه آمده است سه ویژگی اساسی را میاز عقد اجاره شده است و 

 عقد اجاره نام برد: 

 موقت بودن. -معوّض بودن. ج -تملیکی بودن. ب -الف

 شر؛81/818م،7127؛نجفی،8/381ق،7813،ثانی شهید«)اإلجارة هی العقد علی تملیک بعوضٍ معلوم» 

شود در اجاره رحم، زن صاحب رحم موجر محسوب می(. بر اساس این تعریف، 8/811م،8117،بینی

که رحم خود را به مدت معلوم )تا زمان متولد شدن طفل( در برابر عوض معلوم به زن و مرد صاحب 

 دهد.نطفه که مستأجر هستند اجاره می

امری که در این جا باید به آن توجه ویژه شود، موضوع عقد است. در اجاره رحم، موضوع عقد، 

شود بنابراین، از بدن)رحم( یک انسان است که به مدت معلوم در اختیار دیگری قرار داده میقسمتی 

تواند قسمتی از جسم خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا در آن سؤال اساسی این است آیا انسان می

بضع  دخل و تصرف صورت پذیرد؟ به ویژه زمانی که این واگذاری از طرف یک زن و آن هم در حوزه

تواند به این عمل تن در دهد؟ اگر این تعهد از طرف و فرج باشد. آیا هر زنی اعم از باکره و غیر باکره می

یک زن صورت پذیرد آیا با حقوق زوج در تعارض نخواهد بود و در این صورت آیا رضایت و اذن او 

وعه به ویژه قواعد عمومی ها، باید به فقه و  قوانین موضگویی به این پرسشالزم است. برای پاسخ

 قراردادها مراجعه کنیم تا بتوانیم راهی فراسوی حلّ این مجهوالت بگشاییم.

ها دارد که یکی از آنق.م به اجمال، چهار شرط اساسی را برای صحت معامله مقرر می711ماده 

معامله  به تبیین آن و ذکر شروط مورد 877و  871، 878است و سپس طی سه ماده « مورد معامله»
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توان فهمید که موضوع عقد، دست کم باید سه شرط اساسی داشته پردازد که از مجموع این مواد، میمی

؛ 7331،7/811معین باشد.)امامی، -3منفعت عقالیی داشته باشد.  -8مالیّت داشته باشد.  -7باشد: 

امله باید چیزی باشد کند موضوع مع(. حال که قانون مدنی به صراحت بیان می7317،8/718کاتوزیان،

که مالیت داشته باشد، باید به این مسأله پرداخت که اگر موضوع عقد، تمام یا قسمتی از بدن انسان باشد 

گویی به این مسأله بهتر است چند فرض از تواند به عنوان مال مورد دادوستد قرار گیرد؟ برای پاسخمی

 یکدیگر تفکیک شود: 

سمانی فرد است؛ بدین صورت که کل بدن فرد، مورد معامله گاهی موضوع معامله، تمامیت ج -7

گیرد. منظور از این صورت، همان بردگی است که واقع شده و مانند یک کاال مورد داد و ستد قرار می

غیرقانونی اعالم شده است.  7اعالمیه جهانی حقوق بشر 8امروزه طبق قوانین حقوق بشر و از جمله ماده 

تواند اقدام به فروش خود کند زیرا، این ی آزادی اراده نمیی خود فرد نیز به بهانهحایز اهمیت آنکه، حتّ

کس هیچ»کند: ق.م بیان می111ی سلب حقوق مدنی از خود بوده؛ که غیر قانونی است. ماده عمل به منزله

لب س« ند.تواند به طور کلی حق تمتّع و یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کنمی

 باشد.ق.م ممنوع می171ی حرّیت نیز به موجب ماده

فرض دیگر آن است که گاهی انسان تمام یا قسمتی از وقت و مهارت خود را به طور موقّت،  -8

ی ی بارز آن اجارهدهد. نمونهبدون اینکه مستلزم دخل و تصرف در بدن باشد، در اختیار دیگری قرار می

ق.م احکام آن بیان شده است. نباید از نظر دور داشت، 171و  178ر ماده باشد که دخدمه و کارگر می

 ای دارای اهمیت استی ذات عقد است. این نکته تا اندازهکه این معامله باید موقّت باشد و توقیت، الزمه

فت با ظرا 178ای سلبی و برای نشان دادن موقّت بودن این عقد، در مادهکه مؤلفان قانون مدنی، با جمله

تواند اجیر شود مگر برای مدت معیّنی یا برای انجام امر خادم یا کارگر نمی»کند: اصوالً خاصّی، بیان می

                                                           
1 . Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all 

their forms. 

 بندگی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است. هیچ کس را نمی توان به بندگی یا بردگی گرفت. -8ماده 
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حال اگر شخصی اجیر شود و مدتی معین نشود، دو فرض متصور است: یا اینکه مدت، تابع مزد « معیّنی.

ق.م  171عی که در ماده شود، موضواست و به عبارتی با توجه به عوض، موقت بودن عقد معلوم می

اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود »دارد: بدان پرداخته شده و بیان می

و یا اینکه نه مدت معین شده و نه با توجه به « خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است...

ه شرط تأبید منعقد شده است که در این صورت توان مدتی برداشت کرد و یا اساساً معامله بعوض، می

( موجب 7328،718زاده و دیگران،باید قایل به بطالن عقد بود. زیرا عالوه بر غرری بودن عقد)قاسم

 باشد.ق.م ممنوع می111سلب حقوق مدنی از فرد اجیر شده که آن هم بر اساس ماده 

م با شرط دخل و تصرف در در فرض دیگر، ممکن است شخصی، قسمتی از بدن خود را آنه -3

بدن، مورد معامله قرار دهد. برای مثال فردی جهت انجام اعمال نامشروع و منافی عفّت اقدام به تن 

مانه از تواند مشمول عناوین مجرفروشی کند، که این تراضی نه تنها باطل است بلکه بسته به موضوع، می

  7رار گیرد.قبیل: زنا، لواط، مساحقه، مضاجعه، تفخیذ و تقبیل ق

ی دیگر این است که زنی قسمتی از بدن خود را که در اینجا رحم است در اختیار دیگری قرار نمونه

تواند رحم خود را مورد معامله قرار دهد؟ در دهد تا مورد تصرف و انتفاع قرار گیرد. آیا یک زن میمی

نطفه توجیه شود؛ وجود چه اجاره رحم اگر قرار باشد، بر مبنای ضرورت، عمل زن و مرد صاحب 

دهد بر جزء مهمی از بدن خویش معامله کند، جزئی که محل برآورده ضرورتی است که به یک زن اذن می

ی بقای نسل آدمی است؟ آیا اساساً زن مالک بضع شدن یکی از نیازهای اساسی انسان و تضمین کننده

است؟ یا اینکه این مالکیت متعلّق خویش است؟ اگر جواب مثبت است حد وحدود این مالکیت چقدر 

ی اراده شارع قرار دارد؟ آیا دراین زمینه تفاوتی میان زن باکره حق اهلل بوده و صرفاً در اختیار و حیطه

 و غیر باکره وجود دارد؟ 

 

 

                                                           
 حدود. -تاب دوم . رجوع کنید به: قانون مجازات اسالمی، ک7 
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 بررسی صحت اجاره رحم

ها، چه در قراردادرسد، با توجه به اصول و ضوابط حاکم بر نظام خانواده و قواعد عمومی به نظر می

فقه اسالمی و چه در قوانین موضوعه باید قایل به عدم صحت اجاره رحم بود، زیرا قول به صحت این 

بناهای قرارداد، با اصول و قواعدی که اشاره خواهند شد در تعارض است و تاب تحمل در برابر سنگ

 :یل بطالن این قرارداد اشاره شودترین دالشود به مهمفقه و حقوق اسالمی را ندارد. اکنون سعی می

 اَالصل فی االَبضاع التّحریم -7

؛ 7327،377؛ رحیمی،7328،71؛ یزدی،7328،27ای از فقها و حقوقدانان معاصر)حرم پناهی،عده

اند. این گروه، تمام دالیل ، قایل به صحّت اجاره رحم شده7( با استناد به اصل عملی اباحه387جاللیان،

اند و بر این قانونی دال بر ناجایز بودن این عمل را مورد تردید جدّی قرار دادهو مستندات شرعی و 

باورند؛ در این باره دلیلی وجود ندارد و بنابراین جهت تبیین حکم مسأله باید به اصول عملیّه رجوع 

ست.) جشود، زیرا هرگاه در مورد حکم موضوعی، دلیلی وجود نداشته باشد، باید به اصول عملیّه، تمسّک 

 8االصل دلیل حیث ال دلیل(.

دلیلی بر حرمت تلقیح نطفه مرد اجنبی به زن، به وسیله »دارد: یکی از آنها در این زمینه بیان می

(. حتی یکی از فقهای 7327،381جواهری،«)کندشوهر، وجود ندارد و اصل اباحه، این عمل را تجویز می

ند: کداند و اشاره    میر این زمینه، خالف احتیاط میشورای نگهبان، استناد به اصل احتیاط را نیز د

ود: ششاید گفته شود... در اینجا آنچه اصل است همان احتیاط است... امّا در برابر این دیدگاه گفته می»

 ىعَلَ أَمْ لَکُمْ أَذِنَ آللَّهُ  قُلْ»... فرماید: احتیاط در بسیاری از موارد، خود خالف احتیاط است. خداوند می

]بنابراین[ حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم، از آنچه جایز و حالل است، آن هم به  3«تَفْتَرُونَ  اللَّهِ

                                                           
 (.7328،711؛ محقق داماد،7/88، 7321؛ موسوی بجنوردی،7323،812. در مورد اصل اباحه رجوع کنید به: )محمدی،7 
 . جهت تفصیل مطلب رجوع کنید به: )منابع پیشین(. 8 

 .11. یونس،3 
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(. بعضی نیز با ایجاد شک در اصل 7328،72تواند، مصداقی از این آیه باشد. )یزدی،استناد احتیاط، می

ن فرض...چون شک در تکلیف است پس در ای»...دانند: حکم، تمسّک به اَصالة االِباحه را صحیح می

مجرای به کاربردن اصل برائت است نه اصل احتیاط. لذا در این روش با توجه به شک در اصل حکم، 

 (.7327،387جاللیان،«)رسد.به کار بردن اَصالة االباحه، کامالً صحیح به نظر می

داً اشاره خواهد شد؛ در مورد طور که بعتوان گفت: اوالً هماندر مقابل استناد به اصل اباحه، می

بطالن اجاره رحم، دالیل شرعی و قانونی محکمی وجود دارد و بنابراین هیچگاه نوبت به اصول عملیّه و 

رسد. ثانیاً بر فرض اینکه در مورد حرمت و بطالن اجاره رحم، هیچ از جمله اصل اباحه و احتیاط نمی

احه را در این زمینه جاری ساخت، زیرا اصل اباحه به توان اصل ابدلیلی وجود نداشته باشد؛ باز نمی

؛ موسوی 7323،812)محمدی،عنوان یک قاعده عمومی استثنائاتی دارد )ما مِن عامٍّ الِّا و قد خص( 

ذبح «)اُضحیه»، «دماء»توان به (. که از جمله آنها می7328،711؛ محقق داماد،7/88، 7321بجنوردی،

 اشاره کرد.« ابضاع»شرعی( و 

صوالً هر ا»آید این است که: نچه از قواعد فقه اسالمی و تتبّع در احکام و فتاوی معتبر فقهی بر میآ

گونه دخل و تصرف، ایذاء و ایجاد جرح در بدن انسان، ممنوع است مگر با وجود دلیلی محکم و نصی 

 (11ق،7871؛ ابن نجیم،77ق،7877؛ سیوطی،7/711ق،7811زرکشی،«) صریح از طرف شارع

کنون سعی می شود از طریق تتبع و استقراء در ابواب مختلف فقهی، شواهدی دال بر صحت قاعده ا 

، خالف اصل اعالم شده و تا جایی که ممکن «حدود»مذکور آورده شود. با توجه به همین قاعده است که 

. )عسقالنی، است باید حدود را از مسلمین، دفع و درء کرد. )إدرَؤا الحدود عن المسلمین ما استطعتم(

  7(.871م،8113

است که فقهاء و علمای علم اصول با توجه به اینکه این عمل موجب جرح و « ختان»مورد دیگر  

ایذاء در بدن انسان می گردد، اگر نصی در این زمینه وجود نداشت، قطعاً آن را ممنوع اعالم می کردند. 

                                                           
توان به می از مجموع طرق روایت و تکیه بر معنی و روح حدیث،کند؛ با این لفظ، ضعیف است ولی . البته این حدیث چنانچه خود ابن حجر اشاره می7 

 .مفهوم آن؛ اعتماد کرد
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( 1/771، 8117ه خمس...الختان. بخاری، به عبارت دیگر اگر در این خصوص نصی وجود نداشت )الفطر

به دلیل مخالفت با قواعد و اصول کلی از جمله قاعده مذکور، حرام اعالم می گردید. )خطیب شربینی، 

8117 ،1/131)7 

 و زدن انواع عالیم بر بدن نیز، یکی دیگر از مصادیق این قاعده است. )أنَّ النبیَّ لعن« خالکوبی»

 (. 871م،8113...() عسقالنی، والواشمةلواصلة...

و سایر اعضای بدن نیز، اگر صرفاً برای زیبایی و تجمیل باشد؛ اصوالً غیر « های سر و صورتجراحی»

 (.7317،71جایز هستند )الگشا،

گوش نوزادان دختر را که صرفاً به « سوراخ کردن»با استناد به همین قاعده است که گروهی از فقها، 

دانند؛ زیرا این عمل، جرحی دردآور و بنابراین موجب قصاص است و بر ام میخاطر تجمیل است؛ حر

 ؛8/387،ق 7871،غزالی ؛8/817،م 8117شربینی،) اخذ اجرت در برابر آن حرام است. کهاین باورند 

 8(.71/812،ق 7311، فتح الباری،عقالنی

ده دانست. اگر نتوان در مورد توان از جمله مصادیق این قاعرا نیز می« اجاره رحم»به نظر نگارنده 

دلیلی ارایه داد، به دلیل اینکه موجب دخل و تصرّف در بدن انسان می گردد و در « اجاره رحم»حرمت 

ناد محابا به اصل اباحه استتوان به سادگی و بیحقیقت جسم آدمی موضوع دادوستد قرار می گیرد؛ نمی

های حقوقی نیز به محض اینکه موضوع عقد، سایر نظام ورزید زیرا عالوه بر نظام حقوقی حاکم بر اسالم،

گیرند چرا که در این صورت، تمامیت جسمانی فرد یا قسمتی از آن باشد حساسیت ویژه به خود می

موضوع عقد از حالت صرفاً شخصی و اقتصادی خارج شده و با سایر ابعاد زندگی اجتماعی انسان و 

بسا تساهل و اهمال در این زمینه موجب بردگی، استثمار و های فردی گره خواهد خورد و چه آزادی

                                                           
  7-و النه قطع جزء من البدن ال یخلف تعبدا فال یکون اال واجبا کقطع ید          

هذا جرح مؤلم موجب ق الذهب فیها فإن لَوال أرى رخصة فی ثقب أذن الصبیة ألجل تعلیق حِ»گوید: داده و می. حتی غزالی در این مورد شدت به خرج 8 

ق غیر مهم، بل فی التقریط بتعلیقه على األذن...کفایة عنه، فهذا وإن کان معتاداً فهو حرام، والمنع واجب واالستئجار لَ، فال یجوز إال لحاجة...والتزین بالحِللقصاص

 . فیه رخصة، ولم یبلغنا إلى اآلن فیه رخصة ؛ إال أن یثبت من جهة النقلواألجرة المأخوذة علیه حرامعلیه غیر صحیح 
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خرید و فروش اعضا و جوارح افراد جامعه شود. همگام با این قاعده و به دلیل اینکه موضوع ابضاع و 

ای برخوردار است، در منابعی که به ذکر و استحصای قواعد فقه پرداخته شده فروج از حساسیّت ویژه

ان اند و بیای مستقل مطرح کردهورت استثنایی بر اصل اباحه و حتّی قاعدهاست، این مسأله را به ص

؛ ابن 77،ق 7877؛ سیوطی،7/711،ق 7811زرکشی،) «أالصل فی األبضاع التحریم»اند: داشته

اند: در فرضی که زنی که بر مرد حرام است )مثالً (. و با استناد به این قاعده بیان کرده11،ق 7871نجیم،

از رضاع( اگر با زنان معدود و محصوری که ازدواج با آنها حالل است، آمیخته شود؛ ازدواج  حرمت ناشی

وان تگردد؛ مگر اینکه تعداد آنها غیر محصور باشند. و در این زمینه نمیبا همه آنها بر آن مرد، حرام می

؛ 7/711ق،7811زرکشی،« ) هألنّه لیس أصلهنّ اإلباحة حتّی یتأیّد االجتهاد باستصحاب» اجتهاد کرد زیرا: 

 (.11ق،7871؛ ابن نجیم،77ق،7877سیوطی،

 هر گونه انتفاع و استمتاع از بضع، باید صرفاً از طریق عقد نکاح، صورت پذیرد. -8

صرف نظر از ملک یمین که امروزه موضوعاً منتفی است، تنها راه انتفاع از فرج، صرفاً عقد نکاح است و 

مینه، موضوعیّت دارد. حتّی اگر در این زمینه ادّعای اجماع رود؛ ادّعایی به عبارت دیگر، نکاح در این ز

 گزاف نخواهد بود.

حفظ »در آیات آغازین سوره مؤمنون که به وصف مؤمنان پرداخته است، یکی از اوصاف آنها را 

 فرماید: داند و در این راستا میمی« فروج

 ابْتَغَى فَمَنِ(7) مَلُومِینَ غَیْرُ فَإِنَّهُمْ أَیْمَانُُهمْ مَلَکَتْ مَا أوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَى إِال(1) حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِینَ»

 (.1-1)المؤمنون،« (1) الْعَادُونَ هُمُ فَأُولَئِکَ ذَلِکَ وَرَاءَ

غلیب تناگفته پیدا است، ذکر این اوصاف، با صیغه جمع مذکّر، هیچ خصوصیّتی نداشته و صرفاً از باب 

( و بنابراین، زن و مرد مؤمن، باید حافظ فروج خود باشند و صرفاً از 78/887م، 7121است )قرطبی 

توانند خود را بر همسران خویش، عرضه کنند؛ که آن هم شرایط و حدود ویژه خود طریق عقد نکاح می

ازواج خویش یعنی  را داراست. بر اساس مفهوم این آیات، اگر زن و مرد مؤمن، فروج خود را بر غیر
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ند ادیگران، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، عرضه دارند، راه دیگری در پیش گرفته

 ؛ تجاوزگران، بر آنها صادق خواهد بود.«عادون»و عنوان 

دختران »موضوع دیگری که از مفهوم این آیات قابل استنباط است، عدم جواز اجاره رحم، در حق 

تواند به این عمل تن در دهد؛ به طریق اولی دختری زیرا وقتی که زنی که ازدواج کرده، نمیاست، « باکره

 که باکره است نخواهد توانست رحم خود را برای کاشت نطفه، در اختیار مردی بیگانه قرار دهد.

 به لحاظ تاریخی آنچه که در این زمینه باید مورد توجّه قرار گیرد؛ این است که یکی از انواع

ت. بوده اس« نکاح استبضاع»هایی که در زمان قبل از اسالم )دوره موسوم به جاهلیّت( رواج داشته؛ نکاح

گشت؛ شوهرش از شد و وارد دوره طهر میبه این صورت که بعد از اینکه زن از عادت ماهانه پاک می

ثر این رابطه، باردار شود داد؛ همبستر شود تا در اکرد با مرد دیگری که او پیشنهاد میاو درخواست می

کرد. بر اساس روایت، انگیزه اصلی چنین و در مدت حمل، شوهرش از نزدیکی با او خودداری می

شود. در این یاد می 8«به نژادی»، چیزی که امروزه از آن به عنوان 7نکاحی، امید به نجابت فرزند بود

زرگان و نخبگان جامعه خود، درخواست نکاح به امید داشتن فرزندی صاحب اصل و نسب و شریف، از ب

کردند، که با زنان آنها مجامعت کنند تا شاید صفاتی از قبیل شجاعت و جنگاوری، به فرزندان آنها نیز می

انتقال یابد. اما با ظهور اسالم، این نکاح همراه انواع دیگر نکاح، جز آنچه که امروزه در فقه و حقوق 

بالحقّ، هدَم نکاحَ  فلمّا بُعث محمد» خوانیم: در آخر روایت می اسالمی مرسوم است، باطل گردید.

 (.1/71ق،7888)بخاری،« الجاهلیّة کلّه إلّا نکاح النّاس الیوم

بنابراین اگر اجاره رحم جایز باشد، باید قائل به صحّت این نوع نکاح نیز بود. زیرا اگر زنی بتواند 

واند تخصی بیگانه اجاره دهد؛ مسلّماً  و به طریق اولی میرحم خود را به مدّت معلوم برای حمل فرزند ش

                                                           
عْتَزِلَُها مِنْهُ، وَیَوَنِکَاحٌ آخَرُ: کَانَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِی إِلَى فُالَنٍ فَاسْتَبْضِعِی ...أَنَّ النِّکَاحَ فِی الجَاهِلِیَّةِ کَاَن عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاٍء:  -7 

بَیَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجَُها إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ رَغْبَةً فِی نَجَابَةِ الوَلَدِ، زَوْجُهَا واَلَ یَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى یَتَبَیَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَ

 به بعد.71م،7112برای مطالعه بیشتر نک: ترمانینی،…انَ هَذَا النِّکَاحُ نِکَاحَ الِاسْتِبْضَاعِفَکَ
2. eugenics 
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رحمش را در راستای رسیدن به منافع خویش، از جمله دارا شدن فرزندی صاحب اصل و نسب و 

 قهرمان، مورد معامله قرار دهد.

 توان فهمید؛ مالکیّت بضع نه تنها در اختیار شوهر قرار ندارد، تااز مجموع این آیات و روایات می

بتواند حق انتفاع از آن را به دیگری واگذار کند، بلکه حتّی خود زن نیز در این مورد، اختیاری ندارد و 

تواند به آزادی اراده استناد ورزد. به عبارت دیگر، مالکیّت بضع از جمله حقوق اهلل بوده که صرفاً از نمی

ن منتفع شود. این حق، انحصاری و غیر گیرد؛ تا انحصاراً از آطریق عقد نکاح در اختیار زوج قرار می

 قابل انتقال است.

 تعارض با حقوق طفل -3

توان از بضع انتفاع جست که انحصاراً در اختیار طور که اشاره شد، صرفاً از طریق عقد نکاح میهمان

هر تواند آن را به دیگری انتقال دهد. بنابراین اگر در خارج از این چارچوب، به زوج قرار دارد و نمی

د به توانشود؛ نمیطریقی و با هر جهتی مورد دخل و تصرف قرار گیرد؛ فرزندی که از این راه متولّد می

 طور کامل از حقوق مدنی خود، متمتّع شود. 

داند. در این مادّه را یکی از شرایط الحاق طفل به شوهر می« رابطه زوجیّت»ق.م وجود 7712مادّه 

ان زوجیّت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا طفل متولّد در زم»خوانیم: می

بر اساس این مادّه، برای ملحق کردن طفل « زمان تولّد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ین ابه شوهر عالوه بر وجود علقه زوجیّت، باید عقالً و عادتاً امکان این الحاق نیز وجود داشته باشد. بنابر

اند تواگر پس از گذشت مثالً سه ماه از ایجاد زوجیّت و وقوع نزدیکی، فرزندی به دنیا آید؛ شوهر می

توان در الحاق فرزند به گوید، حتّی با وجود اماره فراش، میکند. این مادّه به ما می« نفی ولد»ادّعای 

زوجیّت و امکان الحاق طفل به شوهر، تردید کرد. پس هرگاه یکی از این دو شرط، یعنی وجود رابطه 

شود، که در نتیجه، حقوق اولیّه و اساسی شوهر وجود نداشته باشد؛ طفل، به پدر طبیعی خود، ملحق نمی

 خوش پریشانی و اضطراب خواهد گردید.طفل مانند: حضانت، والیت، نفقه و توارث دچار تزلزل و دست
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ابطه را در حکم ولد زنا تلقّی کنند  تا از طریق مادّه اند، طفل متولّد حاصل از این رای سعی کردهعدّه

ق.م که طفل متولّد از زنا را ملحق به زانی نکرده است، آثار حقوقی آن را بررسی کنند 7771

(. اما به نظر نگارنده، چه ولد زنا و چه ولد حاصل از اجاره رحم، بر طبق مفهوم 7331،1/727)امامی،

ق.م مصداقی از نبود دو شرط مذکور را ذکر 7771نخواهند شد و ماده  ق.م ملحق به پدر خود7712ماده 

 کرده است. بنابراین جهت تعیین حکم مصادیق دیگر، کافی است که به اصل قاعده رجوع شود.

 تعارض با قواعد نظر به نامحرم -8

 اگر به اجاره رحم از منظر زنی که دارای مشکل باروری و ناتوانی بر نگهداری جنین است، نظر

افکند، با توجه به آنکه یک بیماری است، شاید بتوان جوازی شرعی بر رؤیت فرج زن بیمار توسط 

پزشک متخصص پیدا کرد اما به دلیل اینکه موضوع نگارش فعلی جواز اجاره رحم از منظر زنی است 

هد کرد، اکه اتفاقاً رحم او سالم و بدون عیب است و اگر چنین نباشد صالحیت کاشت نطفه را پیدا نخو

به نظر نگارنده این زن مشمول قواعد عمومی تداوی نخواهد بود و در نتیجه هیج جوازی در فقه اسالمی 

های متعدد، توسط پزشک صادر نمود زیرا نمی توان برای رؤیت و معاینه شرمگاه او و یا انجام آزمایش

 مشمول هیچ یک از موارد و عناوین جواز نظر به نامحرم نخواهد بود.

های خویش نیز باشند زن و مرد مؤمن عالوه بر حفظ فروج، باید مراقب نگاه 7بر اساس آیات قرآن، 

به موارد مشروع کنند  8و نظر خود را از آنچه حرام است، بپوشانند و آن را محدود و کوتاه )غضّ بصر(

 7881،یفخرراز ؛78/882،م 7121،یقرطب ؛7327،3/13شیرازی، مکارم ؛7373،71/711)طباطبایی،

(. این حکم اصوالً شامل تمامی مردها و زنان است، ولی زنان عالوه بر حفظ فروج و غضّ 2/878،ق

خود را نیز از نامحرمان )که به قرینه احصای محارم زن، از آیه معلوم هستند( نگاه « زینت»بصر، باید 

                                                           
 سوره نور. 37و31. به عنوان نمونه: آیات 7  

 (2/878هنا للتبعیض. و المراد غض البصر عما یحرم و االقتصار به علی ما یحل...)فخر رازی، « من». قال االکثرون: 8 
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ولی به هر 7جود دارد.شود؛ اختالف وهایی میی اینکه، زینت چیست و شامل چه قسمتدارند. درباره

های گردد؛ سایر قسمتحال، جز آن قسمت که شرعاً و عادتاً امکان پوشاندن آن موجب عسر و حرج می

اند. ولی عموماً سایر ها و صورت زن عمدتاً قایل به رخصت شدهبدن، نباید آشکار شود. در مورد دست

  ت.زن، جزو عورت است که پوشاندن )ستر( آن، واجب اس8اعضای بدن

بنابراین، زن و مرد مؤمن، هر کدام در حد و حدود معیّن، ملزم به ستر عورت خود هستند که نظر به 

، اقتضا کند، «ضرورت»آن حرام است. این حکم، اصوالً جاری است)عزیمت(، مگر در مواردی که 

 هایی از عورت آنان بر شخص یا اشخاصی ویژه نمایان شود)رخصت(.قسمت

ممکن است از عبارت ضرورت، تفسیرهای احیاناً شخصی و متفاوتی بشود؛ فقهای به دلیل اینکه 

به این  3اند.اسالم، از طریق تتبّع و استقرا در نصوص شریعت، اسباب و علل این ضرورت را احصا کرده

 صورت که نظر به عورت زن، جز در موارد زیر، ممنوع و مشمول حکم اصلی حرمت است.

رورت نکاح، نگاه به زن، آنهم دست و صورت، نه تنها جایز بلکه حتی نکاح: به خاطر ض -الف

تکرار نگاه هم مستحب است. تا از این طریق، از پشیمانی و جدایی زوجین که مفاسد آن، به مراتب بیشتر 

 جلوگیری شود.8از نظر است،

د صحنه عملی معامالت و شهادات: مسلّماً زنان نیز ممکن است به خاطر رفع نیازهای خود، وار -ب

داد و ستد و معامالت شوند. که در این حالت، ضرورت شناخت و شناسایی اطراف معامله چه حین العقد 

کند که هویت آنان محرز شود. اما بر اساس این قاعده که در و چه هنگام بروز اختالفات، ایجاب می

صرفاً نگاه به صورت زن، 1ر بقَدَرها(موارد ضرورت باید به حدّاقل نیاز اکتفا شود )ما اُبیح للضّرورة یقدَّ 

                                                           
شود؛ در مقابل، گروهی های آرایشی شامل میای گویند، عام است، هم محاسن خلقت و هم غیر آنها را از قبیل: لباس، زیورآالت و انواع رنگ. عده7 

   (.71/781؛ طبرسی،2/871دانند.)فخر رازی،دیگر، محاسن خلقت را جزو زینت زنان، نمی

 (.1/311، قرطبی، 2/877؛ فخررازی، 7/831: طباطبایی، . درباره پا و صدای زن، اختالف وجود دارد.)نک8 

 (.817؛ حصنی، 7/838. به عنوان نمونه، )نک: محقق حلی، 3 

؛ 7/831زحیلی، «)إذا تعارض مفسدتان، روعی أعظمهما ضرراً بارتکاب أخفهما.». هنگام تعارض دو مفسده، آنی مقدم است که ضرر کمتری داشته باشد.8 

 ؛(.17، ؛ ابن نجیم21سیوطی، 
 . این قاعده با الفاظ دیگری نیز ثبت و ضبط شده است.)نک: سیوطی، ابن نجیم و زحیلی، همان(.1 
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؛ 7318،7/831؛ حلّی،81/73م،7127کند )نجفی،تجویز شده است. زیرا این نگاه، نیاز را برآورده می

 (.818م،7118حِصنی،

معالجه و مداوا کردن: نظر افکندن به عورت زن، برای مداوا کردن بیماری، یکی دیگر از موارد  -ج

نیز، نگاه صرفاً باید به موضع بیماری باشد. در این حالت تا جایی که ممکن ضرورت است. در این مورد 

جنس صورت پذیرد، اگر بیمار زن است توسّط پزشک زن و اگر مرد است، مداوا باید توسّط پزشک هم

جنس وجود نداشت یا امکان دسترسی مقدور است توسّط پزشک مرد انجام شود. ولی اگر پزشک هم

تواند عمل مداوا را انجام دهد جنس با حضور محارم بیمار، میمنبود؛ پزشک غیر ه

 م،(7118؛حِصنی،7318،7/831؛حلّی،81/73م،7127)نجفی،

حال که اسباب و عناوین کلّی نظر به عورت زنان، ذکر شد؛ بدیهی است که اجاره رحم مشمول هیچ 

م و بدون عیب زنی است که یک از این عناوین نمی گردد زیرا در اجاره رحم، موضوع عقد، رحم سال

قرار است محل کاشت نطفه مرد بیگانه قرار گیرد و بر اساس قواعد عمومی معامالت، علم به موضوع 

بنابراین رحم زنی که قرار است محلّ پرورش نطفه باشد؛ 7عقد، یکی از شرایط صحّت هر قراردادی است.

زرهای ها و لیطه حاصل یا به وسیله دستگاهباید معینه و رؤیت شود. اعم از اینکه مستقیم و بدون واس

ویژه کنترل از راه دور انجام گیرد. که این رؤیت هم در مرحله قبل از تشکیل عقد، جهت علم به سالم و 

آماده بودن رحم و هم در مرحله انتقال و تزریق نطفه، الزم است که صورت پذیرد. و این در حالی است 

یک از عناوین ذکر شده قبلی  شابه آن، نگاه به عورت زن، مشمول هیچکه در اجاره رحم و قراردادهای م

ی این قرارداد با قواعد عمومی حاکم بر نظر در تعارض است، باید گردد، در نتیجه چون تالی و الزمهنمی

قایل به بطالن آن بود. به لحاظ قانونی نیز به دلیل اینکه موضوع این عقد، شرعاً غیر قابل رؤیت است 

                                                           
 ق.م.877و  711. مواد 7 
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ق.م، یکی از ارکان آن غیر موجود 877و  711توان نسبت به آن علم حاصل کرد و بر اساس مواد نمی

 است؛ امری که مانع از صحت تشکیل عقد خواهد شد.

 مخالفت با اخالق حسنه و کرامت انسان -1

یکی از قواعد مهمّ حاکم بر قراردادها، مخالفت نداشتن با اخالق حسنه است. در این راستا، مادّه 

تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق محکمه نمی»کند: ق.م بیان می111

دار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی حسنه بوده و یا به واسطه جریحه

 «شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد.محسوب می

مقصود از اخالق »دهد: یکی از شارحین قانون مدنی، مفهوم اخالق حسنه را اینگونه توضیح  می

حسنه، منش و کردار محسنین و پرهیزگاران جامعه است، منبعی که بخش مهمی از قواعد نظم عمومی، 

نیز چهره تراود و مانع از تجاوز قراردادهای خصوصی به اخالق است. بنابراین، اخالق حسنه از آن می

(. اخالق حسنه و نظم عمومی به تناسب موضوع خود، 7318،18کاتوزیان،«)خاصّی از نظم عمومی است.

 (.7318،18های گوناگون دارد )کاتوزیان،چهره

ی حاکم بر روابط زن و مردی اشاره شود، که از هایی از اخالق حسنهاکنون الزم است به گوشه

د. در این مورد محسنین و پرهیزکاران جامعه اسالمی، به آنان اننصیب گشتهموهبت داشتن فرزند بی

کنند، که از صورت ظاهری وقایع و حوادث زندگی درگذرند و به این باور برسند؛ چه بسا توصیه می

بلکه مایه زحمت و ابتالیی باشد که باید خود را از آن  7داشتن فرزند نه زینتی برای حیات دنیوی آنها،

بهتر است که در فکر باقیات صالحات دیگری باشند. به جای آنکه صرفاً در اندیشه و  8برحذر دارند،

                                                           
 (.87کهف:«)أَماَل. وَخَیْرٌ ثَوَابًا رَبِّکَ عِنْدَ خَیْرٌ الصَّالحاتُ  وَالْبَاقِیَاتُ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ زِینَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ. »7  

 (.78تغابن:«)رَحِیمٌ. غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنْ فَاحْذَرُوهُمْ لَکُمْ عَدُوًّا أَواْلدِکُمْوَ  أَزْوَاجِکُمْ مِنْ إِنَّ آمَنُوا الَّذِینَ أَیَُّها یَا» .8 
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باشند، به تناسب وضعیت  8و تغییر سیر طبیعی آفرینش 7های فردا و مجهول العاقبترسیدن به خواسته

؛ که از 3سرپرستی باشندصدا با نظام طبیعت، در صدد نجات زندگی کنونی کودکان بیپیش آمده و هم

اند. تا به این شیوه، هم در حلّ یکی از معضالت جامعه اسالمی نصیب گشتهتن موهبت پدر و مادر، بیداش

و سرانجام با تدبّر در این آیات،  8گردند. نشین پیامبر رحمتگامی برداشته باشند، و هم فردای روز، هم

ما، اشراف و آگاهی دارد. زیرا به این باور برسند، که خدای دانای توانا بهتر از ما به وضعیّت و مصالح 

 خود او فرموده است: 

 یُزَوِّجُهُمْ  أَوْ(81) الذُّکُورَ یَشَاءُ ِلمَنْ وَیَهَبُ ِإنَاثًا یَشَاءُ لِمَنْ یَهَبُ یَشَاءُ مَا یَخْلُقُ وَاألرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْکُ لِلَّهِ

 (11) قَدِیرٌ عَلِیمٌ إِنَّهُ عَقِیمًا یَشَاءُ مَنْ وَیَجْعَلُ وَإِنَاثًا ذُکْرَانًا

آفریند. به هر کس که بخواهد مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن خدا است. هرچه بخواهد می

دهد و هم و یا این که هم پسران می کند.بخشد و به هر کس که بخواهد پسرانی عطاء میدخترانی می

 .و بس آگاه و توانا استکند. ادختران. و خدا هر که را بخواهد نازا می

 

                                                           
 (.877بقره:.«)تَعْلَمُونَ ال وَأَنْتُمْ یَعْلَمُ وَاللَّهُ لَکُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَیْئًا تُحِبُّوا أَنْ وَعَسَى لَکُمْ خَیْرٌ وَهُوَ شَیْئًا تَکْرَهُوا أَنْ عَسَى»... .7 

یر اصلی مس . پس از آنکه خداوند، ابلیس را از رحمت خود دور و نفرین کرد. ابلیس ضمن پیمانی غلیظ و سنگین، سوگند یاد کرد که نه تنها بشر را از8 

 *وأَلضِلَّنَّهُمْ امَفْرُوضً نَصِیبًا عِبَادِکَ مِنْ ألتَّخِذَنَّ  وَقَالَ اللَّهُ لَعَنَهُ »هدایت به بیراهه خواهد کشاند؛ بلکه او را وادار به تغییر مسیر اصلی آفرینش نیز خواهد کرد. 

 (.771-772*)نساء: مُبِینًا خُسْرَانًا خَسِرَ فَقَدْ اللَّهِ دُونِ مِنْ وَلِیًّا الشَّیْطَانَ یَتَّخِذِ وَمَنْ اللَّهِ خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ وآَلمُرَنَّهُمْ امِاألنْعَ آذَانَ فَلَیُبَتِّکُنَّ وآَلمُرَنَّهُمْ وأَلمَنِّیَنَّهُمْ

هزار نفر اعالم شده است. برای مطالعه بیشتر نک: 83سرپرست و بدسرپرست ایران، چیزی بیش از . بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کودکان بی3 

http://goo.gl/NCJ 

 بَیْنَهُمَا وَفَرَّجَ وَالوُسْطَى، بِالسَّبَّابَةِ وَأَشَارَ «هَکَذَا الجَنَّةِ فِی الَیتِیمِ وَکَافِلُ أَنَا »َفرماید: .رسول خدا)ص( در باره سرپرست یتیم می8 

 (.2/1ق،7888بخاری،«)شَیْئًا.
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 جمع بندی و بیان نتایج

، «هاُضحی»توان به اصل اباحه به عنوان یک قاعده عمومی، استثنائاتی دارد که از جمله آنها می -7

های جراحی»، «حدود« »پیوند یا خرید و فروش اعضای انسان»، «انواع خالکوبی بر بدن»، «ختان»

بنابراین هنگام شک در حرمت یا حلیت گوشت یک حیوان، صرف  اشاره کرد.« اَبضاع»و اخیراً « زیبایی

ای شرعی، مانع نظر از محصور بودن یا نبودن آن، اصل بر عدم تذکیه و حرمت است. طاری شدن شبهه

. زیبایی نمود هایتوان اقدام به جراحیاجرای حدود است. صرفاً به بهانه زیبا ساختن اعضای بدن نمی

ان تواگر چنان فرض شود که هیچ منع شرعی و قانونی محکمی وجود ندارد باز نمی در تمامی این موارد،

اصل اباحه را جاری ساخت. در مورد ابضاع و فروج نیز به دلیل اینکه، اجاره رحم منجر به دخل و 

توان به اصل اباحه تمسک شود، هنگام شک در اصل حکم نمیتصرف در جزء مهمی از بدن زن می

اصوالً هر گونه دخل و تصرف و ایجاد جرح و ایذاء در بدن حرام » یرو این قاعده که جست بلکه به پ

ردآوری هایی که به گباید قایل به حرمت آن بود. و به دلیل حساسیت ویژه ابضاع و فروج، در کتاب« است

ظهار ا و و احصای قواعد فقه پرداخته شده است، این استثنا را به عنوان یک قاعده مستقل مطرح کرده

 «.اَالصل فی االبضاع التحریم»اند: داشته

استناد به آزادی اراده در زمینه اجاره رحم، موضوعاً منتفی است. با توجه به آیات و روایات  -8

وارده در زمینه حفظ فروج، صرف نظر از ملک یمین، هر گونه انتفاع و استمتاع از بضع، صرفاً از طریق 

بلکه زن صاحب رحم نیز در مورد واگذاری انتفاع از رحم اختیاری  عقد نکاح ممکن است. نه نتها زوج

ود. شاز خود ندارد. مالکیت بضع از جمله حقوق اهلل بوده که از طریق عقد نکاح، صرفاً به زوج واگذار می

 این حق انحصاری و غیر قابل انتقال است.

دیگران ) زن و مرد صاحب اگر زن صاحب رحم بتواند، رحم خود را در راه رسیدن به منافع  -3

یابی به منافع خویش نیز مورد بهره برداری قرار نطفه(، به کار گیرد؛ مسلماً باید بتواند آن را در راه دست

ر تدهد زیرا مالک یک شیء هنگام انتفاع از اشیا و متعلقات خود، نه تنها اولی از دیگران است بلکه کامل

بر همین اساس، اگر یک زن بتواند، به بهانه فرزندآوری برای دیگران؛ تواند عمل کند. تر نیز میو آزادانه
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رحمش را برای کاشت نطفه مردی بیگانه، مورد معامله قرار دهد، همو باید بتواند نطفه مردی بیگانه را، 

های ممتاز، در رحم خود بکارد. به عبارت هایش مثال داشتن فرزندی با ویژگیبرای رسیدن به خواسته

 ی بیگانگان را درو اینکه او بتواند نطفه« جواز معامله بر رحم زن»نچه در این زمینه مهم است، دیگر آ

رحم خویش جای دهد. که اگر تشکیل این عقد، صحیح باشد خصوصیت اینکه، فرزندآوری برای کدام 

، یک از طرفین عقد باشد، حذف خواهد شد. ممکن است زن و مردی که نازا هستند به عنوان موجب

پیشنهاد کاشت نطفه خود را به زنی بدهند. و یا اینکه زنی برای داشتن فرزندی خاص و صاحب اصل و 

ن توان به اینسب )به نژادی(، پیشنهاد اخذ نطفه زن و مردی را مطرح کند. با تحلیل این دو صورت می

اشد، رحم زن جایز بنیز خصوصیتی ندارد به این صورت که اگر معامله بر « نازا بودن»نتیجه رسید که 

ف های مختلچه بسا زن و مردی که نازا نیستند و احیاناً دارای فرزند نیز باشند؛ به خاطر وجود انگیزه

ای که از طرح این فروض مختلف، به دست خواهد آمد این اقدام به اجاره رحم یا اخذ نطفه نمایند. نتیجه

ها داد و ادعای اید حکم به جواز تمام این صورتاگر معامله بر رحم زن جایز باشد، الجرم ب»است که: 

-صرف نظر از اینکه یکی از صورت«. تخصیص یا ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بال مرجح خواهد بود

در زمان قبل از اسالم رواج داشته است. در مورد عدم « نکاح استبضاع»های باطل این مسئله، موسوم به 

 رایه شدند و سایر دالیل نیز خواهند آمد.صحت اصل معامله بر رحم زن دالیلی ا

ها مغفول که از طریق اجاره رحم، متولد خواهد شد؛ از بسیاری از نگاه« فرزندی»توجه به  -8

مانده است. عالوه بر اینکه اجاره رحم از منظر زن صاحب رحم نیز باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد؛ 

یی این عقد که به دنیا آمدن فرزند است توجه ویژه شود. اگر فراتر از آن باید به قصد اصلی و نتیجه نها

قه خواهد بود. در ف« حضانت»به این عقد، از جهت فرزندی که قرار است متولد شود، نظر شود؛ شبیه به 

و حقوق اسالم، حضانت، بیشتر از آنکه از جمله حقوق و تکالیف زن و مرد باشد؛ از جمله حقوق کودک 

ی هر چند گذرا به احکام حضانت، مؤید این نکته است که حقوق اسالم سعی کرده تلقی شده است. نگاه

گناهی است در کشاکش جنگ و دعوای جدایی بین زن و مرد، حافظ حقوق اولیه و اساسی فرزند بی
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باشد که ناخواسته درگیر این نابسامانی شده است. در اجاره رحم، نباید صرفاً آرزو و خواسته زوجی که 

ای خواهان رسیدن به فرزند هستند مد نظر قرار گیرد بلکه در یک طرف این عقد، به هر وسیله با توسل

زن و مرد صاحب نطفه و زن صاحب رحم و در طرف دیگر آن، فرزند حاصل از این رابطه و جامعه قرار 

 ضطراب وترین حقوق طفل مورد ادارند که الزم است به همه آنها توجه کافی شود. در این عقد، اساسی

اجاره رحم، محل برخورد و تعارض دو »توان گفت: گیرد. در توضیح مطلب میپریشانی جدی قرار می

حال باید دید کدام یک «. حق طبیعی است. حق برخورداری از فرزند و حق برخورداری از مادر طبیعی

 یگری ممکن استاز این دو حق مقدم بر دیگری است. در حل تعارض و ترجیح یکی از این دو حق بر د

گفته شود، از یک طرف اجرای حق والدین مقدم بر حق فرزند است و از طرف دیگر، وجود فرزند و 

ین توان از حق کنونی و مسلّم والدحتی جنین محل تردید است بنابراین به نفع این حق مجهول و مبهم نمی

ک یگری است و آن اینکه اجرای یچشم پوشید. اما در مقابل این استدالل باید گفته شود؛ حقیقت چیز د

حق، مطلق و برای همیشه نیست بلکه تا زمانی جایز است، که به حقوق اشخاص دیگر ضرر وارد نکند. 

تواند هیچ کس نمی» دارد: قانون اساسی به صراحت بیان می 81عالوه بر مواد مختلف قانون مدنی، اصل 

پس تعارض این دو «. ه منافع عمومی قرار دهداعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز ب

است و در رفع این تزاحم، حاکمیت با اصل ال « الضرر»و « تسلیط»حق، در اصل، تعارض دو قاعده 

ی اضرر است. اگر بتوان توجیه کرد که خواسته زن و مردی که به هر طریقی و با توسل به هر وسیله

نیز بتوان تمام موانع شرعی و قانونی این عقد را تأویل  خواهان رسیدن به فرزند هستند؛ بر حق است و

شود کاری از پیش برد زیرا رسیدن به فرزند، با حقوق اولیه و اساسی همین بعید نمود؛ در این مورد، نمی

فرزند در تعارض قرار دارد. نباید چنان فرض شود که این عقد، یک رابطه صرفاً اقتصادی است به این 

شود و پس از مدتی که طفلی به دنیا آمد و تحویل داده شد، این در رحمی کاشته میای گونه که نطفه

ها گرین پذیرد و زندگی به مسیر اصلی خود بازخواهد گشت. بلکه باید از این سطحیتعهد پایان می

اعث ن بدهد بلکه فراتر از آدست شد. این عقد، نه تنها مسیر اصلی و خلقت طبیعی یک انسان را تغییر می

شود. اگر یک مرد بتواند به بهانه نازایی، آب خود ترین قواعد فقه و حقوق اسالمی میتجاوز به اساسی
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را در هر رحمی بریزد و یا اینکه زنی بتواند به بهانه داشتن فرزندی صاحب اصل و نسب درخواست اخذ 

شده و احکام نکاح و  نطفه بیگانگان را مطرح کند در این صورت، مصونیت نظام خانواده هتک حرمت

جرایمی از قبیل زنا متزلزل خواهند شد. و اما اگر چه به دنیا آمدن فرزند حتمی نیست و ممکن است در 

اثنای مدت حمل، از بین رود ولی آنچه در اینجا حایز اهمیت است؛ آن است که قصد اصلی از تشکیل 

شود و در اثنای مدت حمل، جنین از بین این عقد، رسیدن به فرزند است و بنابراین اگر طفلی متولد ن

رود، اثر اساسی عقد، حاصل نشده است و باید قایل به فسخ یا انفساخ عقد بود. بنابراین همین اندازه که 

قرار است، طفلی به دنیا آید؛ کافی است که حقوق اولیه او از جمله به دنیا آمدن از مادری طبیعی حفظ 

کند. توجه به حقوق جنین، رارداد اجاره رحم این حق را پایمال میشود و این در حالی است که ذات ق

در موارد دیگری نیز از جمله تقسیم ترکه مد نظر شارع بوده است. در فرضی که تعیین جنسیت جنین، 

محل تردید است، شارع بیشترین میزان سهم را برای او کنار نهاده و بدین ترتیب در برابر سایر وارثین از 

فاع کرده است. گو اینکه وی یکی از اقسام ضعفا و محجورینی است که شارع بر خود الزم حقوق او د

دیده از حقوق وی دفاع کند. پس به دلیل آنکه اجاره رحم، موجب نقض حقوق اساسی طفل و نظام 

 شود؛ باید قایل به عدم صحت آن بود.خانواده می

که وا نهادن و استفاده نکردن از دست  و سر انجام باید به این مسئله اشاره کرد، همان طور -1

ها و حل مشکالت زندگی، دور آوردهای جدید دانش پزشکی و سایر علوم در ریشه کن کردن بیماری

از عقالنیت و منطق صحیح است، استفاده مطلق و بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن نیز چه بسا 

اصل »شود به پیروی از آورد. پس پیشنهاد می ممکن است آفات بیشتری به نسبت طرد آنها به بار

، در صورتی این دست آوردها به کار گرفته شوند که با اصول کلی و قواعد حاکم بر فقه و حقوق «اعتدال

اسالمی تعارض نداشته باشند بلکه در راه تقویت و معاضدت این قواعد و تحکیم ارزشهای حاکم بر 

به عنوان یک بیماری تابع احکام و قواعد کلی « نازایی»گیرند.  جامعه اسالمی مورد بهره برداری قرار

ی، های جدید دانش پزشکاست. مسلماً با کشف عوامل ابتال به این بیماری و استفاده از فناوری« تداوی»
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توان تا حد زیادی، چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله ابتال، آن را ریشه کن کرد. در میان می

درمان این بیماری، به دلیل اینکه اجاره رحم با موانع شرعی و قانونی محکمی که از های مختلف روش

های دیگر روی آورد. و در نهایت نظر گذشت؛ در تعارض است، باید از آن صرف نظر کرد و به روش

 ناگر در حدود شرع و قوانین موضوعه قابل رفع و مداوا نبود؛ به ندای فطرتشان و اخالق حسنه پرهیزکارا

کنند با تدبّر در آیات روشن الهی، به این باور برسند، جامعه اسالمی گوش فرا دارند که به آنان توصیه می

 که خدای دانای توانا بهتر از ما به وضعیّت و مصالح ما، اشراف و آگاهی دارد.
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 تهران. انتشارات دانشگاه تهران.(. حقوق مدنی. پنجم. 7331امامی، حسن )

 .دار طوق النجاة(.  الجامع الصّحیح. دوم. بیروت. 7888بخاری، محمد بن اسماعیل)

 (.  الزواج عند العرب. اول. کویت. عالم المعرفة. 7112ترمانینی، عبد السالم )

د. های فقهی و حقوقی رحم جایگزین. اول. مشاااه(. بررسااای چالش7312توکلیان حقیقی، زهرا)

 دانشگاه فردوسی مشهد.

(. کفایة األخیار فی حلّ غایة االختصااار. دوم. 7881الدین، ابوبکر بن محمد)حِصاانی دمشااقی، تقی

 جده. دارالمنهاج.

(. شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام. 7811حلّی، ابی منصاور، حسان بن یوساف بن مطهر)

 اول. تهران، انتشارات استقالل.

(. مغنی المحتاج فی معرفة الفاظ المنهاج. 8117مس الدین، محمد بن محمد)خطیب شاااربینی، شااا

 پنجم. بیروت. دارالکتب العلمیة.
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(. التفسیر الکبیر اَو مفاتیح الغیب. 7881)حسین تیمی محمد بن عمر بن حسان بنرازی، فخرالدین،

 دوم. بیروت. داراحیاء التراث العربی.

. اول. بیروت. فقهیاة وتطبیقااتهاا فی المذاهب األربعةالقواعاد ال (.7881زحیلی، محماد مصاااطفی)

 دارالفکر.

. دوم. المنثور فی القواعد الفقهیة(. 7811)أبو عبد اهلل بدر الدین محمد بن عبد اهلل بن بهادرزرکشاای، 

 بیروت. دارالکتب العلمیه.

ت. دارالکتب (. االشاباه و النظائر. سوم. بیرو7877)عبد الرحمن بن أبی بکرسایوطی، جالل الدین، 

 العلمیة.

(. الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة. چهارم. بیروت. دار 7813شهید ثانی، زین الدین بن علی)

 احیاء التراث العربی.

 (. المیزان فی تفسیر القرآن. سوم. بیروت. مؤسسه االعلمی.7318طباطبایی، محمد حسین)

 تا.روت، بیطبرسی، ابو علی الفضل بن حسن، مجمع البیان، بی

 (. بلوغ المرام من ادلة االحکام. دوم. قاهرة. المکتبة االسالمیة.8113عسقالنی، ابن حجر)

 (.  فتح الباری شرح صحیح البخاری. دوم. بیروت. دارالمعرفة.7311عسقالنی، ابن حجر)

 (. تفسیر قانون مدنی، اول. تهران. انتشارات سمت.7328زاده، مرتضی)قاسم

 (. الجامع الحکام القرآن. اول. بیروت. دار احیاء التراث العربی.7121بن احمد)قرطبی، محمد 

 (. اعمال حقوقی. اول. تهران. شرکت انتشار.7318کاتوزیان، ناصر)

 (.   قواعد عمومی قراردادها. اول. تهران. شرکت انتشار.7317کاتوزیان، ناصر )  

ساااانی از دیدگاه فقه و حقوق. اول. تهران. های نوین تولید مثل ان(. روش7328مجموعه مقاالت )

 سمت.

 (. جمعی از نویسندگان. رحم جایگزین. اول. تهران. سمت.7327مجوعه مقاالت )

 (. قواعد فقه. بخش مدنی. اول. تهران. مرکز نشر علوم اسالمی.7328محقق داماد، مصطفی )

 . انتشارات دانشگاه تهران.(. مبانی استنباط حقوق اسالمی. نهم. تهران7328محمدی، ابوالحسن )

 (. برگزیده تفسیر نور. اول. تهران. دارالکتب االسالمیه.7327مکارم شیرازی، ناصر )
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 (. قواعد فقهیه. اول. تهران. انتشارات مجد.7321موسوی بجنوردی، محمد )

 (. جواهر الکالم. اول. بیروت. دار احیاء التراث العربی.7127نجفی، محمد حسن )

 

 

 

 

 

 


