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Abstract
Background and aim: Population increase is one of the most important goals of
life and has high position in societies. Infertility is an issue that has caused a new
discussion in medical and nonmedical sciences, and, consequently certain legal and
juridical issues have been created in human society especially current Iranian society.
The aim of this research is to examine juristic and legal basis of medical fertilities,
especially the principles of its license among couples and its lack of acceptance
among aliens.
Methods: This research uses library and documentation methods with an
analytical, descriptive and inductive approach.
Findings: Various needs of people are answered by the correct understanding of
Islamic law, and most jurists have accepted medical fertilities among couple and yet
do not accept it for aliens.
Conclusion: The result of this research indicates that responding to the human
instinct to have children, reduction of family hardship and problems of society,
challenging natural processes of human creation, destruction of the family (the most
important unit of society) and ignoring principles like justiceare the main reasons of
Muslim scholars’ apposition to accept the methods of medical fertility among aliens.
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چكيده
زمينه و هدف :توسعه نفوس انسانی در صدر غایات زندگی است و در تمامی جوامع ،جایگاهی رفیع را به
خود اختصاص داده است ،بنابر این ضرورت ،ناباروری مسألهای است که مسبب بروز مباحث جدیدی در علوم
پزشکی و غیر پزشکی شده که به تبع آن ،مسائل فقهی و حقوقی خاصی را در جوامع انسانی از جمله جامعه کنونی
ایران برانگیخته است .در این تحقیق برآنیم تا مبانی فقهی و حقوقی اقسام باروریهای پزشکی ،به ویژه مبانی جواز
آن میان زوجین و منع پذیرش آن بین بیگانگان را مورد تأمل قرار دهیم.
روش :روش کتابخانهای و اسنادی ،با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و استنتاجی است.
یافتهها :نکات حائز اهمیت آن است که با شناخت و درک درست از روح احکام و قوانین اسالمی ،به خوبی
میتوان به نیازهای متنوع اشخاص پاسخ داد و نیز آنکه در بحث مزبور ،غالب فقها باروریهای پزشکی بین زوجین
را پذیرفته و در عین حال قائل به پذیرش آن در میان بیگانگان نیستند.
بحث و نتيجهگيری :با این توصیف ،نتیجه این پژوهش آن است که مواردی همچون پاسخگویی به نیاز
فطری و حس غریزی انسان به داشتن فرزند ،کاهش عسر و حرج خانوادهها و مشکالت اجتماع ،مصالح به کارگیری
این روشها به ویژه بین زوجین هستند و مبانیای همچون مبارزه با روند طبیعی خلقت انسان ،نابودی بنیان خانواده
(مهمترین واحد جامعه) ،نادیدهگرفتن اصولی همچون اصل کرامت ،اصل عدالت و قاعده الضرر و ...اصلیترین مبانی
مخالفت اندیشمندان مسلمان در پذیرش روشهای باروریهای پزشکی میان بیگانگان میباشند.
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نازایی و ناباروری به حالت «عدم توانایی در حاملگی» گفته میشود ،یعنی بعد از گذشت
یک سال از باهمبودن زوجین و داشتن تعداد کافی نزدیکی فعال و بدون استفاده از وسایل
پیشگیری از بارداری ،حاملگی رخ ندهد ( .)1حدود  %88از زوجین طی سال اول و حدود 88/8
درصد از آنان طی سال دوم زندگی مشترک شانس حاملگی دارند که بعد از سال دوم این
شصت تا هشتاد میلیون زوج نازا در سراسر دنیا و حدود بیش از یک و نیم میلیون نفر در ایران
وجود دارند .شیوع کلی این عارضه حدود ده تا پانزده درصد است ،لیکن عقیمی مطلق حدود
 %8تخمین زده میشود (.)2
الزم به ذکر است که موضوع ناباروری ،وجود زوجهای عقیم و میل وافر و غریزی آنها به
داشتن فرزند از واقعیتهای انکارناپذیر کنونی است و نیاز به روشهای باروری پزشکی با هدف
رفع این نقیصه ،از موضوعات ضروری و بحثبرانگیز است که ابعاد مختلف پزشکی ،فقهی،
حقوقی و اخالقی در خصوص آن مورد تحقیق و تأمل قرار گرفته است.
حرمت برخی از طرق جدید بارداری مصنوعی همچون استفاده از اسپرم بیگانه از منظر اکثر
فقها (امام خمینی ،آیتا ...منتظری ،آیتا ...خویی و بسیاری از فقهای معاصر) ( )3و جواز استفاده
از منظر برخی دیگر (آیتا ...سیدحسن طباطبائی قمی ،آیتا ...محمد یزدی ،آیتا ...سیدمحمد
موسوی بجنوردی) و یا استفاده از تخمک بیگانه و نیز پرورش در رحم ثالث ،مستمسک آرای
متعارض از سوی اندیشمندان حوزه فقه و حقوق اسالمی گردیده است .از سویی دیگر زوجین
نابارور به علت محصوربودن در فرهنگ ،مذهب و اخالق ،امکان بهرهبرداری از برخی روشهای
کمک باروری را ندارند و یا به علت عدم توجه به مبانی و دالیل مذهبی یا اخالقی از هر نوع
خدمات کمک باروری بهره میگیرند.
با ذکر آنچه گذشت ،تبیین مبانی فقهی و حقوقی باروریهای پزشکی جهت آگاهی از آرای
فقها و حقوقدانان در خصوص این مسأله و همچنین افزایش آگاهی زوجین نابارور از علل
مشروعیت یا عدم مشروعیت به کارگیری روشهای مختلف باروری ،ضرورت مییابد .عدم امکان
مبارزه با روند طبیعی خلقت ،تزلزل بنیان خانواده ،تفویت مصلحت عظیم حفظ نسل ،تضرر به
والدین و کودک و تضییع حق سالمت و هویت کودک ،مخدوشنمودن اصول کلی حاکم بر قوانین
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نظر اکثریت فقها در عدم مشروعیت روشهای باروری پزشکی بین بیگانگان میباشد که در این
پژوهش ،این مبانی را مد نظر قرار میدهیم.
تعریف موضوع
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

برای درمان معضل ناباروری ،پزشکان شیوههای مختلفی را پیشبینی کرده و به کار میبرند.
این شیوهها عبارتند از:
1ـ تلقيح مصنوعی ()Artificial Insemination
تلقیح در دیدگاه اهل لغت از « لَقَحَ» به معنای آبستنکردن و گشندادن و «لَقَح» به معنای
آبستنشدن جنس مؤنث معنا شده است و کلمه «لِقاح» و «لَقاح» به معنای «ماءالفحل» یعنی
مایع و آب نرینه است ( .)4تلقیح مصنوعی شامل انواع روشهایی است که در آنها تمام مایع
منی یا اسپرم بعد از آمادگی یا پروردهشدن ،در قسمتهای مختلف اندام تناسلی زن قرار
میگیرد و بدون نزدیکی جنسی ،امکان برخورد اسپرم و اووسیت را فراهم میکند ( .)3تلقیح
مصنوعی با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر ،تلقیح هومولوگ ( )AIHو با نطفه بیگانه تلقیح
مصنوعی هترولوگ ( )AIDنامیده میشود ( .)5تلقیح هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا میکند
که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ،ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند اسپرم
خود را در رحم بریزد و تلقیح هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر
غیر قابل درمان است (.)6
2ـ روشهای پيشرفته کمكی توليد مثل ()Assisted Reproductive Technologies
این نوع از باروری مصنوعی ،به تمام روشهایی اطالق میشود که طی آنها تخمک مستقیما
از تخمدان برداشت شده و پس از ترکیب با اسپرم و بارورشدن و یا به همراه اسپرم به اندام
تناسلی زن انتقال مییابد که عبارتند از :روش بارورسازی در آزمایشگاه ( ،)IVFانتقال تخم
لقاح یافته به لولههای رحمی ( ،)ZIFTانتقال رویان در حال تقسیم به لولههای رحمی (،)TET
انتقال اسپرم و اووسیت به داخل لولههای رحمی ( ،)GIFTانتقال تخمک و اسپرم به حفره
لگنی ( )POSTو.)6( ...
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با توجه به اقسام متعدد و مختلف باروریهای پزشکی ،فقها و حقوقدانان اسالمی با تدقیق و
تفقه در متون دینی و فقهی ،نظرات متفاوتی ارائه دادهاند1 :ـ نظریه جواز مطلق (پیشتر ،معتقدان
به این نظریه نام برده شدند)؛ 2ـ نظریه ممنوعیت مطلق (آیتا ...میالنی ،از فقهای اهل سنت،
شیخرجب تمیمی ،شیخابراهیم شقره و شیخعبداهلل بن زیاد آل محمود)؛ 3ـ نظریه جواز مطلقِ
محسن حرم پناهی)؛ 4ـ نظریه جواز مطلق باروریهای پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن
بین بیگانگان (امام خمینی ،آیتا ...منتظری ،آیتا ...خوئی و بسیاری از فقهای معاصر و از اهل
سنت ،شیخمصطفی زرقاء ،شیخعبداهلل بسام ،شیخعبدالسالم عبادی ،شیخعبدالحلیم ،شیخعبداهلل
آل محمود ،شیخعبدالستار ،شیخعلی سالوس و)...؛ 5ـ نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروریهای
پزشکی ،جز بین زوجین و با وجود شرایطی (از علمای اهل سنت ،شیخمصطفی زرقاء و دکتر
محمدعلی بار و از فقهای شیعه ،آیتا ...بروجردی که ایشان حتی تلقیح منی زوج به زوجه را
محل تأمل و اشکال میدانند).؛ 6ـ معتقدان به مسأله توقف (شیخعبدالعزیز بن عبداهلل بن باز و
شیخ ابوبکر ابو زید).
از میان این نظریات ،نظریه جواز مطلق باروریهای پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن
بین بیگانگان (از نظر این گروه ،مالکِ جواز یا منع ،ترکیب اسپرم و تخمک زوجین و یا دخالت
عوامل بیگانه است و شیوه به کارگیری ،هیچگونه تأثیری در جواز یا حرمت اصل موضوع ندارد.
دلیل اینان ،آیات ،روایات ،ادله عقلی و استحسانی ،فلسفه تشریع نکاح ،مالک موجود در
ممنوعیت زنا و تبنی میباشد .امام خمینی ،آیتا ...منتظری ،آیتا ...خوئی و بسیاری از فقهای
معاصر از این گروه هستند ،).منتخب مشهور فقهای معاصر شیعه و اهل سنت میباشد و در
رسالههای آنان نیز این نظریه محور تطبیق حکم بر موضوعات و اقسام متعدد باروریهای
پزشکی قرار گرفته است (.)3
مبانی فقهی و حقوقی باروریهای پزشكی
نکته قابل ذکر آن است که در احکام اسالم ،موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از
جهت علمی و عملی مطرح است ،سابقه نداشته است .بنابراین ،عنوان «تلقیح مصنوعی» را در
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کلی حاکم بر حقوق اسالمی ،میتوان مبانی نظری فقها و حقوقدانان را در بحث جواز یا منع
باروریهای پزشکی تبیین نمود.
چنانچه گفته شد ،با توجه به نظر اکثر مراجع و علمای اسالم و حقوقدانان ،اصل اساسی و
مهم در مسأله باروریهای پزشکی ،جواز تلقیح در موردی است که بین زوجین اتفاق افتد و
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

عدم جواز در خصوص دیگر اقسام تلقیح مصنوعی .در تبیین مبانی فقهی و حقوقی باروریهای
پزشکی ،در وهله نخست قاعده کلی حاکم بر عالم خلقت را از منظر آیات قرآن ،مهمترین سند
دینشناسی مد نظر قرار میدهیم .از آنجا که اساس خلقت بر پایه زوجیت مستقر شده است و
خلقت انسان نیز از مهمترین فلسفههای آفرینش دو جنس میباشد ،این هدف ،ضرورت تولد
انسان را بر اساس رابطه طبیعی و خونی اثبات نموده و عدم امکان مبارزه و مخالفت با روند
حاکم بر خلقت او را در عالم میرساند.
1ـ قاعده حاکم بر عالم خلقت :عدم امكان مبارزه و مخالفت با تغيير در روند طبيعی
خلقت انسان
به تعبیر آیات قرآنی ،شاهکار آفرینش خلقت بشری است که وجودش از آمیزش نطفه زن و
مردی شکل گرفته است که با عقد زواج به یکدیگر پیوند خوردهاند .این آفرینش در کمال
حکمت ،نظم و حساب و کتاب ،به وجه احسن و با رعایت عدالت تعبیه شده است و غایت آن،
خلقتی است که اشرف موجودات و خلیفهاهلل در زمین میباشد .رسیدن به این مقصود ،جز با
پیروی از اصول حاکم بر این نظام میسر نمیباشد .در این میان ،خداوند ،به هر که بخواهد
شاج نَ ْب َتلي ِه فَ َج َع ْلنا ُه َسميعاً َبصيرإً» (دهر:
نعمت فرزند را ارزانی میدارد «إِنَّا خَ َل ْق َنا إ ْل ِإنْسا َن ِم ْن نُ ْط َف ٍة إَ ْم ٍ
 )2و آنجا که حکمت و قدرتش بر غیر این ،تعلق گرفته باشد ،با وصف سمیع و بصیر بودنش،
پاسخگوی نیاز و عجز بندههایش میباشد و در حالت کهولت سنی ابراهیم و زکریا و عقیمی

إلس ِ
شاء َي َه ُب
ماوإت َو إ ْلإ َ ْر ِ
همسر او ،زیباترین مخلوقش را ارزانی میدارد «لِلَّ ِه ُم ْل ُ
ک َّ
ض َيخْ لُ ُق ما َي ُ
شاء َعقيماً إِنَّ ُه
شاء إل ُّذکُو َرشوري؛ إَ ْو ُي َز ِّو ُج ُه ْم ُذ ْکرإناً َو إِناثاً َو َي ْج َع ُل َم ْن َي ُ
شاء إِناثاً َو َي َه ُب لِ َم ْن َي ُ
لِ َم ْن َي ُ

َعلي ٌم َقدي ٌر» (شوری )43-55 :مخالفت با این نظام و ایجاد تغییر در مسیر طبیعی آن ،آنجا که
ضرورتهای دینی و عقلی آن را تأیید نکند و پشتوانه آن هوسهای بشر باشد ،نتیجهای جز
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مخالفت با روند طبیعی خلقت ـ عبارتند از:
ـ اصل کلی حاکم بر نظام تکوین و تشریع در تفکر دینی ،انطباق و موازنه میان سیستم
خلقت و شیوه قانونگذاری در شریعت است ،به تعبیری دیگر ،مطابق با آیه  54سوره اعراف،
خالق طبیعت ،همان جاعل شریعت است و پیچیدگی و جامعیت و ماندگاری این نوع از

َي ْع َل ُمو َن؛ روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن این فطرتی است که خداوند انسانها را بر
آن آفریده دگرگونی در آفرینش خدا نیست این است دین و آیین محکم و استوار ولی اکثر
مردم نمیدانند( ».روم )35 :مبین همین ویژگی است ،زیرا مطابق با این آیه مبارکه ،اوال این
اسلوب از قانونگذاری حنیف و استوار است و از هرگونه افراط و تفریط و تعدی و ضیق به دور
میباشد ،لذا پیامبر (ص) میفرماید« :بعثت بالحنيفية إلسهلة إلسمحه؛ من به دیانت سهل و آسان
مبعوث گشتهام ».ثانیا مطابق نیازهای انسان و پاسخگوی فطرت است؛ ثالثا گذر زمان و تغییر
ابزار و افراد موجب اضمحالل و ناکارآمدی آن نیست ،زیرا همگنان با فطرت و متن خلقت است؛
رابعا همه انسانها بر فطرت پاک الهی آفریده شدهاند و حقیقت دین توحیدی و حنیف است که
حق باوری و ارزشها را در او بارور و استعدادهای درونی انسان را آشکار میسازد؛ خامسا قوام
زندگی انسانها به متابعت از چنین سیستم قانونگذاری کالن است و این دین جهانی است و
مخاطب این خطاب همه انسانها هستند (.)8

ـ اما این خلقت و آفرینش نه به بازی خلق شده است «و ما خلقنا إلسماء و إلإرض و ما بينهما
لإعبين؛ ما آسمان و زمین ،و آنچه را در میان آنها است از روى بازى نیافریدیم( ».انبیاء )16 :و
نه عبث و باطل است «و ما خلقنا إلسماء و إلإرض و ما بينهما باطلا ً ذلك ظن إلذين كفروإ؛ و آسمان
و زمین و آنچه را که میان این دو است به باطل نیافریدیم این گمان کسانى است که کافر
شدهاند» (ص.)28 :
ـ در این خلقت نه جواز دخالت و مجادله در عالم خلقت بدون علم و دانش وجود دارد و نه

امکان تبعیت از هوا و هوس «بل إتبع إلذين ظلموإ إهوإءهم بغي ٍر عل ٍم َض ُم ًن ُي ًهد ِي م ُن إَ َض َّل إلله و
مالهم من ن ّصرين» (مؤمن ،)35 :ولى ظالمان بدون علم و آگاهى ،از هوا و هوسهاى خود پیروى

مهدیه محمدتقيزاده ،طوبي شاکری گلپایگاني ،عزتالسادات میرخاني ،نهله غروی نائیني

قانونگذاری به سبب حقانیت و مطابقت نفساالمری آن با حقیقت خلقت است .آیه « َفاَ ِق ْم َو ْج َهكَ
س َلإ
اس َع َل ْي َها َلإ َت ْب ِدي َل لِخَ ْلقِ إللَّ ِه َذلِكَ إلدِّي ُن إلْ َق ِّي ُم َولَ ِك َّن إَ ْكث ََر إل َّنا ِ
لِلدِّينِ َح ِنيفًا ِف ْط َر َة إللَّ ِه إلَّ ِتي َف َط َر إل َّن َ
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یاورى نخواهد بود! (روم.)23 :

ـ نه تنها خلقت عبثی در کار نیست ،بلکه این نظام یک نظام احسن است «إلذي إحسن كل
شيء خلقه و بدإ خلق إلإنسان من طين؛ او همان کسی است که هرچه را آفرید نیکو آفرید و
آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد» (سجده )8 :و نظامی که در آن هرچه آفریده و خلق شده،
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

نیکو آفریده شده ،هر جزئی هماهنگ با جزء دیگر است و خللی به جزء دیگر وارد نمیکند ،اما

بناء و ص ّوركم فاحسن
در کار خود نیز مستقل است «إلله إلذي جعل لكم إلإرض قرإرإً و إلسماء ً
صوركم و رزقكم من إلطيبات؛ خدا [همان] کسى است که زمین را براى شما قرارگاه ساخت و
آسمان را بنایى [گردانید] و شما را صورتگرى کرد و صورتهاى شما را نیکو نمود و از چیزهاى
پاکیزه به شما روزى داد» (غافر.)64 :
ـ بر اساس سوره آل عمران (آیات  28و  ،)183فصلت (آیه  )33و انعام (آیه  ،)18در این
خلقت احسن ،در آفرینش هر جزئی حکمت و تدبّر وجود دارد و اصول حاکمیت قدرت ،حکمت
و نظم و ترتیب بر آن مستولی است.
نتیجه آنکه دخل و تصرف در این نظام ،تصرفی یکسویه نیست ،در عین حال در ارتباط با
کل نظام است .بشر با تغییر در اصول حاکم بر خلقت ،اصل حفظ نفس و تداوم نسل و ...را نیز
زیر پا میگذارد ،لذا به کل نظام آسیب میرساند ،او جزئی از نظام است ،اما کل را نیز باید در
ارتباط با خود در نظر بگیرد .این را اسالم در حقوق مادی و معنوی و طبیعی در نظر میگیرد،
نگاه قرآن نیز چنانکه گفته شد به خلقت ،یک نگاه دوسویه است ،لذا به حکم این اصول ،هر
تبدیل و تغییری در نظام آفرینش بایستی در راستای مصلحت کالن زندگی بشر و غیر مغایر با
طبیعت آفرینش باشد و حتی ابزار تکامل و روند تحول موجودات را نیز فراهم کند نه آنکه
اسباب اختالط انساب و در نهایت نابودی آن را فراهم آورد.
2ـ ضرورت تأمين مصالح عظيم شریعت
درک روح و معنای احکام ،برقراری ارتباط منظم میان سلسله احکام و هماهنگی میان آنها
و تدوین قواعد و نظریههای فقهی و در نهایت ،رسیدن به مقاصد شریعت و اهداف دین ،همگی
بر شناخت اصول حاکم بر احکام شریعت استوار میگردد .اصولی که زیربنای فقه اسالمی شیعی
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واقعی و اصل تطابق دستگاه تشریع با دستگاه تکوین (اصل فطریبودن احکام شرعی) (.)8
با توجه به این اصول ،مبنای شریعت ،حکمکردن بنابر مصلحت اشخاص است و هر مسألهای
که از عدالت و مصلحت خارج شود و به سوی ضد آن ،یعنی مفسده و عدم مصلحت سوق پیدا
کند ،نمیتواند داخل در شریعت و از احکام آن شود ( .)3در تعریف مصلحت آمده است:
حقیقت ،کمال یا وصول به هدف حاصل می شود .به عبارت دیگر ،شارع و هر کسی که درصدد
مصلحتاندیشی است ،ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر میگیرد ،سپس قوانین و وسایلی را برای
نیل به آن اهداف وضع میکند که این وسایل با آن اهداف سازگاری و مالیمت داشته باشند .از
این جهت که آن احکام و قوانین ما را به آن اهداف و اغراض میرساند ،میگویند «مصلحت»
دارد (.)15
شهید مطهری (ره) میفرماید« :مصلحت دائرمدار حقیقت است .مصلحت و حقیقت دو
برادرند که از یکدیگر جدا نمیشوند )11( ».و امام خمینی (قدس سره) نیز در مسائل فقهی در
کتب مختلف خود همانند مکاسب محرمه جلد دوم صفحه  228 ،135و  282و کتاب البیع
جلد چهارم صفحه  188خود به دفعات بدین اصل اشاره نمودهاند .تفویت مصالح نیز در حقیقت
همان مفسدهها هستند .بنابراین از آنجایی که احکام شرعی دائرمدار مصالح و مفاسد هستند و
خداوند به جهت مصلحت و مفسده ذاتی عمل ،آن را واجب و یا حرام میکند و وجوب احکام
برای جلب منفعت و حرمت آن برای دفع مفسده است ،در تبیین مبانی فقهی و حقوقی
باروریهای پزشکی ،ابتدا مصالح و در ادامه مفاسد آن را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی
خواهیم کرد.
 -2-1مصالح باروریهای پزشكی
 -2-1-1پاسخگویی به نياز فطری و حس غریزی انسان به داشتن فرزند :در خصوص
تلقیح بین زوجین میتوان گفت تلقیح مصنوعی ،زن را از لذت مادری بهرهمند میکند و موجب
تحکیم بنیان خانواده میشود .از سوی دیگر رضایت مرد به تلقیح مصنوعی عالقه او به داشتن
فرزند را نشان میدهد ،از همین رو به طفل حاصل از این روش عالقهمند میشود و خانواده به
سعادت میرسد و دیگر کسی مرتکب زنا نخواهد شد (.)12

مهدیه محمدتقيزاده ،طوبي شاکری گلپایگاني ،عزتالسادات میرخاني ،نهله غروی نائیني

حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب میشود که با انجام آن فعل و در نتیجه اتصاف به آن
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به دنبال دارد ،در حالی که وجود آن سبب استحکام خانواده است .از آنجا که طبق قاعده نفی
عسر و حرج در اسالم عسر و حرجی برای مسلمانان پذیرفتنی نیست ،لذا در تلقیح بین زوجین،
عسر و حرج آنان مرتفع میشود با لحاظ این مهم که این عمل ،سبب ایجاد مودت بین زوجین
نیز میگردد ( )13و در نصوص قرآنی به وجود مودت و رحمت بین زوجین جهت حفظ و
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

استحکام خانواده تأکید شده است « َو ِم ْن إياتِ ِه إَ ْن خَ َل َق لَ ُک ْم ِم ْن إَنْف ُِس ُک ْم إَ ْزوإجاً لِ َت ْس ُک ُنوإ إِلَ ْيها َو َج َع َل
ک َلإ ٍ
يات لِ َق ْو ٍم َي َت َف َّک ُرو َن» (روم.(21 :
َب ْي َن ُک ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِ َّن في ذلِ َ
 -2-1-3کاهش مشكالت خانواده و اجتماع :در تلقیح مصنوعی بین زوجین در قیاس
با سایر طرق بهرهمندی از فرزند ،مزایای خانوادگی و اجتماعی وجود دارد .به عنوان مثال،
بایستی گفت این روش ،مشکالت ناشی از فرزندخواندگی را ندارد ،به دلیل آنکه اغلب اطفالی
که به فرزندخواندگی گرفته میشوند ،به خاطر محیط نه چندان مطلوبی که در آن بزرگ شدهاند
ممکن است از لحاظ جسمی و روحی و اخالقی کمبودی داشته باشند که این موافق با ذوق
گیرندگان طفل نیست و در تصور زوجین نیز اعتمادی به گذشته این اطفال وجود ندارد .عالوه
بر این ،در صورتی که پدر و مادر حقیقی طفل مشخص باشند ،در روابط بین آنان و فرزندخوانده و
پدر و مادرخوانده مشکل ایجاد خواهد شد ،لذا انضباط اجتماعی و ثبات خانواده و اجتماع زائل
میگردد.
 -2-2مفاسد باروریهای پزشكی
 -2-2-1بعد فقهی :مسأله مهم در اینجا تزلزل بنیان خانواده است .خانواده طبیعیترین و
مشروعترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحدهای اجتماعی به شمار آمده و دارای اهمیت
تربیتی و اجتماعی است .نقش اصلی و آشکار خانواده ،انتقال سینه به سینه ارزشها و میراث
فرهنگی و اعتقادی ،حفظ روابط خویشاوندی ،پرورش و تربیت نسل و تأمین نیازهای اساسی
انسان و سرانجام ایجاد تعادل روانی و عاطفی در افراد است ( .)14نظام خانواده و مصلحت حفظ
آن و سامانبخشی این نظام ،خود یکی از مقاصد مهم و کالنی است که در سیستم قانونگذاری
اسالم مطرح بوده است .از این رو در آیات و روایات فراوانی (سوره بقره آیات  188و  ،223سوره
اعراف آیه  183و سوره نور آیه  )32به تشکیل خانواده و فرزندآوری و اشباع غریزه جنسی از

این طریق سفارش شده است .همچنین پیامبر (ص) فرمودندَ « :ما ِم ْن شَ ْيی ٍء إَ َح َّب إِلَى إللَّ ِه َع َّز َو
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واسطه ازدواج آباد میشود ».بنابراین فرزندآوری از هر راهی خارج از کانون خانواده مورد پذیرش
اسالم نیست و تلقیح اسپرم و تخمک زن و مرد اجنبی با هدف شارع منافات دارد (.)15
آیتا ...صافی گلپایگانی میفرماید« :پذیرش این روش (تلقیح با اسپرم بیگانه) ،مغایر با
اغراض قانونگذار اسالم در تشریع ازدواج و برقراری روابط زناشویی و بقای خانواده است و موجب
و مرد مد نظر قانونگذار اسالم بوده است .پذیرش این روش مستلزم نتایجی است که کمتر کسی
آن را خواهد پذیرفت .بدین معنا که اگر انتقال اسپرم غیر زوج به زنی روا باشد الزمه آن
پذیرش جواز انتقال نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و سایر محارم است ،زیرا
اگر اصل اولی در اینگونه موارد اباحه و حلیت باشد ،هیچ تفاوتی بین نطفه محارم و غیر محارم
وجود ندارد ،در حالی که شامه فقاهتی هر فقیهی از پذیرش آن اکراه دارد» (.)16
در خصوص همین روش بایستی گفت شوهر زنی که از طریق اسپرم بیگانه صاحب فرزند
میشود ،خود را موجودی ناقص میداند و همین امر در روانش اثرگذار است و منجر به عقدههای
روانی در او و از همپاشیدگی نهاد خانواده میشود ( .)18زنی نیز که از طریق اهدای اسپرم
صاحب فرزند میشود ،به این دلیل که فرزند از نظر بیولوژی به او منتسب و در رحم او بزرگ
شده است ،عالقه خاصی به او دارد و همین امر باعث غرور در او میشود و ممکن است ضعف
شوهر را به رخ او بکشد .همین امر آرامش خانوادگی را مختل و سبب طالق در خانواده میشود
( .)18از سویی دیگر تحمل فرزند دیگری و ارتباط صمیمی با او پیداکردن ،به خصوص زمانی
که طفل فاقد خصوصیات مورد دلخواه والدین گیرنده است برای زوجین دشوار خواهد بود
( .)12همه این اسباب ،بنیان خانواده را با خطر نابودی فراهم ساخته و مصالح عظیم دیگر مد
نظر شارع (حفظ نسل و نفس و )...را که در پرتو تشکیل و حفظ نظام خانواده حاصل میشوند،
به مخاطره میاندازد.
مسأله مهم دیگر تفویت مصلحت عظیم حفظ نسل است .مصالحی که شریعت برای آن فرود
آمده به  5دسته تقسیم میکنند :حفظ دین ،حفظ نفس ،حفظ عقل ،حفظ نسل و حفظ مال.
بوطی ترتیب این مصالح را اینگونه ذکر میکند1 :ـ حفظ دین؛ 2ـ حفظ نفس؛ 3ـ حفظ عقل؛
4ـ حفظ نسل؛ 5ـ حفظ مال ( )18و چنین ترتیبی را اجماعی میداند ( .)15چنانچه گفته شد،
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اختالل در امنیت مالی و اقتصادی و خلل و منقصت در عقل ،مفسده است.
با این بیان ،در خصوص مصلحت عظیم حفظ نسل باید گفت ،قرآن کریم در سوره بقره آیه
 188هدف عمده ازدواج را غیر از سکونت و آرامش روانی ،همین امر میداند .به همین دلیل،
هرگونه ارتباط جنسی در خارج از چارچوب ازدواج ،عملی نامشروع تلقی شده (زنا) ،انجام آن
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

مستلزم کیفر اخروی و مجازات دنیوی است تا تولید مثل و حفظ نسل و نسب از بستر عادی
خود خارج نشود ،لذا اهمیت این بحث تا آنجاست که در حوزه حقوق اسالمی ،قوانین مکمل
فراوانی برای این منظور تدوین و وضع شده است ،همچون وجوب رعایت عده (استبراء رحم)
پس از جدایی از همسر ،حرمتداشتن بیش از یک همسر برای زن ،حرمت ارتباط جنسی با
زنان شوهردار ،حرمت برخی از انحرافهای جنسی ( )13و ارتباطهای مصنوعی همچون فرزند
خواندگی را که مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحریم ازدواج) ممنوع شده است.
پس میتوان چنین نتیجه گرفت که مصلحت حفظ نسل و جلوگیری از آشفتگی و فروپاشی
روابط خویشاوندی ،چنان اهمیتی دارد که برای حمایت از آن ،تمام روابط جنسی که به آن
آسیب وارد میکند ،حرام شمرده شده است ( ،)13لذا قرآن کریم عمل شنیع قوم لوط را که در

جهت خالف حفظ نسل است مفسده و قوم لوط را مفسد معرفی میکند «قال رب إنصرني علي
إلقوم إلمفسدين؛ پروردگارا! مرا در برابر این قوم تبهکار یارى فرما» (عنکبوت« ،)35 :و إذإ تولي
سعي في إلإرض ليفسد فيها و يهلك إلحرث و إلنسل و إلله لإ يحب إلفساد؛ چون برگردد [یا ریاستى
یابد] کوشش مىکند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکارى
را دوست ندارد» (بقره.)255 :
نکته حائز اهمیت دیگر مسأله اضرار به دیگری است .در برخی روشهای باروری پزشکی
همچون اهدای گامت و جنین ،برخی بیماریهای وراثتی به خانواده گیرنده منتقل میشود .در
آزمایشهایی که پزشک انجام میدهد فقط امکان تشخیص بیماریهای ظاهری و بیماریهای
دستگاه تناسلی وجود دارد ،اما بیماریهای وراثتی بیماریهای پنهانی هستند که شناخت آنها
برای پزشک کار آسانی نیست ( ،)25لذا برای رفع این مشکل ،طبق قاعده الضرر و احترام به
استقالل فردی ،این حق برای والدین قابل شناسایی میباشد که از امکان غربالگری ()Screening
گامت یا رویان اهدایی پیش از کاشتهشدن در رحم استفاده کنند (.)21
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است .کودکان به عنوان بخشی از جامعه مانند سایر افراد از حقوقی برخوردارند که رنگ ،ملیت،
دین ،دارا و نداربودن آنها و کیفیت تولد آنان نمیتواند مانع از احقاق آن حقوق گردد ( .)22در
مقدمه اعالمیه جهانی حقوق کودک که در سال  1353میالدی منتشر شد و اولین سند حقوقی
مستقل برای کودکان جهان به شمار میرود ،آمده است که کودکان بایستی دوران کودکی خود
اسالم نیز مسأله حقوق کودکان به ویژه حقوق متقابل کودکان و والدین جایگاه پراهمیتی به
خود اختصاص میدهد ،به عنوان مثال میتوان به حق داشتن پدر و مادر شایسته ،حق برخورداری
از سالمت جسم و روان ،ارث برای جنین ،حق نسب و حق تغذیه با شیر مادر و وظایف پدر در
این رابطه ،حق تعلیم و تربیت ،حق نفقه ،اداره اموال کودک توسط ولی و ارث کودک اشاره کرد.
یکی از حقوق اصلی کودک ،برخورداری از سالمت جسم و روان است که طی دهههای اخیر
از یکسو با موفقیتها و دستاوردهایی در زمینه درمان بیماریها و کاربرد تکنولوژیهای مدرن و
از سوی دیگر شاهد بروز معضالت جدید بوده است .بخشی از سالمت جسمی و روانی کودک،
تابع پدر و مادر است که از طریق وراثت به فرزند منتقل میشود ،لذا اسالم توصیه میکند به
هنگام ازدواج هریک از زوجین در صفات ،خصایص روحی و جسمی طرف مقابل دقت کنند تا
محصول زندگی مشترک فرزندی سالم باشد .از آنجا که کیفیت انعقاد نطفه و شرایط زمانی و
مکانی و حاالت روانی پدر و مادر بر روی نطفه و در نهایت بر سالمت کودک عوارض و آثاری
مثبت و منفی به همراه دارد ،دقت در کیفیت و شرایط انعقاد نطفه در راستای مراعات حقوق
کودک قابل مالحظه است .پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :تخیروإ لنطفکم فان إلعرق دساس؛ جایگاه
مناسبی برای نطفه (کودک) خود برگزینید ،زیرا ریشهها (ژنها) سرایت کنندهاند ».همچنین
ایشان ازدواج با زن زیبایی که در محیط خانوادگی پست و آلوده پرورش یافته است را منع
نمودهاند ( .)23پیامبر مرد شرابخوار را نیز شایسته ازدواج نمیدانند ( ،)23زیرا همه این موارد
سالمت روانی و جسمانی فرزندان را به خطر میاندازد و در بحث روشهای باروری پزشکی که
امکان شناخت بیماریهای وراثتی و پنهان جنین اهدایی و گامت نیست ،در واقع حق سالمت
کودک به خطر میافتد و بر جسم و روان کودک ضرر وارد میشود.
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جسم و روان طفل دارد .در زمانی که مباشرت زوجین به صورت طبیعی و به دور از هر وسیله
مصنوعی دیگری رخ میدهد ،انس و الفت در میان آنها برقرار است و به طفل حاصل از این
مباشرت طبیعی آسیبی نخواهد رسید ،اما در تلقیح مصنوعی اینگونه نیست .اسپرم معموال از
طریق استمناء از مرد گرفته میشود و در این حالت آرامشی وجود ندارد .برای به دستآوردن
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

تخمک از رحم زن نیز ،نیاز به کارهای پزشکی و یا جراحی وجود دارد ،این حالت نیز همراه با
اضطراب برای زن است .تمام حاالت ذکرشده ،عالوه بر جابجایی و انتقال اسپرم و تخمک از
ظرفی به ظرف دیگر ،همگی در جسم جنین و کودک اثرگذار است ( .)24همچنین در تلقیح
مصنوعی ظروفی که به وسیله آن اسپرم و تخمک گرفته میشوند و ظروفی که در آن تلقیح و
آزمایشهای بعدی صورت میگیرد ،همگی مصنوعی و به دور از به کارگیری روشهای تلقیح
طبیعی است .عالوه بر این ،زوجین در حین انجام این اعمال دارای اضطراب هستند و چیزی که
ذهن آنها را مشغول میکند موفقیت یا عدم موفقیت تلقیح است.
تمامی حالت ذکرشده تأثیر منفی بر روی عقل کودک دارد ،به طوری که علم جدید ثابت
کرده است که اسپرم و تخمک خیلی کوچک بوده و کوچکترین اضطراب و نگرانی بر روی آنها
اثر میگذارد .با این وصف از تبعات تلقیح مصنوعی ،فرزندانی با مشکالت عقلی و روحی است،
که اینگونه کودکان برای خانواده و جامعه مشکلآفرین هستند ( .)24همچنان که دکتر دانیان
کاالهان نیز در مجله پزشکی نیوانگلند در آزمایشهای خود ،به این نتیجه رسید که تلقیح
مصنوعی اختالالت وراثتی را زیاد میکند ،زیرا در تلقیح طبیعی فقط اسپرم قوی به تخمک
میرسد ،اما در تلقیح مصنوعی ،اسپرم قوی و ضعیف در رسیدن به تخمک یکسان هستند ()25
و همین امر باعث آسیبرسیدن و ورود ضرر به جنین میشود ( .)26از این نکته نیز نباید غافل
بود که زمانی زوجین اقدام به تلقیح مصنوعی میکنند که راههای طبیعی را برای فرزندآوری
طی کرده ،لیکن موفق به بارداری نشدهاند .بنابراین اطرافیان زن و شوهر از این امر آگاه هستند
و ممکن است این امر را به کودک حاصل اطالع دهند ،لذا کودک حاصل از این روش خود را
کودک معمولی نمیداند و در جامعه احساس حقارت میکند ،حقارتی که برای طفل حاصل از
زنا نیز رخ میدهد (.)18
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توسعه تکنولوژیهای کمک باروری ،بحث تعارض منافع میان مشارکتکنندگان در این فرآیند
پیش آمد .تعارض منافع میتواند بین گیرندگان ،فرزند حاصله ،دهندگان ،سیستم برقرارکننده
اهدا در جامعه ،فراهمکنندگان و حامیان اهدای گامت و جنین و نیز کل جامعه حادث شود که
هریک توجهات خاص خود را میطلبد .در فرآیند روشهای مختلف کمک باروری ،گاه پنج نفر
و پدر و مادر اجتماعی (گیرندگان گامت و جنین) .هریک از طرفهای ذکرشده ،منافع و
آسیبپذیریهای خاص خود را دارد ،ولی با توجه به آسیبپذیری فرزند حاصله ،اوست که باید
نقش اصلی و مرکزی را در تصمیمگیریها داشته باشد (.)28
در بسیاری از قوانین کشورها به موضوع حق هویت کودک توجهی نمیشود ،چنانکه با
تصویب قوانین مربوط به رازداری در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا ،بلژیک ،کانادا ،فرانسه،
حق کودک بر هویتش نادیده انگاشته شده و حق مشارکتکنندگان این فرآیند بر حق کودک
مقدم میشود .در تعریف اصطالحی از هویت میتوان گفت :هویت نوعی مفهوم اطالعاتی ـ
آگاهی است که باعث شناختن خود از خود ،خود از دیگران و دیگران از خود میشود (.)28
چنانچه قبال گفته شد ،در تعالیم اسالمی نیز این مهم مد نظر قرار گرفته و اولین گام در
تحقق حقوق کودک ،ازدواج قانونی و شرعی است ( )6که محبوبترین بناها نیز نزد خداوند
میباشد .پیامبر اکرم (ص) فرمود« :ما بنی بناء فی إلإسلام إحب إلی إلله عزوج ّل من إلتزويج؛ در
اسالم هیچ نهادی محبوبتر و عزیزتر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است» (.)23
تولد فرزند خارج از این دایره ،اولین تعدی به حقوق کودک است که اسالم از آن نهی کرده
است .بسیاری از کودکان بزهکار ،نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مسأله به ارث بردهاند
( ،)35لذا بنابر این اصل کودک حق دارد هویت خود را بداند .کودک حق دارد از نسبش مطلع
باشد و بداند چه کسی پدر و منشأ ایجاد اوست (.)31
ذکر این مهم نیز ضروری است که یکی از آثار نسب ،حق والیت قهری و حضانت است که از
حقوق مسلم طفل میباشد ،اما در مورد تلقیح با اسپرم بیگانه مسأله والیت امری پیچیده است،
زیرا صاحب اسپرم (پدر فطری کودک) شناخته شده نیست و این امر برای همیشه مخفی
میماند .قهریبودن والیت بدان معناست که به اختیار و اراده فرد ولی بستگی نداشته و به حکم
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میان کودک و پدر حکمی وجود نداشته باشد ،والیت دیگر مفهومی نخواهد داشت .قانون حمایت
خانواده مصوب  1353در ماده  15این حق را به جد پدری یا خود مادر با انتخاب دادگاه اعطا
کرده بود.
یکی از موارد آن عدم قدرت پدر یا فوت او بود .در فرض بحث که فرزند به پدرش منتسب
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

نمیشود ،قانونا قدرت پدر وجود ندارد یا شبیه این است که پدرش فوت نموده باشد ،لذا از
اطالق یا مالک این ماده میتوانست والیت را برای مادر اثبات نمود ،اما با اصالحات و تغییرات
قانون مدنی در سالهای  61و  85که مواد مغایر با شرع ملغی اعالم شد ،این ماده نیز نسخ
ضمنی شد .در این صورت با استفاده از مالک مواد  1185و  1218قانون مدنی برای فرزند
مزبور قیم تعیین میشود که به استناد ماده  61قانون امور حسبی میتواند خود مادر باشد ،اما
آیا با وجود حضور همسر مادر میتواند والیت را بر عهده گیرد؟
بحث دیگر در خصوص حضانت کودکان ناشی از این نوع تلقیح است .پدر حکمی طفل
وظیفهای در برابر حضانت کودک ندارد و این وظیفه مادر است که حضانت را بر عهده گیرد و
در صورت عدم توانایی مادر و در صورتی که پدر واقعی شناخته شده باشد این تکلیف بر او بار
میگردد حال آنکه گذاشتن این تکلیف بر عهده شخصی که اسپرم خود را اهدا کرده است،
صحیح به نظر نمیرسد.
مسأله تضییع حق والدین از دیگر مسائل مطرح در این بحث است .امام سجاد (ع) در رساله

حقوق خود ،ضمن اشاره به آن میفرمایند« :و إما حق ولدک فان تعلم إنه منک و مضاف إلیک فی
عاجل إلدنیا بخیره وشره؛ اما حق فرزند تو آن است که بدانی او از تو است حال و آیندهاش ،در
نیک و بد اعمال به تو پیوسته است ».از آنجا که رابطه میان فرزند و پدر رابطهای دوسویه است،
طبیعتا وجود چنین حقی برای کودک ،حقی را برای پدر وی (پدر بیولوژیک) نیز ایجاد میکند.

به همین دلیل امام (ع) در توضیح آن میفرماید« :و إما حق إبیک فان تعلم إنه إصلک و إنک فرعه
و إنه لولإه لم تکن؛ اما حق پدرت بر تو آنست که بدانی او اصل و ریشه تو است و تو فرع و شاخه
او هستی و اگر او نبود تو نبودی» (.)23
بنابراین به همان اندازه که کودک از حق طبیعی در شناسایی والدین خود برخوردار است،
پدر بیولوژیک او نیز حق دارد از سرنوشت فرزند خود باخبر باشد ،به همین جهت در روش
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اهدایی خود مطلع است یا تنها با انگیزه دریافت پول ،اسپرم خود را اهدا نموده است؟ ( .)21با
مالحظه همین جهت است که در برخی از کشورها نیز ضمن به رسمیتشناختن این حق ،به
کودک حاصل از اسپرم اهدایی اجازه داده شده که پس از رسیدن به سن  18سالگی از هویت
پدر بیولوژیک خود مطلع شود (.)32
بنیادی حقوق بشر است .نظام حقوق بشر در اسالم و همچنین در غرب ،کرامت و حیثیت انسانی
را با اهمیت حیاتی تلقی کرده و انسان را از این حق برخوردار میدانند .دانشمندان و صاحبنظران
نیز برای اثبات کرامت ذاتی انسان به آیه  85از سوره اسراء استناد میکنند .از آیه کرامت در

قرآن « َولَ َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني إ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِفي إلْ َب ِّر َوإلْ َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن إل َّط ِّي َب ِ
ات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم َع َلى َك ِثي ٍر ِّم َّم ْن
خَ َل ْق َنا َت ْف ِ
ضيلًا» و سایر تعالیم دینی استنباط میشود که کرامت و شایستگی حرمت ،حالت اولیه،
وضع طبیعی و زوالناپذیر هر فرد انسانی است و هرکس در مورد این خصیصه که حق تعالی به
او عطا کرده دارای وظایف اخالقی و حقوقی است .حق کرامت در تفسیر دینی آن ،هم زمان
صیغه تکلیف نیز دارد و همچون حق حیات است که انسان در برابر حق تعالی مکلف به حفاظت
از آن است ،لذا هچ انسانی نمیتواند از حق کرامت و حرمت خویش صرف نظر نماید ( )33و
همه افراد انسانی باید این کرامت و حیثیت را برای همدیگر به عنوان حق بشناسند و خود را در
برابر آن حق مکلف ببینند ( .)34بنابراین نوع نگاه به انسان باید فراتر از یک حیوان بیولوژیک
محض باشد (.)35
هرچند که تلقیح مصنوعی به صورت کلی با قطع نظر از روش انجام آن ،باعث از بینرفتن
کرامت و هویت انسان نخواهد شد و آنچه در تلقیح مصنوعی در اجزای بدن رخ میدهد ،عناصر
محوری هویت انسان را تشکیل نمیدهند ،حال آنکه معیار وحدت و بقای انسان ،وحدت روح
اوست و در این امر ،خصوصیتهای بدن که همواره در معرض دگرگونی هستند ،نقشی را بر
عهده ندارند ( )36و تلقیح مصنوعی سبب تغییر این امور نمیشود ،اما باید گفت آنچه در برخی
از اقسام تلقیح مصنوعی همچون اهدای گامت و جنین به دیگری رخ میدهد ،مخالفت با
کرامت انسان است و هویت انسانی را خدشهدار میکند.
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است و با انجام این عمل ،کودک را از حقِ بودن با پدر و مادر واقعیاش محروم کردهایم .در
صورتی که کودک حق دارد در خانوادهای بزرگ شود که هسته اصلی وجودش را از آنها گرفته
است و پدر و مادر واقعی او هستند .از طرفی دیگر آنچه در طی فرآیند انتقال گامت و جنین به
دیگری رخ میدهد ،از بینرفتن تعدادی از گامتهای لقاح یافته است و این با رعایت اصل
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

کرامت موجود انسانی سازگاری ندارد .همچنین در صورت تمایل زوجین به انتخاب جنسیت
جنین ،گرفتن گامت افراد مشهور و مداخله در ژنها و کارهایی از این قبیل در مراحل اولیه
تقسیم سلولی ،سبب میشود رویان فاقد احترام تلقی شود.
از سوی دیگر ،در بحث از ژنتیک انسانی ،از ضرورت حفظ شرافت بشری نیز سخن به میان
آمده است .در ماده یک کنوانسیون حقوق بشر و داروهای زیستی آمده است که اعضا باید از
شرافت و هویت همه موجودات بشری حمایت کنند و در ماده  21این کنوانسیون مقرر شده
است که بدن و اعضای آن نباید منتهی به منفعتجوییهای مالی گردد .بیانیه تفسیری
کنوانسیون در این مورد اعالم نمود که با توجه به عبارت «موجود بشری» مندرج در ماده ،1
شرافت بشری در مورد هر موجود بشری به مجردی که زندگی را آغاز کند باید مورد احترام قرار
بگیرد و این از لحظه انعقاد جنین است ( .)38در خصوص روش استفاده از رحم جایگزین گفته
شده است که بشریت خودش یک شرافت است .به طوری که یک موجود بشری نمیتواند به
عنوان یک ابزار مورد استفاده واقع شود ،کسی که خودش را در مقابل پول میفروشد ،به وظیفه
انسانیاش در قبال حفظ ارزش خویش عمل نکرده است ( ،)6لذا عدهای قراردادهای مادر
جانشین را ناسازگار با شرافت بشری میدانند ،زیرا در این قراردادهای زن از رحم خودش برای
منافع مالی استفاده نموده و با سیستم تولید مثل بدنش ،به مثابه یک دستگاه جوجهکشی رفتار
کرده است (.)38
در کشور ما رحم جایگزین در بسیاری از موارد در نزد عموم و حتی متخصصین ،با نام رحم
اجارهای شناخته شده است ،همین نام ناخوشایند ،نشانگر پتانسیل باالیی است که این روش در
ایجاد رابطه بهرهکشانه و غیر اخالقی دارد .یکی از اصلیترین احتیاجاتی که مخالفین جایگزینی
تجاری مطرح میکنند این است که چنین رابطهای زمینهساز و تشدیدکننده رابطه بهرهکشانه
میگردد و شرافت انسانی مادر جایگزین را به مخاطره میاندازد .از طرفی دیگر گستردهشدن
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و عدم تمایل به تحمل زحمت بارداری مایل به بارداری نیستند ،نیز باعث خدشه به شرافت و
شأن انسانی مادر جایگزین خواهد شد .این گسترش با ایجاد تقاضای کاذب برای خرید خدمت
مادر جایگزین ،زمینه را برای استثمار زنان فقیر و آسیبپذیر فراهم میآورد ( .)33با این توصیف،
ضروری است با توجه به مفهوم شرافت بشری ،تجارتیکردن کاربرد ژنهای بشری را ممنوع
موضوع قابل بحث دیگر ،مخدوشنمودن اصل عدالت است .در خصوص استفاده از برخی از
روشهای باروری پزشکی اصل عدالت با خدشه مواجه میشود .در روش اهدای گامت و جنین
بیگانه ،حق فرزند حاصل نسبت به آگاهی از اصل و نسب زیستشناختی خود (چنانچه سابقا
مورد اشاره قرار گرفت) ،بنابر اصل عدالت نیز قابل توجیه است و بدین ترتیب ،بینامبودن
دهندگان گامت و رویان که بعضا حق ایشان دانسته شده است ،مغایر با رعایت اصل عدالت
است ( ،)21حال آنکه ،آنچه در اهدای گامت و جنین رخ میدهد ،خالف این امر است و در اکثر
موارد دهنده و گیرنده یکدیگر را نمیشناسند و در نتیجه نسب واقعی طفل پنهان میماند (.)45
در خصوص بعضی از دریافتکنندگان خدمات کمک باروری نیز تبعیضهایی وجود دارد .به
عنوان مثال ،در خصوص زنانی که یائسه شدهاند ،نشان داده شده است که زنان در اواخر دهه
پنجم و اوایل دهه ششم زندگی میتوانند با دریافت سلول تخم ،به بارداری موفقیتآمیزی دست
پیدا کنند ( .)41مخالفان این حق ،به خطرات باالتر بارداری در سنین باال ( )42و همچنین
افزایش احتمال از دستدادن مادر در سنین پایین و عدم برخورداری از پشتیبانی و تربیتی که
از سوی مادر اعمال میشود و نیز غیر طبیعیبودن تداوم قابلیت باروری در سنین بعد از یائسگی
اشاره میکنند (.)43
در مقابل میتوان بنابر اصل عدالت چنین عنوان نمود که اگر موارد فوق ،دالیلی برای
محرومکردن زنان یائسه از حق انتخاب استفاده از فناوریهای کمک باروری است ،باید زنان
جوانتر ،ولی در معرض خطر نسبتا باالتر در دوران بارداری ،مردان مسنتر و زنان یا مردانی را
که به هر علتی امید به زندگی آنها کوتاه است نیز از باردارشدن باز داشت ،حال آنکه این امر
خالف عدالت است .اصل عدالت اقتضا میکند که این حق به زنان یائسه نیز داده شود ،هرچند
که میتوان در تخصیص بودجهها و کمکهای دولتی ،اولویت را به گروه جوانتر داد ( .)44البته
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یا افرادی که فاقد روابط زناشویی معمول و متداول هستند ،نیز محل تأمل است ( .)21در
خصوص روش استفاده از رحم جایگزین نیز سابقا اشاره شد ،استثمار زنان کمدرآمد و فقیر به
نفع خدمترسانی به افراد پردرآمد ،نقض اصل عدالت است ( .)45حضور بنگاهها و دالالن مادر
جایگزین میتواند این بهرهکشی را تشدید نماید ( .)46بنابراین باید تنها مادر جایگزین نوع
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

دوستانه ترویج گردد (.)33
در ارتباط با عدالت توزیعی نیز دو مسأله محل نظر است :چه کسانی حق استفاده از خدمات
کمک باروری را دارند و چگونه باید کسانی را که برای استفاده از این خدمات مراجعه میکنند،
در صورت محدودبودن منابع ،اولویتبندی کرد ()48؟ عدم ضابطهمندی و وجود مؤلفههای الزم
جهت اولویتبندی در استفاده از این خدمات ،اجرای اصل عدالت که مهمترین دغدغه حکومت
اسالمی است را با خطر مواجه مینماید .برای حل این مشکل ،در ثبت نام افراد داوطلب،
شاخصهایی نظیر میزان موفقیت ،خطرات مرتبط با سالمت ،سن و توانایی ایفای نقش والدینی
ذکر شده و برای اولویتبندی دریافت گامتها یا رویانهای اهدایی به مواردی نظیر زمان انتظار
و فوریت طبی اشاره شده است .البته در این مورد هنوز اتفاق جامعی وجود ندارد (.)21
مغایرت با نظم عمومی و اخالق حسنه هرچند آزادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده ،ولی
این آزادی به طور مطلق نبوده و دارای حدودی است .مردم به طور مطلق نمیتوانند شیوه
زندگی خویش را مشخص کنند و محدود به قواعد شرع هستند ( .)48اصل حاکمیت اراده و
اصل آزادی قراردادها ـ مبنای ماده  15قانون مدنی ـ عقد قرارداد و تنظیم شرایط آن را به عهده
متعاقدین گذاشته است ،ولی در مواردی استثنایی برای تأمین مصلحت اجتماع و رعایت اصول
عدالت ،آزادی اراده محدود خواهد شد و محدودکننده این آزادی ،قوانین نظم عمومی و به
عبارتی دیگر قوانین امری هستند ( ،)43لذا آزادی افراد در برخی روشهای باروری پزشکی
همچون ،اهدای گامت و جنین ،تا حدی مغایر با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه
است ،زیرا موافقت با این شیوه باروری ،سبب نابودی خانواده و ماشینیشدن روابط عاطفی
انسانها میشود و تمام ارتباط بین والدین و فرزندان را تابع فعل و انفعاالت شیمیایی نطفهها
میسازد ( .)55مضاف بر اینکه ،پذیرفتن اهدای گامت و جنین به عنوان یکی از شیوههای
باروری ،به مرور سبب تجاریشدن این عمل و شیوهای برای فرزنددارشدن افراد مجرد و سوء
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اجتماعی این عمل را نمیپذیرد ( ،)55لذا با پذیرش این قبیل موارد ،زیربنای جامعه نابود شده
و نظم عمومی به مخاطره میافتد .بنابراین استفاده از آزادی و اختیار در روشهای باروری
پزشکی به طور مطلق صحیح نیست و باید آن را محدود به روشهای پذیرفتهشده از سوی شرع
دانست که همان باروری پزشکی از طریق گامت و جنین زوجین بدون دخالت شخص بیگانه
مسأله دیگر نقض سایر مالحظات شرعی ،اخالقی و حقوقی است ،اگرچه امروز پیشرفتهای
علمی در حوزه زیستپزشکی ،دستاوردهای بسیار مهمی را برای جوامع بشری داشته ،اما
چنانچه ذکر شد ،نمیتوان از تهدیدات حاصل از این فناوریهای نوین در خصوص لزوم رعایت
اخالق در این زمینه و حفظ حیات انسانی غافل شد .بدین سان که نگرانی روزافزون جامعه
بشری در خصوص ضرورت تضمین سازگاری چنین پیشرفتهایی با معیارهای کلی حقوقی و
اخالقی ناظر بر حمایت افراد در برابر استفاده نادرست از فناوریهای نوین به ویژه در زمینه
زیستپزشکی ،مباحث بسیاری را در میان حقوقدانان ،فالسفه ،اندیشمندان اخالقی و متفکران
مذهبی موجب شده است (.)51
اگر بپذیریم تمایل به بقای نسل و تولید مثل ،امری ذاتی ـ تکوینی است ،خدای متعال تنها
یک راه برای برآوردهشدن آن مشخص کرده که همان ازدواج است و به همین دلیل با پیوند
بقای نسل با آن ،تصریح میکند که نسل انسان (فرزندان و نوادگان) تنها از راه همسر او به
وجود میآید «و إلله جعل لکم من إنفسکم إزوإجا و جعل لکم من إزوإجکم بنین و حفده؛ خداوند
برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوههایی به
وجود آورد» (نحل .)82 :پس هر کاری که به این روند آسیب وارد سازد ،جایز نبوده ،از نظر
اخالقی کاری ناپسند به حساب میآید.
حال آنکه در روشهای مختلف تلقیح ،روند طبیعی تولد انسان رعایت نمیشود .اهدای
اسپرم مطابق با روایاتی که در این مورد ذکر شده ،با لزوم احتیاط در امر فروج منافات دارد ،زیرا
هرچند اصل اولی در هنگام شک در جواز و اباحه یک عمل رجوع به برائت و اباحه است ،ولی
در رابطه با فروج به دلیل منجرشدن به تولد فرزند ،باید احتیاط کرد و اهدای اسپرم به زن
اجنبی را ممنوع دانست ( .)33حتی گروهی از فقها همانند شیخ محمود شلتوت در الفتاوی این
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در نتیجه مشترک هستند و ارتباط دو بیگانه صورت میگیرد .البته به این نظر انتقاد وارد است
و آن اینکه این عمل را نمیتوان زنا محسوب کرد ،زیرا شرایط زنا که مباشرت مستقیم زن و
مرد بیگانه به همراه لذت جنسی است در اهدای اسپرم قابل تصور نیست ،هرچند آثار و تبعات
منفی انجام این عمل ،برای کودک حاصل از زنا ،در این صورت از باروری نیز قابل تصور است و
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

موجب عقدههای روانی و سرخوردگیهای اجتماعی میشود.
چنانچه قبال گفته شد ،تلقیح مصنوعی ،به خصوص در حالتی که گیرنده و دهنده گامت
یکدیگر را نمیشناسند ،ممکن است منجر به مباشرت جنسی محارم با یکدیگر شود .از نظر
قواعد زیستشناسی ،ممکن است نکاح با محرم موجب انقراض نسل شود ( .)18پیامبر (ص)
فرمودند« :با خویشاوندان نزدیک ازدواج نکنید ،زیرا فرزندی که متولد میشود نحیف و ضعیف
خواهد بود ».متخصصینی که در زمینه تلقیح مصنوعی فعالیت میکنند ،همگی مقید به رعایت
اصول و قوانین شرعی نیستند و ممکن است اهدای گامت و جنین از حالت نوع دوستانه خود
خارج شود و افرادی بازار خرید و فروش گامت و جنین به راه بیندازند (.)52
رواج عمل اهدای اسپرم منجر به سوء استفادههایی ،از قبیل گرفتن اسپرم افراد مشهور و
فروش آن به افراد متقاضی است و این صورت از تلقیح ،همان نکاح استبضاع (در نکاح استبضاع،
زوج ،خود از همسرش جدا میشد و او را به سوی شخصی مشهور ،با ذکاوت و قوی میفرستاد
تا با زنش همبستر گردد .پس از اینکه حاملگیاش مشخص میشد ،او را به سوی خود برمیگرداند
و این بدان دلیل بود که به فرزند نجیب دست یابد) است که در جاهلیت رواج داشته و اسالم
آن را منع کرده است و تنها تفاوت این دو صورت ،اختالفداشتن در نوع وسیلهای است که در
تلقیح مصنوعی به شیوه جدید به کار گرفته میشود (.)25
در صورت رواج انتقال نطفه اجنبی ،عفت و نجابت از بین میرود و دیگر داخلکردن نطفه
اجنبی قباحتی ندارد و در نتیجه فساد در جامعه شیوع پیدا میکند .آیات متعددی در قرآن
کریم (نور31 :؛ مؤمنون )5-8 :در رابطه با حفظ فرج و عفت زنان آمده است .در نتیجه ،هرکه
فراتر از این جوید آنان از حد درگذرندگانند ( .)8با توجه به آیات مذکور ،کامال محرز میگردد
هر عملی که با حفظ فروج منافات داشته باشد تجاوز از حدود مقررات شرعی بوده و حرام است،
خصوصا با توجه به آیه  8سوره مؤمنون ،کامال روشن میگردد که غیر از ازدواج و اجازه شرعی و
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نجابت ،با این امکان تمایل زنان مجرد نیز برای ازدواج کاهش یافته و عالوه بر مذمومبودن
شرعی آن ،مسائل رضایت ولی ،پارهشدن بکارت وی ،ارش آن و ...نیز مطرح خواهد شد (.)3
درباره بچه تلقیحی این احتمال وجود دارد که مرد ،نسب فرزندش را نفی کند .این احتمال،
قوی و رایج است .بدیهی است نفی نسب عواقب روانی و روحی بسیار شدید برای فرزند و مادر و
متالشیشدن کانون خانوادهها و اضافهشدن یک فرزند دیگر به جمع فرزندان سرگردان و مشکلدار
خواهد بود ( .)53از سوی دیگر امروزه فناوریهای جدید پزشکی ،امکان آن را فراهم آورده است
که والدین با دقت بسیار باالیی ،جنس کودک خود را قبل از تولد و حتی قبل از لقاح و بارداری
انتخاب کنند و البته روشهای تلقیح مصنوعی این ظرفیت را فراروی آنها میگذارد .از عواقب
این پدیده میتوان به تأکید بر یکسونگری جنسی ،احتمال ایجاد عدم توازن جنسیتی جمعیت،
بیعدالتی در دسترسی بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی ،دورریختن رویانها و ...اشاره نمود
(.)54
آثار و تبعات منفی دیگر تلقیح مصنوعی ،فهرستوار عبارتند از:
 استفاده از مایعات جنسی با منشأ نژادی مختلف ،برای ایجاد نژادهای میانی. ایجاد انسان به شکل آزمایشگاهی و بدون نیاز به زن و مرد (.)55 استفاده از فرایند انجماد به منظور نگهداری از جنینهای اضافی ناشی از لقاح خارج ازرحمی و انتقال مجدد آن به داخل رحم.
 امکان انتقال جنین حاصل از لقاح خارجی به رحم برخی از حیوانات شبیه با انسان.نتيجهگيری
در حد بضاعت تالش شد تا با بهرهگیری از چشمههای علم و معرفت دین و اندیشه
اندیشمندان ،مبانی فقهی و حقوقی باروریهای پزشکی تبیین گردد .شریعت سهله و سمحه ،نه
عسر و حرجی را برای مکلفش میپذیرد و نه در تنگناها و مشکالت دنیای متمدن ،او را بدون
راهبلد و راهنما رها مینماید .در مسأله ناباروری زوجین و نیاز آنها به رویآوردن به انواع
روشهای تلقیح مصنوعی ،اصل اولیه را نه عدم تبعیت از هوی و هوسهای آنی و زودگذر
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این عالم و پذیرش حکمتها و مصالح آفریننده نظام احسن دانستیم.
جدای از پرهیز از مقدمات حرام در به کارگیری این روشها ،آنجا که به حکم تجویز علم
پزشکی و تأیید شریعت (پاسخ به نیاز فطری بشر ،حفظ ثبات خانواده و رفع عسر و حرج و
کاهش مشکالت اجتماعی) ،مباحبودن لقاح بین اسپرم زوج و زوجه ثابت میگردد ،به اتفاق علما
باروریهای پزشكي و بررسي مباني فقهي و حقوقي آن با تأکید بر ضرورت تأمین مصالح شریعت

به آن جواز داده میشود و آنجا که در تکوین و خلقت فرزند ،بحث استفاده از اسپرم و تخمک
زن و مرد بیگانه در میان میآید ،آیات کتاب آفرینش ،کالم پرمغز ائمه ،فتاوای فقها و ادراک
علمای دین و اندیشمندان حقوق ،نه تنها مهر تأیید بر آن نمیزند ،بلکه با تلنگرزدن نسبت به
عواقب و آثار مخرب این روشها بر نسل و نسب پدر و مادر و وضعیت حال و آینده آن فرزند و
حقوق متقابل آنها ،روشنگری نموده ،صواب را از ناصواب تمییز میدهد .بایستی گفت لقاح
مصنوعی بین غیر زوجین ،آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل میکند ،زیرا
زن و شوهر را در معرض برخوردهای روانی قرار میدهد و قاعدتا تحمل و عالقه زوجین را بر
پذیرش این فرزند با مخاطره روبرو میسازد.
در خصوص به کارگیری روش رحم جایگزین و مادر جانشین نیز اشاره شد که اصول کرامت
و عدالت و همچنین اخالق حسنه و نظم عمومی جامعه در پرتو به کارگیری آن ،به خطر میافتد،
لذا با توجه به نقش توالد و تناسل در بقای جوامع و تأکید ادیان الهی ،به ویژه دین مبین اسالم،
بر ازدواج و زندگی زناشویی و طلب فرزند از راه طبیعی ،ضروری است در مقابل بروز شیوههای
جدید تولید نسل و خروج از مسیر طبیعی ،اغراض اصلی و مهم شریعت را ترجیح دهیم و در
نهایت بایستی اشاره کنیم عدم تنظیم روابط مذکور بر اساس شرع مقدس اسالم موجب غلبه
احساسات و عواطف و سودجویی خواهد شد و تزلزل بنیان خانواده و جامعه را به دنبال خواهد
داشت.
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