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گیری ا به کاربدر دنیای امروز با پیشرفت علم، امکان بارورسازی زوجین نابارور  :هدف و زمینه 

ز ای غیر ها با دخالت فرد یا افراد دیگرهای مختلف فراهم شده است. برخی از این روشروش

های امدر نظ رد. از گذشتهگیزوجین و از طریق اهدای گامت )اسپرم یا تخمک( و جنین انجام می

منامی گرفته است و ثبت یا گحقوقی مختلف این اهدا به صورت گمنام و محرمانه صورت می

ز یاری انظران پزشکی و حقوق بوده است. قوانین بساطالعات این اهدا، مورد مناقشه صاحب

، اما است ردهکشورها امروزه به سمت لزوم ثبت اطالعات و امکان دسترسی به آن گرایش پیدا ک

 ا گرایشی اهدمقررات نظام حقوقی ایران در این زمینه عالوه بر ابهامات و کمبودها، به گمنام

 دارد.

مندی از منابع این مقاله با رویکرد تحلیلی و با به کارگیری روش اسنادی و با بهره ها:روش و مواد

 ای تدوین شده است.کتابخانه

های حقوقی کشورها در این زمینه و همچنین یر تحوالت نظاماین پژوهش، با بررسی س ها:یافته

ی موافقان و مخالفان ثبت اطالعات، عقالً لزوم و ضرورت ثبت اطالعات و امکان بررسی اهم ادله

 دسترسی به آن را اثبات نموده است.

 وینانت تدتمامی مقاله با پایبندی به اصل اخالقی صداقت و رعایت اصل ام مالحظات اخالقی:

 شده است.
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 مقدمه. 1

ن امروزه با پیشرفت علم پزشکی، برای معضل ناباروری زوجی

های مختلفی که شود. روشزافزونی کشف میهای روحلراه

 تواند بسیاری از مشکالت همسران را در این زمینه حلمی

ن ای کرده و آنها را صاحب فرزندانی از خود کند. در برخی از

 وی باروری زوجین، بدون حضور ها، از آنجا که زمینهروش

های بعدی فقهی شود، چالشدخالت شخص ثالث، تسهیل می

از حیث تعیین والدین حقیقی و حقوق طفل مورد و حقوقی 

ن ـنظر را به دنبال نخواهد داشت. اما در بعضی دیگر از ای

کی ها، مانند استفاده از رحم جایگزین به علت حضور کمروش

یک شخص ثالث در فرآیند باروری و یا مانند اهدای گامت 

 راد)اسپرم با تخمک( و یا اهدای جنین که اساساً فرد یا اف

ری های بسیادیگر، نقش کاملی در فرآیند باروری دارد، چالش

 در مورد تعیین والدین حقیقی و حقوق طفل متولد به وجود

 آید. می

 واز گذشته، معموالً اهدای گامت و جنین، به صورت گمنام 

 فراداگرفته و از قدیم، اطالعات مربوط به محرمانه انجام می

ت رسمی، مکتوم و مخفی اهداکننده و طفل متولد، بدون ثب

ا ه تنهی امروز، اصوالً نمانده است. در حقوق موضوعهباقی می

بت ثبت اطالعات الزامی ندارد، بلکه در برخی موارد، عدم ث

 اطالعات و اهدای گمنام نیز تکلیف قانونی است. 

کنندگان ثبت یا عدم ثبت اطالعات اهداکنندگان و دریافت

های عات طفل متولد، چالشگامت یا جنین و نیز ثبت اطال

مختلفی را به دنبال دارد. از جمله این که آیا اساسًا 

اهداکنندگان و یا فرد متولد از این فرآیند، حق شناخت 

یکدیگر را دارند یا خیر؟ عالوه بر این و در صورتی که حتی 

جواب سؤال پیشین منفی باشد، اگر برخی از اقتضائات و 

تا طرفین برای درمان خویش به مالحظات پزشکی ایجاب کند 

کننده، یکدیگر مراجعه کنند و یا در صورتی که زوجین دریافت

متعاقباً شرایط و صالحیت سرپرستی و نگهداری از طفل مورد 

ور ـوت آنها، طفل مزبـدهند و یا در اثر فـظر را از دست بـن

سرپرست رها گردد، حق مراجعه طفل متولد به بی

شود؟ اگر پاسخ به این ت شناخته میاهداکنندگان به رسمی

ها مثبت باشد، بدون ثبت اطالعات طرفین و بر اساس پرسش

های حقوقی است با آنچه که در مقررات بسیاری از نظام

 گمنامی الزامی اهدا، شناخت متقابل چگونه ممکن خواهد بود؟

ه ب الهای نوین باروری مبتدر این پژوهش ابتدا به تبیین روش

 پردازیم، سپس سیاست تقنینیع ثبت اطالعات میو محل نزا

ه داقایران و برخی از کشورهای جهان را در این زمینه مورد م

ر . دقرار داده و نظرات موافق و مخالف را تشریح خواهیم کرد

 های شرعی را تبیین خواهیم کرد.ادامه ضرورت

 

 مالحظات اخالقی. 2

ه ویژه اصل در نگارش این مقاله همه مالحظات اخالقی، ب

 امانت و صداقت مورد توجه نگارندگان بوده است.

 

 هامواد و روش. 3

با  و یروش اسناد یریکارگ و با به یلیتحل کردیمقاله با رو نیا

 شده است. نیتدو یااز منابع کتابخانه یمندبهره

 

 ها. یافته4

کشورها  یحقوق یهاتحوالت نظام ریس یپژوهش، با بررس نیا

گامت و  یبه اطالعات اهدا یت و امکان دسترسثب نهیدر زم

ت موافقان و مخالفان ثب یاهم ادله یبررس نیو همچن ،نیجن

 یرساطالعات، عقالً لزوم و ضرورت ثبت اطالعات و امکان دست

 به آن را اثبات نموده است.

 

 بحث. 5

 محل نزاع ثبت اطالعات یبارور یهاوشر. 1-5

 یسه روش اهدا یربارو نیمختلف نو یهاروش انیدر م

محل نزاع بحث ثبت  ن،یجن یاسپرم و اهدا یتخمک، اهدا

 ردبا دخالت ف یسه روش، بارور نیچرا که در ا ؛اطالعات است

 :ها عبارتند ازاین روش. ردگییانجام م یگرید

 

 تخمک یاهدا. 1-1-5

 یباال برومیمانند ف یروش، به علت مشکالت مختلف نیدر ا

... لقاح به صورت تخمک و یپوک ایضعف  ایرحم، فقدان 

. شودیاستفاده م ییو از تخمک اهدا ستیممکن ن یعیطب

تخمک از زن اهداکننده،  هیتخمک شامل ته یاهدا ندیفرآ
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 زنبه رحم  هانیو انتقال جن شگاهیآن با اسپرم در آزما یبارور

 .(1) نابارور است

 

 اسپرم یاهدا .2-1-5

آن در بارور کردن  تیعدم قابل ایدر صورت فقدان اسپرم 

 ،نی. عالوه بر اشودیتفاده ماسپرم اس یتخمک، از روش اهدا

 هاییناهنجار ای یکیهرگاه مرد دچار اختالالت ژنت

 هیتوص نیبه زوج ییباشد، استفاده از اسپرم اهدا یکروموزوم

 .(1) شودیم

 

 نیجن یاهدا .3-1-5

 وجهزباشند، اما  یاختالل در بارور یزوجه دارا ایهرگاه زوج 

ه، وجبه رحم ز ییاهدا نیباشد، با انتقال جن یرحم سالم یدارا

 .(1) مک نمودنابارور ک نیبه زوج توانیم

 

ان در قبال ثبت و امک رانیا ینیتقن استیس. 2-5

 به اطالعات یدسترس

نابارور به  نیبه زوج نیجن یقانون نحوه اهدا 1382در 

 در زیآن ن ییاجرا نامهنییو آ یاسالم یمجلس شورا بیتصو

 هایروش انیقانون از م نی. ادیو اجرا رس بیبه تصو 1383

و در خصوص  پردازدیم نیجن یتنها به اهدا ،یمختلف بارور

 تتخمک و اسپرم و...( ساکت اس ی)اهدا حیتلق هایروش ریسا

 یقانون اساس 167به علت فقدان قانون، طبق اصل  .(2)

ظر نبر اساس  .(3) استناد کرد دیمراجع تقل یبه فتاو توانیم

 یاشکال نفسهیف ن،یگامت و جن یاهدا د،یمراجع تقل تیاکثر

 ر واز جمله لمس و نظ یمقدمات شرع یندارد، اما مراعات برخ

صاحب اسپرم و  انیم حیدر هنگام تلق تیوجود محرم زین

 .(4) تخمک الزم است

اهدا به این ترتیب است که زوجین بعد از مراجعه به  روند

 یبه واحد مددکار ،یمرکز ناباروری و احراز عدم امکان بارور

ل درباره مسائل کام حاتی. مددکار توضشوندیارجاع داده م

مختلف از جمله لزوم ناشناس ماندن، طول زمان انتظار و... را 

به  یبرای معرف ایامهمدت انتظار، ن یو پس از ط کندیارائه م

 ،یاخالق تیاحراز صالح یدادگاه خانواده و پزشکی قانونی برا

پس از صدور  نزوجی. کننددریافت می یو اجتماع یجسم

اکنون در . همرندیقرار بگ یدرمان کلیدر س توانندیمجوز م

 قیرـناشناس فقط از ط نیجن یداـاه ان،یپژوهشگاه رو

نابارور استفاده  هایبه زوج یمنجمد شده قبل هاینیجن

 .(5) شودیم

زوم لبه  اینابارور، اشاره نیبه زوج نیجن یقانون نحوه اهدا در

 مانشده است، ا رندگانیاهداکنندگان و گ تیمحرمانه بودن هو

امالً به صورت ک»را  نیجن یقانون، اهدا نیا نامهنییآ 3ماده 

اکز به مر 8چه ماده اگر ن،یالزم دانسته است. همچن «محرمانه

 ساسداده است، اما بر ا نیجن نککردن با ریدا یمجاز، اجازه

اهدایی  یهاو انتقال جنین ی، دریافت، نگهدار6بند ت ماده 

ماده،  نیدر شرایط کامالً محرمانه باشد. تبصره هم دیبا

را جزو  ییاهدا هاینیالعات مربوط به جناط بندیطبقه

 دانسته است. سرانجام بر اساس ماده یسر یاطالعات به کل

 و کنندگانو اطالعات مربوط به اهدا کمدار یارائه» 10

 مربوط قوانین رعایت با تنها اهدایی جنین کنندگاندریافت

 یو به مراجع قضائ یاسرار دولت نگهداری و حفظ به

 .(2) «است مجاز دارتیصالح

 

 عاتمختلف در قبال ثبت اطال یکشورها کردیرو. 3-5

گونه که اشاره شد سیاست تقنینی ایران، حفظ همان

ط به اهدای محرمانگی و جلوگیری از افشای اطالعات مربو

 ی دیگر نیزکشورها چه در گذشته،گامت و جنین است. اگر

د و طفل متول رندگانیاطالعات اهداکنندگان، گ گذاریاشتراک

از  یاریبس ر،یاخ یهادر سالاما  اند،ردهـکیدود مـرا مح

 یستمیناشناس به س یاهدا ستمیاز س های حقوقیظامـن

و به  (6)است  ترو شفاف رترپذیانعطاف که اندشده لیتبد

علت  دانند.ی اطالعات را ضروری میتدریج ثبت و امکان ارائه

 یجهیمسئله، در نت نیا یحقوق یهاچالش شیامر، افزا نیا

 .(7) است یکیژنت یهایدر جوامع و تکامل فناور راتییتغ

( IFFS) یجوامع بارور یالمللنیب ونیبر اساس گزارش فدراس

 به یبه ثبت و امکان دسترس یشتریب یحقوق هایامروزه نظام

 .(8)اند کرده دایپ شیاطالعات اهدا گرا
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 1984که سوئد در سال  یاستیس ییاروپا یاز کشورها یاریبس

 به آن، اساس بر که اندگرفته شیاتخاذ نموده است را در پ

ز به اطالعات اهداکننده را پس ا دسترسی امکان متولد طفل

)با  سی( سوئ1992) شیموضوع در اتر نی. ادهدیسن بلوغ م

وژ اجرا است(، نر لدر حا 2001که از  1998قانون در تصویب 

ا اجر 2004که از  2002قانون در تصویب (، هلند )با 2003)

. شودی( اعمال م2006(، فنالند )2004شود(، انگلستان )یم

 لتایو در ا دهیرس بیبه تصو ینیقوان زیدر خارج از اروپا ن

 لندیوزیو ن یغرب یایاسترال(، 1995) ایاسترال یایکتوریو

 (،2010) یجنوب یای(، استرال2007ساوت ولز ) وی(، ن2004)

 تیحق به رسم نیا زی(، ن2014) نی( و آرژانت2013اروگوئه )

ا از کشورها، دو امکان ر یبرخ ی. نظام حقوقشودیشناخته م

 دهندیاجازه م رندگانیکرده و به اهداکنندگان و گ ینبیشیپ

ز ند. ارا انتخاب کن یکی ،ییقابل شناسا ایشناس نا یاهدا میان

حقوق اشخاص  نیب یامر تعادل بهتر نیها، انظام نیا اهنگ

مدل را  نیا سلندی، ا1996. در سال کندیفراهم م لیدخ

 مدل مطلوب کایآمر هایالتیاز ا یاریانتخاب کرد و در بس

 .(8) است نیهم

به چالش  یبرا یادیز یحقوق یهااگرچه تالش کا،یدر آمر

 یچندان راتییناشناس بودن انجام گرفته است، اما تغ دنیکش

 نید ادر مور یکسانیکشور، قانون  نیاست. در ا افتادهیاتفاق ن

 تمسیس ،یالتیا نیموضوع وجود ندارد. نه دولت فدرال و نه قوان

ال ممنوع کند، اعم اگامت ناشناس ر یرا که اهدا یثبت واقع

 ندیبپا همچنان به ناشناس بودن اهدا هاالتی. عمدتاً اکنندینم

 نیا ییشناسا یبرا یاقدامات هاالتیا یهستند؛ اگر چه در برخ

 هایمهبانک اسپرم با برنا نچندی و (9)امر در حال انجام است 

 رندگانیوجود دارد و اهداکنندگان و پذ تیهو ییشناسا

 .(10) ها را انتخاب کنندد استفاده از آنیبا یاحتمال

 تیدر کانادا بحث ناشناس ماندن اهدا به شدت مورد حما

طرفدار گمنام ماندن نام  هاییاز کانادا یاریاست. بس

اشناس بودن اهداکننده را ها ناهداکنندگان هستند. آن

 رندهیاو در خانواده پذ یمحافظت در برابر مداخالت احتمال

 ایکلمب شیتیبر عالی دادگاه ،2011 سال در .(10) دداننیم

حال، در سال  نیگامت ناشناس را ممنوع کرد. با ا یاهدا

ناس بودن اهدا همچنان ادامه لغو شد و ناش میتصم نیا 2012

 .(9) دارد

رانسه ف ا،یاسپانکشور از جمله  18ناشناس، در  یاروپا، اهدا در

از کشورها  بعضی در .(9) است یو دانمارک همچنان قانون

ن فنالند، مالت، پرتغال و انگلستا ،یکرواس ش،یمانند اتر

اما  شودیاعمال م رندگانیگ یناشناس بودن اهداکنندگان برا

 تین باالتر به هویدر سن توانندیکودکان متولد شده م

 نیطبق قوان .(11) داشته باشند ینندگان دسترساهداک

ه بن آ یاطالعات مربوط به اهداکننده محرمانه و افشا ا،یاسپان

 نیا ی. از جملهشودمی محدود العادهفوق طیموارد خاص و شرا

کودک را  یسالمت ،یدیاست که خطر شد یخاص، زمان طیشرا

 یرسداد نیاطالعات مطابق قوان نیهرگاه ا ایهدف گرفته باشد 

پرتغال  ی، دادگاه قانون اساسراًیاخ .(8) باشد ازیمورد ن یفریک

 یگامت ناشناس خالف قانون اساس یاعالم کرد که اهدا زین

اهدا در پرتغال  یحقوق تیوضع ،یرأ نیا جهیست و در نتا

ه برا  یکیژنت هایشهیبه ر یکرده و قانون، حق دسترس رییتغ

 .(7) کندیافراد اعطا م

تا به کودکان  افتی ریی، قانون انگلستان تغ2005 لیاول آور از

به مشخصات  یاهدا گامت اجازه دسترس قیولد شده از طرمت

 نیوالد ،یاهداکننده داده شود. طبق مقررات فعل ییشناسا

 رند،یاگر بخواهند در انگلستان تحت درمان قرار بگ یاحتمال

 هداکنندگانا ییجز استفاده از روش قابل شناسا ایچاره

ا از است که در زمان اهد یفوق، اطالعات خیندارند. از تار

شده است، شامل قد، وزن، رنگ چشم و  آوریاهداکننده جمع

فرزندان و  تیتعداد و جنس ت،یمو، سال و کشور تولد، قوم

آدرس اهداکننده ثبت  نیو آخر یتأهل و سابقه پزشک تیوضع

 1که بعد از  یرندگانیافراد متولد شده از پذ .(12) گرددیم

 یسالگ 16که به  هنگامی اند،باردار شده 2005 لیآور

 ییشناسا رقابلیاطالعات غ افتیدر یبرا توانندیم رسند،یم

ها و ناهداکننده خود )همه اطالعات داده شده به جز نام آ

که به  یهنگام نی( مراجعه کنند. همچنیاطالعات نشان نیآخر

اطالعات اهداکننده خود،  افتیدرقادر به  رسندیم یسالگ 18

 نیا گذاشتن اریهستند. البته در اخت یاز جمله اطالعات شخص

فوق  نیاست که کودک آن را در سن یاطالعات فقط زمان
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را  قتیحق رندهیپذ نیاگر زوج عتاًیدرخواست کرده باشد و طب

 ن،یاست. بنابرا یبه او نگفته باشند، اطالع دادن به کودک منتف

است؛ برخالف نوع  «منفعل»به صورت  طالعاتثبت ا نیا

 تیه و از هوآن که کودک را در سن الزم فرا خواند «فعال»

 جادیا «فعال»دفتر ثبت  کی. در عمل، اگر کنندیخود آگاه م

اطالعات را  ن،یبه اتفاق والد بیقر تیاحتمااًل اکثر شد،یم

 که دانستندیم رایز کردند،یفرزندان خود زودتر فاش م یبرا

 .(13) افتیدر هر حال او به اطالعات دست خواهد 

ننده اکاهد ییراجع به شناسا ینیقوان ایاسترال یایکتوریو التیا

 نامثبت 1988کرد. ابتدا، از سال  بیاسپرم در دو مرحله تصو

 ننده،نمود، البته بدون موافقت اهداک اجباری را اهداکنندگان

 به کودکان 1998طالعات ممکن نبود. سپس، از سال ا یافشا

 به یسالگ 18دن به سن یمتولد شده اجازه داد تا پس از رس

 کنند. بر اساس گزارش دایپ یاطالعات اهداکنندگان دسترس

 ندهبه نفع امکان شناخت اهداکن ایدر استرال یسنا، روند کل

که کودک بتواند پس  کندیم هیگزارش توص نیگامت است. ا

س پاهداکننده و  ییشناسا رقابلیبه اطالعات غ یسالگ 16از 

کند. حق  دایپ یبه اطالعات کامل دسترس ،یسالگ 18از 

به دست آوردن  ،یپزشک لیشناخت اهداکنندگان به دال

 جادیا ،یلیکاهش خطر ازدواج فام نهیاطالعات مهم در زم

 یرسو دست یروابط با اهداکنندگان و خواهران و برادران ناتن

 .(8) شودیم جادیا تهوی تربه مفهوم کامل

 هایداده گاهیپا جادیو ا DNA یهاشیدر آزما ریاخ تحوالت

 استیس توانینم وجهچیاست که به ه یمعن نیآن به ا میعظ

 .(11) نمود نیتضم شهیهم یناشناس بودن اهدا را برا

 

 تموافقان و مخالفان ثبت اطالعا لیاهم دال .4-5

 هاینظام در اطالعات، ثبت بحث شد، مشاهده که گونههمان

 در نظراناست. صاحب جدی یمختلف مورد مناقشه یحقوق

 یعضموافق و ب یداشته برخ یفراوان ینظرهااختالف نهیزم نای

مختلف،  هایپژوهش یا بررسمخالف ثبت اطالعات هستند. ب

 لقاب ریموافق و مخالف به شرح ز هایگروه لیاهم دال

 احصاست:

 

 موافقان یادله. 1-4-5

 تیبه هو یابیحق دست. 1-1-4-5

 ،یمحرمانگ یموافقان ثبت اطالعات و نف لیدل نتریعمده

 هایشهیو ر تیاحترام به حق مسلم هر فرد در شناخت هو

 المللینیو ب یق در مقررات داخلح نیاست. ا شیخو یکیژنت

 ونیکنوانس 7است. ماده  افتهیانعکاس  زیمختلف ن یکشورها

 «تا حد ممکن نیشناخت والد»حقوق کودک، حق طفل را در 

حق در  نیا نیعضو را به تضم یشناخته و کشورها تیبه رسم

برخی از  .(14) خود متعهد نموده است یمل نیقوان

معتقدند اصل مذکور مخالف  زین رانای حقوق نظرانصاحب

 کنوانسیون حقوق کودک است؛ زیرا حق شناسایی پدر و مادر

کودک  یو اجتماع یعیکودکان به عنوان بخشی از حقوق طب

 نیا. (15) آن را از کودک سلب کند تواندینم یکساست و 

 یشهیو ر تیکودکان به همان اندازه حق دارند تا از هو

ر ب .(12) توانندیخود مطلع شوند که فرزندخواندگان م یکیژنت

از هر دو حداقل  کا،یپژوهش انجام گرفته در آمر کیاساس 

ر ک نفر دیو گامت،  نیجن یاهدا ندیفرآ قیفرد متولد از طر

توجه داشت  دیبا .(7) است شیخو یتیصدد شناخت منشأ هو

و  شودیفقط در مورد کودکان اعمال م تیکه حق شناخت هو

 .(7) ابدییگسترش نمدامنه آن به اهداکنندگان 

 

 یلیازدواج فام. 2-1-4-5

 نگران هستند هاخانواده نهمچنی و نظراناز صاحب یبرخ

و به صورت  ندهیاهداکننده موجب شود که در آ گمنامی

با  و گامت، نیجن یاهدا قیناخودآگاه، افراد متولدشده از طر

 .(13, 7) ز خانواده اهداکننده ازدواج کنندمحارم خود ا

باال  زیرا ن یلیاهدا، احتمال ازدواج فام یگمنام ن،یبر ا عالوه

دارد امر  یلیفام یهاکه ازدواج یمخاطرات که با توجه به بردیم

 نظرانصاحب ی. بنا به مالحظه فوق، برخستین یمطلوب

کرد که به  یرا طراح یستریرج ستمیس کی توانمی معتقدند

اهداکننده  تیهو ماًیمستق نکهیافراد متولد اجازه دهد بدون ا

 یگریبا فرد د یکیاز نظر ژنت ایرا بشناسند، مطلع شوند که آ

اصل ناشناس  ن،یعالوه بر ا .(13, 8) ر؟یخ ایارتباط هستند در 

 دهد،یرا در معرض خطر قرار م یبودن اهدا، بهداشت عموم
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خود  یکیو ژنت یاز سابقه پزشک تواندیچون فرد متولد نم

 .(7) مطلع شود

 

 مخالفان یادله .2-4-5

 دهکاهش اهداکنن. 1-2-4-5

اطالعات  یکه توسط مخالفان ثبت و افشا یاشکال نیمهمتر

 ،یاز گمنام پوشیاست که در صورت چشم نیا شودیمطرح م

 سوئد 1985در سال . (7) ابدییتعداد اهداکنندگان کاهش م

 ریگفت، شاهد کاهش چشمکه شناسایی اهداکنندگان را پذیر

 از یمیکه ن ایگونه تعداد کودکان متولد شده بود؛ به

 یهابرنامه دادند،یارائه م یمصنوع حیکه تلق هاییمارستانیب

 یقیاستدالل با آمار دق نیکردند. البته ا لیخود را تعط

چون در کشورهایی که حق دسترسی به  شود،ینم یبانیپشت

در اهدا مشاهده  کاهشی هیچ ند،امبدأ شخص را اعطا کرده

 قانون یاجراچه ، در سوئد، اگرنمونهنشده است. به عنوان 

در سال اول منجر به کاهش تعداد اهداکنندگان شد،  1984

لستان در انگ .(13) است افتهی شیاما پس از آن روند اهدا افزا

ور اهداها به ط تیکرد، کم رییقانون تغ 2005که از سال  زین

 .(7) است افتهی شیمداوم افزا

 

 حقوق افراد عییضت .2-2-4-5

است که  نیعات، امخالفان ثبت اطال یاز ادله گرید یکی

 باعث زیحقوق اهداکنندگان و ن عییاطالعات موجب تض یافشا

طفل متولد  یو حت رندگانیپذ یو ننگ برا یسرافکندگ ینوع

به  حق کودک است تا نای اگرچه .(12, 9) است ندیفرآ نیاز ا

شناخت ممکن  نیداشته باشد اما ا یدسترس شیخو تیهو

بر  .(8) کودک داشته باشد یاز منفعت برا شیب یاست ضرر

که در  یزوج 144 یکه در بروکسل بر رو ایاساس مطالعه

 گرفته انجام اند،کرده افتیتخمک مشاوره در یمورد اهدا

. اندهداد حیناشناخته را ترج یاز دو سوم آنان، اهدا شبی است،

 و کنندگاناهدا نیب لهو فاص مرزبندی حفظ به عالقه

ر حفظ ناشناس ماندن د یبرا یاصل زهیانگ گان،کنندافتدری

 .(9) افراد بود نیا

 از پس اند،ناشناس تخمک داشته یکه اهدا یاز بانوان یبرخ

 لیاعدم تم نیمجدد ندارند. ا یبه اهدا یلیقانون، تما رتغیی

 ستا لیدل نیبلکه به ا ست؛یلزوماً از ترس مواجهه با کودک ن

 ینگراابراز ن ،اهدا حاکم بر دیزنان نسبت به فرهنگ جد نیاکه 

 دوستانهنوع هایزهینگمعنا که قباًل اهدا با ا نیبد کنند؛یم

 دیجد هایاستیبا س هازهیانگ نیاما اکنون ا گرفتمی صورت

 کیژولویآنها خود را مادر ب ن،ی. عالوه بر ارودیسؤال م ریز

 ثبت فاتیانجام تشر کهیالدر ح دانند،یفرزند متولدشده نم

ث گوناگون، ناخودآگاه باع یهافرم لیاطالعات از جمله تکم

 یاحساس کنند که در حال اعطا مادران نیکه ا شودیم

 نیااما در پاسخ . (12) هستند یفرزندان خود به فرزندخواندگ

و  کاریبه پنهان لیاستدالل گفته شده است که امروزه، تما

 نیاز ب رندهیپذ نیزوج یکمک یباردار رامونیاحساس ننگ پ

 یاراردرا در مورد ب قتیقصد دارند که حق یشتریرفته و افراد ب

 جیاهدا، به تدر ی. اتفاقاً حذف گمنامندیبه فرزندشان بگو

ها اگرچه انسان .(12) گرددیاحساس م نیموجب کاهش ا

هستند اما چون افراد  شیخو تیو هو شهیبه شناخت ر لیما

 دونپی آنها با وخود خو گرفته  یمتولدشده به خانواده فعل

 .(7)کند ینم دیرا تهد انوادهخ نیا یدارند، خطر یعاطف

 

 ثبت اطالعات یو فقه یشرع یهاضرورت. 5-5

 یعمده نظرات مخالفان و موافقان ثبت و دسترس انیپس از ب

 نیمورد ا مختلف در یکشورها ینیتقن استیبه اطالعات و س

 یهااهم ضرورت انیبه ب ،یفقه نیمسئله، اکنون بر اساس مواز

 :شودیثبت اطالعات پرداخته م یشرع

 

 بر نسب ینمبت یحفظ حقوق فطر. 1-5-5

نمود.  میبه دو دسته تقس توانیکودک را م یحقوق فطر

صرف نظر از منشأ  یهر طفل یاست که برا یدسته اول، حقوق

مکلف  ینسب یها فارغ از رابطهانسان تولد وجود داشته و همه

حق سالمت، حق  ات،یآن هستند از جمله حق ح نیبه تأم

 سبن یاست که تنها از مجرا ی...؛ دسته دوم، حقوقو یآزاد

 ت،یترب ت،یمحرم ت،یمانند وال د،آییطفل به وجود م یبرا

 نیو مادر مکلف به تأم یقهر یحضانت، اخذ نفقه و ارث که ول
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 نیمخصوصاً از سن یچه فرزندخواندگتند. اگرحقوق هس نیا

و  یپدر یحس عاطفه یموجب ارضا تیو طفول یرخوارگیش

 اساما بر اس شودیخاطر طفل م یو باعث آسودگ یمادر

از نسب  یناش فیوجه حقوق و تکال چیبه ه میمنطق قرآن کر

بن  دیمطلب در داستان ز نیوجود ندارد و ا یدر فرزندخواندگ

عالوه بر  .(16) است میقرآن کر دیکحارثه مورد تأ

که بر  یطفل ه،یامام یبنا بر نظر مشهور فقها ،یفرزندخواندگ

و  یبا زان ینسب طهراب زین شودیاثر رابطه نامشروع متولد م

 زین تیاز آثار نسب همچون توارث و وال ینداشته و برخ هیزان

مفهوم نسب در شرع مقدس اسالم  ن،یبنابرا .(17) است یمنتف

 سوره فرقان، 54 یفهیشر یهیاست. آ هیشرع قتیحق یدارا

 به (نَسَبًا وَصِهْرًا ۥبَشَرًا فَجَعَلَهُ  لْمَاءِٱخَلَقَ مِنَ  لَّذِىٱوَهُوَ )

و بر  داندیم یعیتشر یجعل تیماه ینسب را داراصراحت، 

 تبع، به و بوده سازنسب تواندیاساس، عرف و قرارداد نم نیا

از اسباب  یاریاسالم بس عتیشر .(18) کند جادای را نسب آثار

حلف و جوار را منسوخ  ،تبنی زنا، جمله از سازنسب یعرف

به  یوط ایاز ازدواج  یرا تنها نسب ناش یقینموده و نسب حق

 .(19) داندیشبهه م

 ،یات شرعمقدم تیبا رعا یمصنوع حیتلق ندیمتولد از فرآ طفل

مشروع است که به پدر و مادر صاحب اسپرم و تخمک  یطفل

 اطفال مشروع از حقوق نشأت ریمانند سا دیملحق است و با

ل طف فیدر رد دیبرخوردار گردد و نبا یگرفته از رابطه نسب

 عیمصنو رفاز حقوق محروم بماند و به ص یارینامشروع، از بس

 یطفل. باشد محروم دخو حقوق از بخشی از تولد، یبودن شیوه

ا فقه تیبر اساس نظر اکثر شود،یمتولد م نیجن یکه از اهدا

حمل  رغمبه رحماست و مادر صاحب یکیژنت نیملحق به والد

 ن،یابنابر .(20) با طفل ندارند ینسبت چیزن ه نیاو و شوهر ا

ل متقاب ینسب فیحقوق و تکال اززن و مرد  نیطفل مذکور و ا

ش پدر و در رو زیاسپرم ن ی. در روش اهداستندیرخوردار نب

رد با طفل ندارد و طفل به م یتخمک، مادر رابطه نسب یاهدا

 .(20) زن اهداکننده تخمک ملحق است ایاهداکننده اسپرم و 

 ینسب یبر رابطه یمبتن زیشرع مقدس اسالم، توارث ن در

است که  تیها در زوجاست و تن یخون یشاوندیخو یعنی

از آنجا که فقط  .(21) کندیامر توارث را برقرار م یرابطه سبب

وجود  خونی یبین صاحبان اسپرم و تخمک و کودک رابطه

ن یزوج ن،بنابرای شود،داشته و بین آنان نسب برقرار می

که از گامت او در تکوّن  نیاز زوج یفرد ایو  نیجن یرندهیپذ

 آیندمادر کودک به شمار نمی ایطفل استفاده نشده است، پدر 

 نیفوق ا یگزاره یجهنتی. گردد قراربر آنان بین توارث رابطه تا

که البته  نیگامت و جن یاهدا ندیاست که طفل متولد از فرآ

از  دیافراد با ریو همانند سا شدهمتولد  شیخو اریخارج از اخت

مادر  ایبر نسب برخوردار باشد، از پدر  یمبتن یحقوق فطر

عدم ثبت اطالعات  جهیآنها در نت یخود به علت ناشناس ینسب

 نیگامت و جن رندگانیچون با پذ گر،ی. از طرف دبردیث نمار

 نخواهد داشت.  بریارث یرابطه زیندارد، با آنان ن یخون وندیپ

 یهانظام ریبر نسب در سا یمبتن یمورد حقوق فطر در

 رندهیپذ نیقرارداد، زوج قیچه ممکن است از طراگر ،یحقوق

ز بتوانند ا حقوق گردند و اهداکنندگان نیا نیموظف به تأم

م معاف گردند؛ اما اشاره شد که در نظا فیتکال نیانجام ا

 فیتکال نیا یاسالم بر اساس جعل شارع، امکان واگذار یحقوق

به حکم  رندهیپذ نیچه ممکن است زوج. اگرستین یگریبه د

 یفیلاز اهداکنندگان، متعهد به انجام تکا ابتیقانون و به ن

 نیا ه،یاشند اما به حکم اولب تیهمچون حضانت و انفاق و ترب

د. بو اهداکنندگان نخواهد فیتکل یبرنده نیو از ب یتعهد، ناف

اندازه تعهد و  نیهم یگذشته، در مورد توارث حت نیاز ا

 3است که ماده  لیدل نی. به همستین رفتهیپذ زیقرارداد ن

 ،82نابارور مصوب سال  نیبه زوج نیجن یقانون نحوه اهدا

اهداکننده  نیزوج فیو تکال فیوظا»که مقرر داشته است 

و نفقه و  تیو ترب یو طفل متولد شده، از لحاظ نگهدار نیجن

 و .(2) «اوالد و پدر و مادر است فیالو تک فیوظا ریاحترام نظ

از  یکـی رسدیظر مـموده و به نـدر مورد ارث سکوت ن

در اهدا، مبحث ارث  یو حقوق یحل نشده فقه یهاچالش

 و طفل متولد انیفقط م ،یو قانون یفقه هیاست و به حکم اول

 اهداکنندگان توارث برقرار است. 

 تیو گامت )با رعا نیجن یفوق، اگر چه اهدا حاتیتوض بنابر

به علت آن که  یفسه اشکال ندارد و حتن ی( فیمقدمات شرع

صاحب اوالد شده و  فرزندییب نیآن، زوج یجهیدر نت

خداپسندانه  یامر شود،یآنها فراهم م یموجبات آرامش روان
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امر قرار  نای الشعاعمصلحت طفل متولد تحت دیاست اما نبا

معناست که اداره امور او صحت  نی. مصلحت طفل بدردیبگ

 بیاو را فراهم کند و آس یو اخالق یعقل تیو ترب یرشد جسم

در خانواده  ن،یبنابرا .(22) نباشد یمتوجه و یو روان یجسمان

حقوق طفل  یتمام یستباییم المقدوریحت رندهیپذ نیزوج

 نیجمع چن اگردد. ب نیاو تأم شیتوأم با آرامش و آسا

حقوق طفل مذکور بدون  نیکه امکان تأم یدر صورت ،یطیشرا

همچون  یوجود دارد، به حکم قواعد شیخو تیاطالع از هو

الضرر و الحرج، اتفاقاً آنچه که خالف مصلحت طفل و موجب 

 تیاو از هو وجهیهست، مطلع کردن ب یو یروان یآشفتگ

موافق  طالعات،ا یاز مواقع عدم افشا یلیاست لذا در خ شیخو

 نیوجود دارد ا جانیکه در ا یت طفل است. اما چالشمصلح

 رنده،یپذ نیمانند مرگ زوج یمختلف لیاست که اگر بنا به دال

به  ایآنها محروم گردد و  یاز سرپرست یطفل مذکور در هر سن

به  یدر صورت بدسرپرست ایکردن طفل توسط آنها  علت رها

آنها  یستسرپر یبه الغا یاخالق و رفتار، دادگاه رأعلت سوء

و حضانت،  تیطفل از جمله وال نیبدهد و حقوق مختلف ا

 نیوالد ایمعلق بماند، آ یو شیو انفاق و آرامش و آسا تیترب

 رغمبهطفل  ایرا ندارند؟ آ شیخو ینسب فیحق و تکل ،یقیحق

که شرعاً و قانوناً بدانها منتسب  یقیحق نیاز والد یبرخوردار

 رها گردد؟ فیالتکلب دیاست، با

اهداکننده  ن،یگامت و جن یاگر چه در اهدا رسدینظر م هب

نسل  رتکثی و توالد آنها قصد چه اگر و داشته دوستانهنوع تین

نبوده و اگر چه  یو مادر یپدر یهاتیمسئول رشیاز خود و پذ

 رنده،یپذ نیاهدا در خانواده زوج نیبا حضور طفل متولد از ا

مصلحت طفل،  تفاقاًو ا گرددیم نیاز حقوق او تأم یاریبس

است، اما در مورد فرض فوق که چه بسا به  یو تیکتمان هو

 ایوالد  دینبا ایحقوق طفل منجر شود، آ عییو تض خانمانییب

طفل خود نمود و کودک را  رشیرا ملزم به پذ یقیحق نیوالد

 یدر برخ ن،یبرخوردار کرد؟ عالوه بر ا شیاز حقوق مسلم خو

 یمناسب طفل تحت سرپرست یندگز رغمبه یاز موارد و حت

و  هایماریاز ب یدرمان برخ یممکن است برا رنده،یپذ نیزوج

 ایو  یکیو ژنت یطفل متولد، به اطالعات پزشک یهاینارسائ

اهداکننده )مانند مغز استخوان،  یجسم هایفرآورده یبرخ

باشد، در صورت عدم ثبت  اجی...( احتآن و هایخون و فرآورده

 نیا نیبودن اهداکننده و عدم تأم شناساطالعات و نا

 گردد؟ینم عییحقوق طفل تض ایمالحظات، آ

وجدان،  م،یسؤاالت مثبت است که عقل سل نیپاسخ به ا اگر

ا اقتض نیچن یفقه هیو احکام اول عتیعرف و روح حاکم بر شر

 یامکان ناشناس بودن اهدا یحت ایدارد، در صورت الزام و 

 یحق به چه نحو نیاز ا یرداربرخو تیفیک ن،یگامت و جن

و  دااه یاست که در صورت ناشناس نیجز ا ایخواهد بود؟ آ

حقوق  ست،یآمدن فروض فوق که احتمال آن کم هم ن شیپ

 تیکه با ن یقیحق نیخواهد شد و والد عییکودک تض

 و عمالً اند،را از نعمت فرزند برخوردار کرده یزوج رخواهانهیخ

م حقوق مسل ریت پدر و مادر و سارا از نعم کودکی متعاقباً

 است، رناپذیبآنچه که اجتنا ن،بنابرای اند؟خود محروم نموده

ثبت اطالعات و امکان  قیکودک از طر نیحفظ حقوق ا

 خاص است. طیاطالعات در شرا نیطفل به ا یدسترس

 

 جتناب از اختالط نسبادر فروج و  اطیاحت. 2-5-5

 یهان استفاده از روششد عیروزافزون علم و شا شرفتیبا پ

بر تعداد اهداکنندگان و  جیو به تدر دیبدون ترد ،یکمک بارور

و همانند اهدای  شودیافزوده م نیگامت و جن رندگانیگ

های خونی که به امری معمول تبدیل شده و اغلب فرآورده

های آن را داشته یا افراد حداقل یکبار انتقال خون و فرآورده

رفته به د، اهدای گامت و جنین نیز رفتهانی آن بودهگیرنده

 تواندیهر فرد م نکهیعالوه بر ا امری عادی تبدیل خواهد شد و

در  تواندیزوج م کیگامت داشته باشد،  یاهدا یادیتعداد ز

داشته باشند. در  زین نیجن یاهدا یادیدرازمدت تعداد ز

 با توجه رد،یاهداها به صورت ناشناس انجام بگ نیکه ا یصورت

محارم و به تبع آن  رهیبه روند روزافزون آن، امکان گسترش دا

و  کندیم دایپ شیافزا گریکدیاختالط نسب و ازدواج محارم با 

مخصوصاً در  ک،ینزد ندهیپر واضح است که چه بسا در آ

 زیبا محارم و ن یهاکوچک، ازدواج یهاطیشهرها و مح

 ی. در حالدریبه صورت ناخواسته شکل بگ یلیفام یهاازدواج

ختالط از ا یریاسالم بر جلوگ عتیشر داتیاز تأک یکیکه 

عالوه بر امکان ازدواج . (24, 23) نسب و ازدواج با محارم است
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 یلیفام یهامحارم، امکان ازدواج رهیمحارم، با گسترده شدن دا

از  شتریدر آنها ب یکیژنت سکیکه ر کندیم دایپ شیافزا زین

مترتب و  ییاست و بر آن ضررها یلیرفامیغ یهاازدواج

قرار گرفته  زین عتیشر یو مورد نه (25)محتمل خواهد بود 

روز به روز  یاطفال نیکه چن تیوضع نیدر ا. (26) است

در  و امکان انجام ازدواج با محارم مخصوصاً ابندییم شیافزا

 یکه اهدا توسط اعضا هاییکوچک از جمله خانواده یهاطیمح

است، ثبت اطالعات و  افتهی شیافزا رد،گییصورت م لیفام

 یخطر و ضرر و مفسده محتمل، به حکم قاعده نیدفع ا

. (27) است رناپذیو اجتناب ییوجوب دفع ضرر محتمل، عقال

ثبت اطالعات و کنترل مدام اطفال  حات،یتوض نیبر اساس ا

 یاتیح یاز نقطه نظر فوق ضرورتمخصوصاً  ثیمتولد از همه ح

 است.

مدار مصالح و مفاسد  ریدا یتوجه داشت که احکام اسالم دیبا

 یاثر وضع یمعنا که فعل واجب دارا نیبد .(28) است یواقع

 زیو ن ثیاست. از احاد یاثر فاسد وضع یم داراو فعل حرا کوین

که تمام احکام  شودیفهم م گونهنیا هیامام یاقوال فقها

و  یویدن صالحم نیتأم یآن برا ریمربوط به معامالت و غ

 عیتشر شوندیم دهینام دهیمردم که عرفاً مصلحت و فا یاخرو

کراهت  زیاز ازدواج با محارم و ن عتیشر نهی لذا .(23) اندشده

به اجتناب از اختالط نسب و  هیتوص نیو همچن یلیازدواج فام

بوده  یمصالح و مفاسد واقع یاً حاودر فروج قطع اطیامر به احت

 اطیاحت تیبه رعا هیشارع مقدس از توص فاز اهدا یکیاست. 

از نکاح محارم، حفظ سالمت نسل جامعه از  یدر فروج و نه

بوده است.  یکیو ژنت یجسم ،یمتعدد اجتماع یهابیآس

 کندیم دییآن را تأ زین یپزشک کیکه امروزه علم ژنت اینکته

صل از ازدواج با محارم است، مستعد که حا یکه نسل

 یاگر حت ن،یبنابرا. (25) است یکیخاص ژنت یهایماریب

معذور از انجام حرام و ترک واجب باشد و  یلیمکلف به هر دل

خواهد نمود، اما اثر  یرا از عقوبت مبر یعذر، و نیاگر چه ا

خواهد ماند.  یترک واجب باق ایارتکاب حرام  یو وضع ینیتکو

آثار  نیاجتناب از ا یبرا یداتیاست که تمه یضرور ن،یبنابرا

به  یشود که ثبت و امکان دسترس دهیشیاند ینیو تکو یعوض

واجب است  نیاز مقدمات ا نیگامت و جن یاطالعات در اهدا

و عدم ثبت اطالعات مقدمه افتادن در حرام و شبهه است؛ 

 واجب است. زیمقدمه واجب، ثبت اطالعات ن از باب ن،یبنابرا

 

 م شارعبا حک یموافقت قطع. 3-5-5

 یداشته باشد، موافقت قطع تیمکلف اهم یبرا ستباییآنچه م

ت له از آنجا که موافقدر فرض مسئ .(29) با حکم شارع است

لزوم حفظ فروج و نسل و حقوق  یعنیبا امر شارع  یقطع

 یدیترد نیبنابرا گردد،یم سریکودک، تنها با ثبت اطالعات م

 حی. توضماندینم یبه اطالعات باق یدر ثبت و امکان دسترس

در مورد احتمال اختالط نسب، ازدواج با محارم و  نکهیا

استدالل شود که  گونهنیست اممکن ا ،یلیفام یهاازدواج

توان یاست، م رمحصورهیمصداق شبهه غ ییاهداها نیچون چن

. مودناشناس را صادر ن یبا استناد به اصل برائت، مجوز اهدا

صورت  جامعه کیکه در  ییهاچون شمار ازدواج یعنی

 نیزوج ایفرد  کی یباالست و رقم اهداها اریبس ردگییم

 انیوجود دارد که م ینییپا یلیکم است و احتمال خ اریبس

محارم محسوب  عتاًیاهداها که طب نیاطفال حاصل از ا

 نیندارد به علت ا یپس لزوم رد،یصورت بگ یازدواج شوند،یم

 را رندگانیثبت اطالعات اهداکنندگان و پذ ن،ییاحتمال پا

ود شاستدالل  گونهنیممکن است ا ن،ی. عالوه بر امیینما یالزام

فل طاحقاق حقوق  یبه اطالعات اهدا برا ازین که چون احتمال

ه ب یازیهم، ن یاحتمال کم نیچن یو نادر است. لذا برا نیپائ

 .ستیثبت اطالعات ن

 واست که اطراف آن چنان فراوان  ایشبهه رمحصوره،یغ شبهه

موجود اعتنا  یعالم به علم اجمال یمتعدد باشد که عقال

گفته شده است که کثرت اطراف  نیهمچن. (30) کنندینم

 ،نیبنابرا .(31) گرددیم یضرر در موافقت قطع ایموجب عسر 

عتنا او  وجهضرر ت ای حرام احتمال به عقالً که جاعرف عقال آن

و اصل برائت  شودیشمرده م رمحصورهیشبهه غ کند،ینم

 رهیاز جمله اجماع منقول، س یادیز لی. دالگرددیم یجار

استناد به اصل برائت در شبهه  یبرا ییال و ادله رواعق

 .(30) اقامه شده است رمحصورهیغ

راف اجتناب از همه اط رمحصوره،یآنجا که در موارد شبهه غ از

با امر شارع است، مستلزم  یموافقت قطع یشبهه که الزمه
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عسر و حرج و اختالل نظام است و امکان ابتال به همه اطراف 

علت  ن،یوجود ندارد، به اصل برائت استناد شده است. بنابرا

حرج  و عسر جادیا رمحصورهیاصل برائت در شبهه غ انیجر

نگام اهدا، ثبت توجه داشت که اگر ه دیکه با یاست. در حال

مذکور  یرمحصورهیمتعاقب آن، شبهه غ رد،یاطالعات صورت گ

حرج  و تا اجتناب از آن مستلزم عسر ردگییاساساً شکل نم

مسئله نسل و نسب و فروج،  تیبا توجه به اهم ن،یباشد. بنابرا

حرج در  و عسر ینف یبر ادله داز اختالط نسب وار ینه یادله

بدان  دیکه با ایگذشته، نکته نیز ااست. ا رمحصورهیشبهه غ

 یدر چه صورت رمحصورهیاست که شبهه غ نیتوجه داشت ا

 ایمکلف خواهد بود، آ فیاصل برائت و رافع تکل انیموجب جر

 رمحصورهیدر شبهات غ نکهیا ایبه صورت مطلق در همه موارد 

نمود. مثالً در  شهیرا پ اطیهمچنان احت واردم یدر برخ دیبا زین

ناشناس گامت  یکه هنگام اهدا ییمورد بحث ما، در جامسئله 

حقوق  عییتض ایهرچند کم اما احتمال اختالط نسب  ن،یو جن

به اصل برائت استناد نمود و مورد را  توانیم ایآ رود،یطفل م

 انیجر ایآ گر،ید انیدانست. به ب رمحصورهیاز موارد شبهه غ

 یجار به صورت مطلق رمحصورهیاصل برائت در شبهات غ

از  ییبه شبهه، امکان رها یکه قبل از ابتال یزمان ایاست 

با مقصود شارع فراهم بوده است،  یشبهه و موافقت قطع

بودن شبهه به  رمحصورهیپس از ابتال، به صرف غ توانینم

 کی رد داندیکه مکلف م یاصل برائت استناد نمود؟ زمان

بعداً او را  ندتوایم یو توجهییو ب مباالتییخاص، ب یمسئله

قرار دهد، مخصوصاً در  یدر معرض شبهه نسبت به احکام اله

به  اعتنایییمجاز به ب ایمثل نسب و فروج، آ یمهم یمسئله

که  رسدیو سپس عدم اعتنا به شبهه هست؟ به نظر م فیتکل

و  ریکه با تقص صور،که مکلف نه با ق ییدر جا توانینم

بر  ییو توانا یید و داناامکان وقوع در شبهه دار ،یکوتاه

حقوق کودک با ثبت  عییاز اختالط انساب و تض یریجلوگ

دانست. در واقع  یبعد فیاز تکل یرا مبر یاطالعات را دارد، و

و  یدر هنگام عروض شبهه، اگر چه مکلف جاهل به حکم واقع

بلکه  ستیاز قصور ن یناش یجهل و نیاست اما ا یقیحق

قبالً و در هنگام ثبت  یاست که و یتعمد یو حت ریتقص

کرده است.  یشانه خال فیاطالعات انجام داده و از انجام تکل

 یدر هنگام عروض شبهه یکه حت رسدیبه نظر م ن،یبنابرا

 یستباییمورد بحث ما، مکلف م یدر مسئله رمحصورهیغ

 اریبا اخت ایشبهه نیدر چن عکند، چرا که وقو شهیپ اطیاحت

با علم و  یفرد یکه وقت یدر حالاتفاق افتاده است.  یو

به حکم  اندازد،یخود را در شبهه و اضطرار و حرج م ار،یاخت

معذور  تواندینم شیخو اریاستفاده از اختعقل، به علت سوء

االمتناع »است که در فقه با عنوان  ایهمان قاعده نیباشد. ا

 .(31) شودیم ادیاز آن  «اریاالخت ینافیال اریباالخت

 اصول علم نظراناز صاحب برخی که گونههمان ن،یاز ا گذشته

که  یو حصول امر فتکلی رفع موجب عروض در اگر معتقدند،

حرج و اختالل نظام شده  و همچون عسر یستلزم محذوراتم

ک ش یباشد ول اریاست، شک شود مثالً آنجا که اطراف علم بس

ه ک میبدان اینه و  ای دهیکثرت به حد عسر رس ایکه آ میکن

 نیکه امثال ا میشک کن یاست، ول دهیکثرت به حد عسر رس

د ع شوبه اصل برائت رجو دینه؟ با ایاست  فیعسر، رافع تکل

 و یبرائت عقل یشک وجود دارد که ادله یفعل فیچون در تکل

 .(31) ریخ ایحاکم است  ینقل

مکلف را به  ییکه در جا یفوق، همان عقل اتحیبر توض بنا

 نجایدر ا سازد،یبه برائت رهنمون م گرید ییو در جا اطیاحت

 ییماو لزوم ثبت اطالعات راهن اطیاحت تیمکلف را به رعا زین

و بعد از علم مکلف به امکان وقوع در شبهه  کندیم

مجاز  ااستناد به اصل برائت ر ف،یو تنجز تکل رمحصورهیغ

 .ماردشینم

 «بهمکلفٌ»آن است که هنگام شک در  یواقع، قاعده کل در

اصل برائت در  انینمود و جر یرا جار اطیاصل احت دبای

 نیقاعده است که در ا نیبر ا ییاستثنا رمحصورهیشبهات غ

 نکهیاویژه  بهاکتفا نمود.  قنیبه قدر مت ستباییمورد م

 وجفردماء و  در ژهیبه و ،اطیشرع، بر حسن احت یکل یهیتوص

بر برائت مکلف از  لیکه حجت و دل یدر موارد یاست و حت

 نیدتا مکلف ب (31) کوستین اطیقائم باشد، باز هم احت فیتکل

 الطازدواج با محارم، اخت یخود را از وقوع در مفسده لهوسی

و فوت  فیحقوق کودک و مخالفت با تکل عیینسب و تض

 مصلحت بر حذر دارد.
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 نامهنییالحاق آ ایضرورت اصالح قانون . 6-5

 فته شده، شرع و عقل به ضرورت ثبتبر اساس مطالب گ

 یاصالح قانون نحوه ن،یو بنابرا کندیاطالعات اهدا حکم م

آن  ینامهنییو آ 1382نابارور مصوب  نیبه زوج نیجن یاهدا

مًا زول یمحرمانگ یاست. البته ثبت اطالعات و نف رناپذیاجتناب

 یمبرهن است که مخف اری. بسستیاطالعات ن یافشا یبه معنا

 تیرباز مواقع موافق آرامش، رفاه و ت یاریدر بس تیماندن هو

به  یابیطفل است، در واقع، همانگونه که حق دست حیصح

از حقوق مسلم طفل  یاز حقوق شرع یو برخوردار تیهو

و در  ستیمطلع ن شیخو تیکه طفل از هو یاست، در صورت

و  ینید متبا آرامش و در سال رنده،یپذ نیزوج یخانواده

 تواندیخود م ت،یهو موردیب یافشا کند،یم یزندگ یویدن

که  یگردد. البته در صورت یضرر و حرج بر و ادجیباعث ا

مالحظات  یعنیطفل در معرض خطر باشد،  یحقوق حقه

 نیکند که فرد بتواند به والد جابیا یو پزشک یسرپرست

أ منش به یلیبه هر دل نکهیا ایمراجعه کرده و  شیخو یقیحق

 به یبا ثبت اطالعات، دسترس یستباییببرد، م یتولد خود پ

 شده باشد. نیتضم یو یبرا یقیحق نیوالد

حفظ توأمان  یراه برا نیبهتر دیفوق، شا حاتیبر توض بنا

اهداکنندگان و  نیمنافع و مصالح فرد متولد و همچن

از قبل  یهاتیباشد که فقط در وضع نیا رندگان،یپذ

 یشده و در صورت درخواست فرد متولد، افشا ینبیشیپ

 یرخب نینچه که در قواناطالعات ثبت شده مجاز باشد. مانند آ

 ایرالاست هایالتیا یو برخ وزلندیمانند انگلستان و ن هااز کشور

 منعکس شده است.

توجه داشت که اصل ناشناس ماندن در  زینکته ن نیبه ا دیبا

در حال منسوخ شدن است.  یکیژنت یهاناوریاثر تکامل ف

 ایندهیروزمره در سطح جهان به طور فزا یکیژنت هایشیآزما

 قیچه از طر شات،یآزما جیبه نتا یشده و اکنون دسترس جیرا

آسان  اریبسو چه هنگام مسافرت به خارج از کشور،  نترنتیا

و  تینگهداشتن هو یعمالً، مخف کینزد ایندهیدر آ .(7) است

با  ناگزیرو  ستین نیدگان قابل تضمناشناس ماندن اهداکنن زین

است.  رناپذیثبت اطالعات اجتناب ن،یشیتوجه به مالحظات پ

اطالعات به  نینحوه انتقال ا تیریمد رسدیبه نظر م نیبنابرا

توجه داشت که هدف  دی. باباشد یبهتر استیفرد متولد، س

که شرط ناشناس ماندن کامالً لغو شود، بلکه هدف  ستین نیا

 یکه فرد متولد بعداً بتواند به اطالعات خاص است نیا

به  یامکان دسترس»اصل  ن،یداشته باشد. بنابرا یدسترس

 نیگزی، جا«ناشناس بودن اهدا»لغو اصل  یبه جا «اطالعات

و  یلغو کامل محرمانگ»به دنبال  دیااست. در واقع، نب یبهتر

 یشتریب یبود بلکه آنچه سودمند «کامل اطالعات یافشا

خاص  طیدر شرا «به اطالعات یثبت و امکان دسترس»دارد، 

 است. یو اضطرار

ا باست که معموالً اهداکنندگان  نیکه وجود دارد ا یابهام

 فیلو تک تیمسئول جادیاساساً به دنبال ا نیگامت و جن یاهدا

 ایآ است که نیا اساسی پرسش اما. اندطفل متولد نبوده یقانون

به  یمصنوع حیتولد از تلقطفل م ،یو قانون یبه لحاظ شرع

خود  یو قانون یرعتولد، از حقوق ش یصِرف تفاوت در نحوه

 یهداا از ،یقیحق نیوالد نکهیبا استناد به ا ایمحروم است؟ و آ

 اند،خواستهیرا نم شیخو فیتکل شیافزا ن،یگامت و جن

 به گرفت؟ قطعاً با توجه دهیحقوق مختلف طفل را ناد توانیم

 یقیحق نیطفل به والد ،یو قانون یفقه یعقط یهیحکم اول

 گونههمان اند،توالد نداشته یراب یملحق است، هرچند قصد

 یدر مقاربت جنس نیاز مواقع، زوج یلیممکن است خ که

ز اتوالد و تناسل ندارند اما طفل متولد  یبرا یقصد ش،یخو

ل امحقوق ک یها ملحق بوده و دارابه آن دتردییب ند،یفرآ نیا

 اطفال است.  رید سامانن

از مراجعه  یقیحق نیوالد ینگران نیبزرگتر دیآنجا که شا از

 میانجمع  یاز جمله نفقه و ارث باشد، برا یمال فیطفل، تکال

را در  هامهیب ایدولت  توانیم ،یقیحق نیحقوق طفل و والد

 نیاز ا یبخش نیصورت مراجعه طفل به اهداکنندگان، به تأم

به  دیبا همرا  مهی. پرداخت حق بموظف نمود هانهیهز

طفل را  یکه توان سرپرست یالزام نمود تا در صورت رندگانیپذ

گردد. در  نیپرداخت، تأم نیاز محل ا هانهیاز دست دادند، هز

مربوط  نیهمانند قوان یستباییم زیکودک ن بریمورد حق ارث

 یبرا یمال کیرا ملزم به تمل رندگانیپذ ،یبه فرزندخواندگ

 یمعنو ،یماد یازهایبردن ن هیحاشو به  ینمود. فراموش طفل



 1400، مشش و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  و همکاران صحرایی اردکانی

 

 12 

 

همچون ارث و نفقه، خالف  یفیتکال ریتأث زیرکودک،  یتیو هو

 است. عتیانصاف و عدالت و روح حاکم بر شر

 یشود که مددکاران اجتماع ینبیشیاست در قانون پ الزم

و  یسرپرست تیفیافراد متولد را به لحاظ ک تیدائماً وضع

ا ببا محارم کنترل کنند و در صورت لزوم،  یحتمالازدواج ا

ن دادگاه امکا میدادستان و تصم شنهادیگزارش مددکاران و پ

 به اطالعات فراهم باشد. یدسترس

 

 گیرینتیجه. 6

عدم ثبت اطالعات  ایبر اساس پژوهش حاضر، اگر چه ثبت 

 نظرانصاحب یهمچنان محل مناقشه نیگامت و جن یاهدا

حوالت ندارند، اما ت یکسانی یهیرو زین یحقوق ایهنظام و است

به  یکه ثبت و امکان دسترس دهدینشان م ریاخ یهاسال

 وکرده  داپی نظرانصاحب انیم یشتریاطالعات، طرفداران ب

کردن  یدر جهت الزام یشتریب یحقوق هاینظام رفتهرفته

 و موافقان یاهم ادله بررسی با. اندثبت اطالعات گام برداشته

مشخص  ،یپزشک یهاتوجه به ضرورت زیامر و ن نیمخالفان ا

 یبه اطالعات ضرورت یشود که عقالً ثبت و امکان دسترسیم

ه فق نیقواعد و مواز یبا بررس ن،یاست. همچن رناپذیاجتناب

 بر نسب مانند یمبتن یاسالم از جمله لزوم حفظ حقوق فطر

 نیهمچنحضانت، نفقه و ارث،  ت،یترب ت،یمحرم ت،یوال

 واجاز اختالط انساب و ازد یریدر فروج، جلوگ اطیضرورت احت

شود یبا مقاصد شارع، ثابت م هیلزوم موافقت قطع زیمحارم و ن

 نیگامت و جن یاهدا اتبه اطالع یکه ثبت و امکان دسترس

اسی ن اسبرابر اصل چهارم قانوو از آنجا که  باشدیشرعاً الزم م

منطبق با  یستباییم نیقوان جمهوری اسالمی ایران، تمامی

 به نیجن یاهدا یباشد، لذا اصالح قانون نحوه یضوابط شرع

آن  ییاجرا ینامهنیو آئ 1382نابارور مصوب  نیزوج

 است. رناپذیاجتناب

 

 تشکر و قدردانی. 7

رسان از همه عزیزانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری

 گوار،دل و بزرد ارجمند، هماند، به ویژه از استانگارندگان بوده

 کنیم.جناب آقای دکتر محمود عباسی، سپاسگزاری می

 سهم نویسندگان. 8

در این پژوهش جناب آقای دکتر محمد صحرایی اردکانی،  

 نویسنده مسئول، و سایر نگارندگان همکار و همراه ایشان

 اند.بوده

 

 تضاد منافع. 9

 ندارد. فعی وجودگونه تضاد منادر این پژوهش هیچ
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Background and Aim: In today's world, with the advancement of science, it 

is possible to fertilize infertile couples by using different methods. Some of 

these methods are carried out with the intervention of a person or persons 

other than the couple and through the donation of gametes (sperm or eggs) 

and the fetus. In the past, in various legal systems, this donation has been 

done anonymously and confidentially, and the registration or anonymity of 

the information of this donation has been disputed by medical and legal 

experts. The laws of many countries today tend to require the registration of 

information and access to it, but the rules of the Iranian legal system in this 

area, in addition to being ambiguous and having shortcomings, tend to favor 

anonymity. 
 

Materials and Methods: This paper has been compiled with an analytical 

approach, adopted a documentary method and drew on library resources. 
 

Results: This study, by examining the evolution of the legal systems of 

countries in this field and also examining the main arguments of proponents 

and opponents of information registration, has rationally proved the necessity 

of information registration and access to it. 
 

Ethical considerations: The whole article has been compiled by adhering to 

the ethical principle of honesty and observing the principle of fidelity. 
 

Conclusion: Based on the criteria of Islamic jurisprudence, including the 

need to preserve natural rights based on lineage, the need for caution in 

observing sexual limits and preventing the intermixing of genealogical lines, 

and the need to agree with the intention of the Shari'a, this study has 

concluded that religion requires information registration in order to protect the 

rights of the child born in urgent cases. Therefore, a fundamental revision of 

domestic regulations is inevitable. 
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