
 )ع(انواده از دانشگاه امام صادق كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي وكارشناس ارشد حقوق خ .1
  Email: Z_riazat@yahoo.com)                                                     ي مسؤول نويسنده(

اخالقي تلقيح مصنوعي و رويارويي با حق  وحقوقي  ،هاي فقهي چالش
 باروري زوجين نابارور

  1زينب رياضت
  چكيده

هاي نوين، امكان اهداي گامت و جنين را به زوجين  فناوري  امروزه فناوري و زيست
هاي جديد پزشكي گرچه به لحاظ توسعه و  به كارگيري روش. نابارور فراهم آورده است

هاي مختلف  گير و خيره كننده است اما در عرصه تحول اين رشته از معارف بشري چشم
تي شده است كه پاسخ به ها و بعضاً مشكال ، فقهي و حقوقي موجب بروز پرسشياخالق

حرمت  فقها،ي تشتت آرا. و تحقيقي گسترده و همه جانبه است آنها نيازمند تأملي جدي 
 برخي از طرق جديد بارداري مصنوعي همچون استفاده از اسپرم بيگانه از منظر اكثر فقها

پرورش در رحم  نيز يا استفاده از تخمك بيگانه و و منظر برخي ديگر، جواز استفاده از و
حقوقدانان  متعارض از سوي فقها و ياز موضوعاتي است كه مستمسك آراثالث 

تجارب قانونگذاري كشورهاي پيشرو حاكي از اين است كه درمان  .گرديده است
هاي  شناسايي اهداف كلي وسياست سويه و نيازمند مطالعات چند ناباروري امري مهم و
 أسفانه قوانين ايران چندان به آن توجه نداشته است وكه مت  در حالي ؛حمايتي كالن است
غفلت  همچنين عدم جامعيت قانون و. كند قانوني مشخصي پيروي نمي از رژيم حقوقي و

نه تنها  مقابله با اخالق اجتماعي، هاي اختالف برانگيز و ورود به حوزه از گذار قانون
مقاله پيش رو  ،اين منظور به .سردر گمي نموده استرا دچار نوعي زوجين نابارور 

اده از پزشكي نوين، كوشد تا ضمن شناسايي حق طبيعي زوجين نابارور مبني بر استف مي
مشكالت پيش روي زوجين نابارور را  اخالقي اين حوزه و وحقوقي  ،هاي فقهي چالش

هاي كالن  فراگير قانوني مبتني برسياست ضرورت نگرش جامع و نمايان ساخته و
  .اين حوزه را اثبات نمايدحمايتي در 

 

   يكليد واژگان
  زوجين نابارور ؛حق باروري ؛اخالق ؛حقوق ؛فقه ؛تلقيح مصنوعي
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اخالقي تلقيح مصنوعي و رويارويي با حق  هاي فقهي، حقوقي و چالش
 باروري زوجين نابارور

  طرح مسأله. 1
از نعمت فرزند قابل توجيه است و هر آدمي ذاتاً در   مندي تمايل انسان براي بهره

جستجوي داشتن فرزندي است كه به او دلبستگي داشته و خود را در وي دريابد و 
هايي كه همواره در  يكي از نگراني .بدين ترتيب تداوم نسل و حيات قوام پذيرد

طول تاريخ، زندگي شخصي و اجتماعي آدميان را تحت تأثير قرار داده، 
اين نگراني هم . هاي جنسي و عدم امكان باروري زنان و مردان بوده است ناتواني

طور عمده كاهش  هاي تلقيح مصنوعي به اينك به كمك انواع مختلفي از روش
تواند موانع بارداري را  اي نوين است كه مي عي، پديدهتلقيح مصنو. يافته است

آشكار است كه رفع اين . مرتفع و در توليد نسل به زوجين، كمكي شايان كند
موانع تا چه حد در سالمت روحي، حفظ نزديكي عاطفي زوجين و بقاي بنياد 

با اين حال قابل توجه است كه مانند هر فناوري ديگري، . خانواده مؤثر است
هاي نظري و عملي شده  گوناگون تلقيح مصنوعي، خود موجب دشواري هاي شرو

ها از حيطة پزشكي فراتر رفته و  غالب اين پرسش. هايي برانگيخته است و پرسش
ل يدر اين نوشته، يكي از مسا. اند هاي اخالق، حقوق و فقه نيز بروز يافته در زمينه

هاي اهداي گامت و جنين  ز روشمهمي را بررسي خواهيم كرد كه در پي استفاده ا
 و  زوجين  در درمان ناباروري شكل گرفته است كه آن شناسايي حق باروري

 حوزه  اين  در  شمار بي   ابهامات و  پاسخ بي  اي است كه از خلل سؤاالت خدشه
گفته ) تخمك(يا ماده ) اسپرم(توضيح اينكه، گامت، به سلول جنسي نر .بيند مي 

اهداي . شامل اهداي اسپرم يا تخمك است» اهداي گامت«ن شود و بنابراي مي
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ژنتيكي يا    گيرد كه شوهر به علت اختالل اسپرم آنگاه در مورد زوجي صورت مي
درماني يا پرتودرماني، فاقد اسپرمِ توانا براي بارور  محيطي چون شيمي  عواملي

هاي  روشدر چنين شرايطي، اسپرم اهدايي مردي ديگر به . ساختن تخمك باشد
شود يا پس از لقاح داخل  مختلف در محيط آزمايشگاه به رحم همسر منتقل مي

شود كه  گاه اعمال مي اهداي تخمك نيز آن. گيرد آزمايشگاهي انتقال صورت مي
زن به علت فقدان تخمدان، نارسايي زودرس تخمدان، شيمي درماني يا پرتو درماني 

تواند داوطلب دريافت تخمك  ط، زن ميدر اين شراي. قادر به توليد تخمك نباشد
تواند مشكل  شوهر مي در اين حالت تخمك همراه با اسپرم .زن ديگري باشد

گيرد  اهداي جنين در شرايطي مورد استفاده قرار مي .زوج را برطرف كند ناباروري
راه حل پزشكان براي اين معضل، استفاده از . مشكل باشند كه هر دو طرف دچار

جنين اهدايي، حاصل تركيب اسپرم و تخمك زوج قانوني . است جنين اهدايي
ديگري است كه پس از لقاح و تقسيمات اوليه و حداكثر پس از چهار روز از 

غفاري  -35-31 ، صص1385خوندي، آ( .شود زمان لقاح به رحم زنِ نابارور منتقل مي
  )15-16و  8- 10ص، ص.ش1382معرفت، 

توان باروري، به عللي نظير فقدان رحم يا گفتني است اگر زن عالوه بر عدم 
نقص در ساختار آن، توان حمل جنين را نداشته باشد، جنين اهدايي نه در رحم او، 

 ,Powers, 2005( .بلكه در رحم جايگزينِِ زنِ دومي پرورش خواهد يافت

pp:370-372(  
ه روش ديگري ك در اينجا تركيبي از دو روش اهداي جنين و رحم جايگزين را

كودك حاصل از اين باروري نه ارتباطي  .شاهديم در درمان ناباروري است 
بيولوژيك با پدر و مادرِ پس از تولدش دارد و نه حتي در رحم مادر اهدا گيرنده 
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اين كودك وضعيتي نظير وضعيت كودك . گامت يا جنين، پرورش يافته است
  )33، ص.ش1385، آخوندي(. فرزندخوانده دارد
بسياري  از اين است كه حتي امروزه دربرخي از كشورهاي غربيآمارها حاكي 

هاي نوين باروري يا كمك باروري استقبال  آوريها و روش كه از فن از زناني
ها  خواهند ريسك گناه و سرزنش مربوط به شكست براي اينكه آنها نمي ،كنند مي

خواهند  نين نميمچآنها ه. هاي ناشي از باروري طبيعي را بر عهده بگيرند و ناكامي
، .م1992كينگ، (. گيرند  بارداري خود قرار  مسئوليتي در قبال بي  در معرض انگ

  )12ـ1ص
گفته اين  هاي پيش ل اخالقي و حقوقي ناشي از استفاده از روشييكي از مسا

است كه با توجه به رشد شايان علم پزشكي در اين زمينه و به نوعي پزشكي شدن 
 قانوني  هاي رسايي نا  تشتت آراء فقهي و جهت ابهام وتوان به  مادري آيا مي

  ها را ازحق داشتن فرزند محروم نمود؟ خانواده 
  
  مفهوم حق .2

بيستم سعي  ي، فيلسوف و حقوقدانِ آمريكايي، در ابتداي سدةوزلي نيوكام هوفلد
 را مورد مداقه قرار دهد و از ابهام به» حق «كرد مفهومِ بسيار مبهم و ُپركاربرد 

به اين ترتيب او نشان داد كه مفهوم حق معموالً به چهار معنا به كار . درآورد
  .رود مي

بر نظر هوفلد  بنا .رود او نشان داد كه مفهوم حق معموالً به چهار معنا به كار مي
 اعم از كردن بر نوعي مزيت قانوني داللت حق به طور عام و يكسان براي«واژة 

) 57-62ص، ص.ش1383 ،سخرا(. »رود كار مي به ادعا، امتياز، قدرت يا مصونيت
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بنابراين براي جلوگيري از هرگونه مغالطة خلط مقوله بايد اقسام اين مزيت قانوني 
  .را از يكديگر تمييز داد

  
  1ادعا ـ حق. 2ـ1

قانوني عليه ب نسبت به يك عمل معين است، اگر و  »ادعاي«الف داراي يك 
به  .فقط اگر ب داراي يك تكليف قانوني در مقابل الف براي انجام آن عمل باشد

مكلف به  يك طلبكار صاحب حق ادعاست زيرا در مقابل بدهكار :عنوان مثال
  .تكليفي قانوني مبني بر پرداخت بدهي خود به اوست

  
  2آزادي ـحق . 2ـ2

قانوني در برابر ب است تا عمل خاصي را انجام دهد، اگر  »امتياز«الف داراي يك 
 .و فقط اگر الف صاحب يك تكليف قانوني به خودداري از انجام آن عمل نباشد

مالك يك زمين صاحب اين حق وآزادي است كه هر زمان  :به عنوان مثال
بني برخودداري از تكليف م گونه  هيچ آزادانه وارد ملك خود شده و بخواهد

  .ندارد  خود  زمين  در  فعاليت آزادانه
  
  3قدرت ـحق . 2ـ3

قانوني عليه ب است  »قدرت«قانوني معين، الف داراي يك  ي هنسبت به يك رابط
 ي هاگر و فقط اگر الف قادر باشد عملي را انجام دهد كه نسبت ب را با آن رابط

بدهي  قدرت، بخشوده شدنِِ ، بارزي از حق ي هنمون. اي تغيير دهد قانوني به گونه
از قدرت متكي بر قانونِ خود  »تواند مي«طلبكار  .تبدهكار به وسيلة طلبكار اس

 »تواند مي« اما همچنين  كند  خود  پرداخت دين  بدهكار را موظف به  استفاده و
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از  قانوني بدهكار را ي هدر اين صورت، طلبكار، رابط. بدهي را بر او ببخشايد
  .تغيير داده است» ابراء ذمه«به » تكليف بازپرداخت دين«
  
  4مصونيت ـحق . 2ـ4

قانوني برخوردار  »مصونيت«معين، الف در برابر ب از  ي هنسبت به يك رابط
است اگر و فقط اگر ب ناتوان از انجام هرگونه عملي است كه نسبت الف را با 

معنا از حق است كه مالك يك زمين براساس اين . زند معين برهم مي ي هآن رابط
به عبارت ديگر، . اش ملك او را بفروشد تواند مصون باشد از اينكه همسايه مي

 والدرون،،  202- 204ص، ص.ش1381 ولمن،( .چنين انتقال مالكيتي فاقد اثر حقوقي است
 ).ش1381

 دهد كه حق در تمايزگذاري هوفلد ميان معاني گوناگون حق، نشان مي دقت
هاي  كم در يكي از قالب توان دست را مي نابارور از فرزند برخورداري زوجين

بنابراين ضروري است دريابيم مدعي دقيقاً . قرار داد »ادعا -  حق« يا »آزادي- حق«
ادعا همواره متالزم با  ـ حق. كند داده و از آن دفاع مي كدام حق را مد نظر قرار

اي است كه  همواره صاحب ادعا يا مطالبهحق،   به اين معنا، صاحب .تكليف است
طرف مقابل يا همان صاحب تكليف اوليه، نسبت به اداي آ ن حق يا مطالبه، 

  .ادعا هميشه براي ديگري تكليف و تعهدآور است ـ  بنابراين حق.مكلف است 
آزادي  ـ  حق. آزادي، معنا و اقتضا يا لوازم ديگري دارد ـ  در مقايسه، حق

ست كه به رغم اهميت بسيار، براي طرف ديگر، تعهد و تكليف نوعي امتياز ا
مطالبه و تكليف، هر دو در يك  »آزادي ـ   حق«در. آورد اي به همراه نمي اوليه

در قبالِ حق فرد، ) به نحو اولي(اند و بنابراين متعهد شدنِ ديگران  شخص جمع
اي اختيار او در آشكار آزادي بيان به معن  حق فرد در  :به عنوان مثال. معنا است بي
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ساختن باورهايش است اما بدين معنا نيست كه ديگران در برابر اين حق، تكليفي 
 به عبارت ديگر، فرد صاحب حق. نكردن باورهايشان دارند/ نسبت به بيان كردن

بنابراين، در اينجا حق . آزادي بيان، مكلف به عدم بيان انديشه و باور خود نيست ـ
دقيقاً  جمع شده است و) همان صاحب حق(دو در يك شخص  و عدم تكليف هر

  )250ص ،.ش1386 راسخ،(. اند خوانده »امتياز«آزادي را ـ  به همين دليل است كه حق
ادعا  ـ   با توجه به توضيحات فوق، اگر حق بارداري زوجين را به معناي حق
متعهد به بشماريم بايد طرف ديگر رابطه را كه جامعه و دولت است، ملتزم و 

ـ  برآوردن تكليفي در قبال اين حق و لوازم آن بدانيم، اما اگر آن را به معناي حق
آزادي بگيريم، درست است كه آزادي او را در استفاده از طرق متنوع باروري 

ايم، با اين حال ديگران را در قبال اين حق، موظف  مصنوعي محترم دانسته
به نحو (ين كمك كنند يا نكنند ولي قطعاً توانند به زوج ديگران مي. ايم نكرده

حال بايد  .نبايد مانعي بر سر راه او در اعمال اين حق، ايجاد كنند) ثانوي و نه اولي
هاي  كنيم كه زوجين نابارور در استفاده از روش تري طرح  سؤال را به نحو دقيق

نظر   به  ؟ )آزاديـ  حق(    باشند يا مي) ادعا ـ  حق(  حق  واجد  باروري، كمك
  .رسد پاسخ به اين سؤال نيازمند مداقه بيشتري است مي
  
  باروري زوجين نابارور  حق .3

. ، غناي معنايي و قدرت اقناعي آن است»حق«يكي از علل تنوع و تكرر كاربرد 
خواهان  ،داز سوي فرد است كه مدعي، به جِ »حاكم« حق، ادعايي تضمين شده و

تحقق و حاكميت آن بر داليل متكي بر ادعاهاي جمعي، از جمله ادعاهاي 
هاي  حق مبتني بر دو عنصر اساسي است كه برخاسته از ويژگي. سودانگارانه، است

در حقيقت، حق در جايي مطرح . شخصيت يا انسانيت انسان است ي هتشكيل دهند
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ش با ديگر موجودات در خطر اصلي انسانيت او و وجه تمايز ي هشود كه هست مي
 .»اخالقي فاعليت«و » ذاتي كرامت«: آن دو عنصر يادشده عبارتند از. گيرد قرار مي

كه به نحوي اين عناصرِ برآمده از  هر اقدام و ادعايي) 251ص ،.ش1386 راسخ،(
حقي كه در اينجا برگرفته و   ي هدار سازد، از ديدگاه نظري شخصيت آدمي را خدشه

ديگر، هيچ ادعا يا اقدامي كه ارتباط وثيقي با   از سوي. محكوم است توجيه شده،
. توجيه گردد» حق«اين عناصر مبتني بر شخصيت انسان ندارد، نبايد تحت عنوان 

» ذاتي كرامت«هاي اساسي موجود انساني، يعني حق، ايده و نهادي است كه ارزش
  )57-65ص، ص.ش1381دوركين، ( . كند او را پاسداري مي» اخالقي فاعليت«و 

 ي ههاي انساني است بر حاكميت هم كه از ديگر ارزش» فاعليت اخالقي«
اين حاكميت، تبلور اختيار و خودآگاهي و . سرنوشت خود داللت دارد  ها بر انسان

انساني مبتني بر  فاعليت اخالقي نيز مانند كرامت. آدمي است »شعور« در مجموع
توان اعمال فاعليت اخالقي و انتخاب ميان انساني . اختيار و خودآگاهي است

فاعليت بدون . رو را دارد كه مختار و خودآگاه باشد هاي متنوعِ پيش گزينه
اينها شروط تحقق . اختيار، متناقض است معنا است و اخالقِِ بي خودآگاهي، بي

 .فاعليت اخالقي هستند

ه كند، خود، حاوي سه اخالقي براي اينكه معناي كاملي افاد  حال، فاعليت با اين
فرد  آيين بودن استقالل به معناي خو»  منابع«و » آزادي» «استقالل «.جزء است

اي براي فردي مختار و خودآگاه  تواند به نحو قيم مĤبانه كسي نمي. است
گيري كند زيرا در اين صورت استقالل او را كه جزء ضروري فاعليت  تصميم

اگر فرد نتواند به اختيار خود . پا نهاده است زير اخالقي و بنابراين انسانيت او است
گيري كند و سرنوشت خود را رقم زند، اخالقي بودن افعال او مورد ترديد  تصميم
  )39-41صص   ،.ش1384 راسخ،( . گيرد مي  قرار
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آييني  دگيري براساس خو همچنين، استقالل، مستلزم آزادي است زيرا تصميم
دخالت وجود يا قواعد ديگري، انتخاب كند  فرد، بينيازمند فضايي است كه در آن 

انتخاب، خود،  .و مانعي بر سر راه متحقق ساختن تصميمات او وجود نداشته باشد
فرد براي اعمال . است» وجود منابع«آورد كه  جزء ضروري سومي را در پي مي

داشتن سخن اين نيست كه همه، در . تصميمِ خود، نيازمند حداقل منابع و مواد است
همه چيز، محقند؛ سخن اين است كه نبود اقلي از منابع و وسايل، امكان فاعليت 

اي وجود نخواهد داشت كه  سازد زيرا در اين صورت هيچ ماده فرد را منتفي مي
در ادامه روشن خواهد شد كه حقِِ داشتنِ . صورت فاعليت او بر آن اعمال شود

ود كه فقدان آنها، عناصر اساسي هويت انساني ش حداقلِ منابع، تنها شامل منابعي مي
توان  آيد كه انساني را مي از نكات فوق به روشني بر مي .افكند را در مخاطره مي

اساس دو ارزش كرامت ذاتي و فاعليت اخالقي  ناميد كه وجودش بر» شخص«
كنيم كه هيچ  اينك اضافه و تأكيد مي. گيرد مورد حمايت قاطع و كامل قرار مي

تواند اين شخصيت انساني را از انواع تعرض مصون  نمي» حق«ابزاري مانند 
بديل است  ايده و نهاد حق، ايده و نهادي بي (Sullivan, 1994, pp54-55)..بدارد

كه اگر به منظور حفظ كرامت ذاتي و فاعليت اخالقي شخص طرح شود، به تعبير 
اوست كه بر هر ادعاي  در اختيار »اي برگ برنده«يا  »حاكم«دوركين دليل 

توان با  بر اين اساس، هر مطلوب و آرزوي نيكويي را نمي ديگري حاكميت دارد
  )57، ص.ش1381دوركين، ( .گرفت حق پي ي هايد

  يا ادعاست ـ  حق نابارور زجين  باروري  حال براي اينكه تشخيص داده شود حق
واخالقي موجود تا چه حقوقي  هاي فقهي، نمود كه چالش آزادي بايد ترسيمـ  حق

به ديگر سخن آيا فاعليت  ميزان حق ايشان را با مخاطره مواجه ساخته است و
  يا جزئي تضييع نموده است؟ يا كرامت ذاتي ايشان را به نحو كلي و اخالقي و
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  تلقيح مصنوعي وحقوقي  احكام فقهي .4
عملي مطرح است   كه امروزه از جهت مصنوعي به ترتيبي در حقوق اسالم تلقيح

سابقه ندارد، بنابراين مسأله تلقيح مصنوعي را در اصول و ضوابط اسالمي و در 
توان مصاديق و احكامي را يافت  توان يافت اما مي اخبار و احاديث صدر اسالم نمي

آثار  كه با تلقيح مصنوعي مشابهت دارد، از جمله احاديثي كه مربوط به مساحقه و
سؤال شد كه مردي با زن خود ) ع(كه از امام حسن نقل شده است . آن است

اي مساحقه نموده و دختر حامله  جماع نموده و زن در همان حالت با دختر باكره
گرديده حال تكليف چيست؟ ايشان فرمودند مهر دختر باكره را از زن بايد گرفت 

د به دختر داد زيرا طفل حاصل از اين مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد ش  و
بكارت ولي سپس زن را چون محصنه بوده بايد رجم كرد و پس از  ازاله  مگر با

گرديد بايد اين طفل به صاحب نطفه تحويل و دختر را بايد تازيانه  آنكه طفل متولد
كه شباهت  ذهمچنين در زمينه طفل ناشي از تفخي 5)396ص ،41، ج.م1981 نجفي،(. زد

 صمدي اهري،(. يابد است كه به فرد تعلق مي آمدهزيادي با تلقيح مصنوعي دارد 
  )21-20صص ،.ش1382
شود كه عمالً باروري زنان از راه  توجه به مراتب عنوان شده مالحظه مي  با

غيرطبيعي در اسالم تحقق يافته و به هرحال طفل حاصل از آن به صاحب اسپرم 
شدن  ههاي علمي امروزه سبب گشته است كه بست پيشرفت. ملحق گرديده است

 ي پذير گردد، اما درباره امكان) آميزش(انسان از غير راه شناخته شده   ي نطفه
شرعي آنها هنوز وفاق معيني بين علما و   كردن و حكم  هاي آبستن گونه

 هاي متصور و موجود تلقيح در اين قسمت ما برآنيم گونه  شود حقوقدانان ديده نمي
ترسيم   واكاوي احكام فقهي اين حوزه و به مصنوعي را مورد بررسي قرار داده و 

  .خألهاي موجود بپردازيم ها و چالش
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  :حالت متصور است قبل از هرچيز بايد گفت كه آبستني مصنوعي در چند 
  استفاده از اسپرم شوهر. 1
 استفاده از اسپرم بيگانه. 2

 استفاده از تخمك بيگانه. 3

 استفاده از اسپرم وتخمك بيگانه. 4

هر يك از اين  كه امكان تشكيل جنين در گفت توان تر مي قدر بررسي دقي
  :در سه حالت متصور است ها روش
 پرورش در داخل رحم. 1

 رورش در خارج رحم. 2

  پرورش در محيط آزمايشگاه. 3
 
  اسپرم شوهر. 4ـ1

اين قسم به خودي خود حرمتي ندارد زيرا دليلي بر حرمت آن نداريم و چون از 
تحريمي است اصل برائت شرعي و عقلي در مورد آن جاري هاي بدوي  زمره شبهه

اگرچه اين امر منافاتي ندارد با اين مطلب كه  )85، ص.ش1376حرم پناهي، (. شود مي
 به هر  .ممكن است اين قسم به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم حرام بشود
قوقي و ترتيب بايد گفت كه تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر امروزه مشكل ح

كند  شرعي ندارد و از لحاظ نسب و آثار و تبعات متفرع بر آن مشكلي ايجاد نمي
عمل مزبور   .شود آن بار مي مشروع بر  و  آثار مربوط به نسب صحيح همه  و

االصول فاقد جنبه كيفري و حرمت شرعي است اما با توجه به سكوت قانون و  علي
هنگام سكوت قانون به استناد  درا كه قاضي را موظف كرده .ق 167حكم اصل 

ل از ديدگاه يمنابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر رأي دهد مراجعه و بررسي مسا
  .فقهي براي يافتن راه حل ضروري است



 

ش
چال

 
ي،
فقه

ي 
ها

 
ي و

وع
صن

ح م
تلقي

ي 
الق
 اخ

ي و
قوق

ح
...  

  1391شماره بيستم، بهار  سال ششم،               فصلنامه حقوق پزشكي/   88

برحسب مستفاد از ادله شرعيه «: گاني در اين مورد عقيده دارنداهللا گلپاي آيت
 ،1349 امامي،(يرد جايز استنطفه مرد به هر نحو كه در رحم حليله خود قرار بگ

دانند اما در ادامه  اهللا خوئي نيز تلقيح زن به نطفه شوهرش را جايز مي آيت .)361ص
افزايند كه اگر عمل توسط غيرشوهر انجام شود و در اثر آن لمس يا نظر به  مي

  )43ـ42صص بي تا، ، خوئي(. آلت تناسلي زن الزم آيد جايز نخواهد بود
دانند و همچون ساير فقها بر مقدمات  نيز اين شق را جايز مياهللا مكارم  آيت

اما در ) 24-22 ائلمس ،.ش1386 مكارم شيرازي،(. نمايند مشروع و حالل آن تأكيد مي
يا لمس باشد آن را به موارد ضرورت  صورتي كه اين امر مستلزم نگاه حرام و

 )765ص ،2ج ،.ش1378سيستاني، ؛ 216ص ،2ج ،.ش1381 مكارم شيرازي،(. اند ه محدود كرد
اند كه تلقيح نطفه يا اسپرم زوج در رحم زوجه از  اهللا بهجت نيز نظر داده آيت

حرام را الزم  نفسه مانع ندارد ولي اجتناب از مس و نظر طريق شوهر يا پزشك في
اهللا خميني نيز در تحريرالوسيله به جواز  آيت )30، ص.ش1382 صمدي اهري،( .دانستند

. گردد كه مقدمات خارجي موجب حرمت آن اند مگر اين عمل فتوا دادهاين 
اي نيز عنوان نمودند كه تلقيح نطفه  اهللا خامنه آيت ) 621ص ،2ج بي تا، موسوي خميني،(

در ) 33ص  ،.ش1382 صمدي اهري،(. نفسه مانع ندارد يا اسپرم زوج در رحم زوجه في
ني اين شق را محل اشكال و تأمل اهللا ميال اهللا بروجردي و آيت حال آيت عين
  )367ص ،.ش1349 امامي،( .دانند مي

آزمايشگاه واقع   كه اين تلقيح در خارج از رحم زوجه ودر محيط در صورتي
 يرازي،ش مكارم(. اند شود نيز فرق چنداني وجود ندارد وفقها حكم به جواز داده

در  )100ص ،.ش1375 يزدي، - 218ص ،.ش1371 صافي گلپايگاني،؛ 611ص ،2ج ،.ش1381
برخي از فقها آن را جايز  دادن جنين در رحم زن صرفاً اين حالت ،بر فرض قرار

ي   را منوط به اجازه  برخي نيز آن و )568ص ،1ج بي تا، فاضل لنكراني،( اند دانسته
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درمورد  )219ص ،.ش1371صافي گلپايگاني،(. اند شوهر بر فرض شوهر داشتن زن كرده
ل جديد است بايد گفت برخي يبعد از فوت وي نيز كه از مسا تلقيح اسپرم شوهر

برخي  و .)611ص ،2ج ،464ص ،1فاضل لنكراني، بي تا، ج؛ .ش1373اي، خامنه( آن را جايز
  )611ص ،2ج ـ 464، ص1، ج.ش1381 مكارم شيرازي،(. دانند محل اشكال مي

موجب ) مردنطفه (گرچه برخي از فقها معتقدند كه خلق شدن بچه ازاسپرم مرد 
شود و براي اثبات نسب و الحاق طفل آميزش صحيح ولو به  الحاق بچه به او نمي

اما بايد گفت كه  )398ص ،41ج م،1981 نجفي،(. صورت شبهه ضرورت دارد
جنسي فقط راه معتاد آبستني است و نفس اين اقدام به تنهايي اثري در  نزديكي

و قانون نزديكي را شرط ) 22ص ،2ج ،.ش1372ـ1371كاتوزيان،( احكام نسب ندارد
 زن و ذنسب قانوني قرار نداده است و به همين جهت است كه طفل متولد از تفخي

  )185-184صص ، 5ج ،.ش1343 امامي، (. باشد و مادر مي شوهر منتسب به پدر
بدين ترتيب بايد گفت كه طفل متولد شده از عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم 

شود و طفل مزبور از هرجهت با طفل حاصل از نزديكي  مي زوجين ملحق شوهر به
گروهي جواز به  اگر زوجين يكسان بوده و فرقي بين اين دو وجود ندارد و

اند احتماالً به جهت بيم از ارتكاب  كارگيري اين روش را مورد ترديد قرار داده
عمل به نظر هيچ دليلي بر حرمت اصل  حرام بوده است واالّ كارهاي مقدماتي اي پاره
نيست  1159و  1158مواقعه مذكور در ماده  خصوصيتي نيز در نزديكي و رسد و نمي

تا در نسب مؤثر گردد و طفل مذكور ملحق به زوجين است چه تلقيح به وسيله 
زوجين به اين عمل نيز اثري  جهل زوج انجام شود چه شخص بيگانه، به عالوه علم و

ت طفل به دنيا آمده ندارد و كليه آثار طفل در انتساب طفل به زوجين و مشروعي
  . گردد حاصل از نزديكي طبيعي زن و شوهر بر چنين طفلي مترتب مي
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  اسپرم بيگانه .4ـ2
مصري نظر داد كه تلقيح با اسپرم  محمد شيخ اولين بار در بين مسلمانان عالمه

رابطه غيرشوهر در هر صورت كه باشد حرام است و اگر اين كار با آگاهي باشد 
اسالمي  شدن اين مسأله شوراي فقه نامشروع و زناي محصنه است، به دنبال فراگير

هرصورت  غيرشوهر به اسپرم كشورها تلقيح آراء تمام اسالمي به اتفاق كنفرانس سازمان
  )406ص ،.ش1380 پژوهشكده ابن سينا،(. را حرام نمود كه باشد

 خميني،(. حكم به حرمت داده انددر مورد استفاده از اسپرم بيگانه اكثر فقها 
 بي تا، فاضل، ،608ص ،.ش1381 شيرازي، مكارم، 43-42ص تا، بي خويي،  -621ص ،2ج تا، بي
حرم  ،80ص ق،.ه1415 مؤمن،، 220ص ،.ش1371 صافي گلپايگاني،، 566ص ،1ج

در مقابل  )765ص ،.ش1378 سيستاني، ،217ص ،.ش1371 سبحاني،-148ص ،.ش1376پناهي،
  )105ص ،.ش1375يزدي،  ،225ص ،1371 بجنوردي،(. اند برخي نيز حكم به جواز داده

زن دو فرض را بايد از يكديگر   بيگانه به رحم  در مورد تزريق اسپرم مرد
مرد اجنبي به زني كه داراي  ي فرض اول موردي است كه نطفه .تفكيك نمود

نيز امكان باروري زن از شوهر خود شود و عادتاً  شوهر قانوني است تزريق مي
م در صورتي كه از تاريخ .ق 1158معقول باشد، در اين صورت مطابق ماده 
ماه نگذشته باشد  10ماه و بيشتر از  6نزديكي شوهر تا زمان تولد طفل كمتر از 

تر مادامي كه احتمال نزديكي  طفل ملحق به شوهر مشروع است و به بيان روشن
د نطفه از اسپرم شوهر موجود باشد به صرف تلقيح اجنبي بين زوجين و انعقا

نمود يا اصالً نفي نسب كرد بلكه  شده ملحق نطفه تزريق توان طفل را به صاحب نمي
را بايد به  طفل كه نمايد مي م چنين اقتضا.ق 1158فراش و مدلول ماده   مضمون قاعده

فقهاي اماميه نيز در اين  چه برخي از چنان شرعي زن منتسب نماييم، و قانوني  شوهر
اشكالي نيست در اينكه اگر نطفه اجنبي به زن تلقيح شود و : اند خصوص فتوا داده
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شوهر قانوني زن با او مقاربت نمايد و احتمال تكون طفل از نطفه شوهر موجود 
  )9ص ق،.ه 1393روحاني،(. باشد طفل متولد شده ملحق به شوهر است

شوهر نباشد يا عادتاً امكان باروري از شوهر  فرض دوم اين است كه زن داراي
خود را نداشته باشد يا اينكه يقين پيدا كنيم كه حمل ناشي از نطفه شوهر نيست 

جهل طرفين نسبت به انجام عمل تلقيح   برخي از حقوقدانان ميان صورت علم و
 در «: كردند  نظر اظهار  چنين   طرفين  جهل  مورد  در  امامي  دكتر . اند تفاوت قائل شده

 صورتي كه مرد و زن جاهل به حقيقت امر بوده باشند طفل ملحق به پدر و مادر
گونه كه جاهل  باشد زيرا طفل مزبور در حكم ولد شبهه است همان طبيعي خود مي
 كند اما اگر يكي از آن طفل را در ولد به شبهه ملحق به خود مي  ي  به حرمت رابطه

 امامي،(. »باشند طفل نسبت به او در حكم ولد شبيه است دو جاهل به حقيقت امر 
  )185ص ،5ج ،.ش1378

آن بود كه هر  توان بر اما اگر جهل طرفين به عمل لقاح باشد از نظر تحليل مي
فرزند طبيعي قانوني است مگر آنكه قانون تصريح به خالف نموده باشد و موردي 

شده   ملحق به كسي كه مرتكب زناكه قانون به رسميت نشناخته ولدالزناست كه 
گردد و در بقيه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است سپس ايشان اضافه  است نمي

رسد كه پيروي از نظر اول با اصول اخالقي و حفظ خانواده كه  كنند به نظر مي مي
سوم از آن پيروي شده اولي  ي هاي متشكله اجتماع است چنانچه در جلسه سلول

 ،امامي(. توان از نظر اخير دست برداشت نظر قضايي محض نمي باشد ولي از
آنچه از اصول و قواعد حقوقي قابل استنباط است طفل متولد  )168ص ،5ج ،.ش1378

بيگانه به رحم زن اجنبي، ملحق به صاحب نطفه   از لقاح مصنوعي به وسيله اسپرم
انتزاع رابطه نسبي است زيرا عرف تكون طفل از انسان ديگري را منشأ اعتباري و 

عرف را در اين خصوص پذيرفته و تنها در مورد زنا  ي گذار نظريه داند و قانون مي
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شود و همچنين  نسب را منتفي دانسته و چون تلقيح عرفاً و شرعاً زنا محسوب نمي
منع صريح قانوني نيز در اين مورد  اطالق ولد عرفاً بر اين طفل صحيح است و

ين عقيده بود كه طفل ملحق به صاحب نطفه است ممكن وجود ندارد بايد بر ا
كند كه الحاق  است كه ايراد شود كه مفهوم مخالف اماره فراش چنين اقتضاء مي

خواه زنا  پذير است و در غير مورد فراش ولد طفل فقط در مورد وجود فراش امكان
اين است پاسخ به اين ايراد  خواه لقاح مصنوعي، اصوالً طفل ملحق به كسي نيست 

ظاهري است كه براي موارد مشكوك وضع   ي ه كه اصوالً قاعده فراش يك قاعد
علوي (. فراش نسب منتفي است  و مفهوم آن اين نيست كه با انتفاي گرديده
  )188ـ186صص ،.ش1374 قزويني،

گيري در اين بحث نيازمند تدقيق بيشتري است، پيرامون مشروعيت يا  اما نتيجه
بيگانه در ايران در بين مراجع و فقهاي گذشته هيچ اختالف   اسپرمحرمت تلقيح 

، رشوهر وجود ندارد و از آيات عظامبودن تلقيح اسپرم غي  نظري درباره حرام
حي در اين فتاواي صري) رحمه اهللا عليهم(اراكي   و  گلپايگاني  و  خميني، خوئي امام

  .مورد صادر گرديده است
غيرشوهر   اگرعمل تلقيح با مني: ندا هدر اين زمينه فرمود) ره(خميني  اهللا آيت 

انجام گيرد و زن داراي شوهر باشد و مسلم باشد كه بچه ناشي از تلقيح است شكي 
گرفته  اگر تلقيح از روي شبهه صورت  و  شود نيست كه بچه به شوهر ملحق نمي

  شود پس اگر احب مني ميباشد همانند مورد وطي به شبهه بچه ملحق به زن و ص
مردي مني خود را به زني به خيال اينكه همسر خودش است تلقيح كند و بعد 

زن است   خالف آن معلوم شود بچه حاصل از اين تلقيح ملحق به صاحب مني و
ولي اگر تلقيح با علم و عمد به زن اجنبي صورت گرفت الحاق بچه به صاحب 

هرچند ) شروع و در حكم زنا بوده استچون عمل غيرم(زن مشكل است   مني و
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  ناچار بايد در آن احتياط كرد و در  رسد ولي نظر مي  به  تر ملحق شدن بچه صحيح
خصوص تلقيح از روي شبهه همانند وطي به شبهه است و در مورد  ارث در  حكم

  )621ص ،2ج بي تا، موسوي خميني،(. تلقيح عمدي حرام بايد احتياط كرد
شود جمعي از  نظر شديدي در اين باره ديده مي اختالف خرأفقهاي متاما در بين  

مراجع مانند صافي گلپايگاني، فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، شيخ جواد تبريزي، 
بهجت، منتظري، موسوي اردبيلي، نوري همداني، صانعي، يحيي نوري، مدني 

م بودن اين عمل حرا  ي فتواي صريح درباره... تبريزي، سيستاني، جعفرسبحاني و
 موسوي  محمد كشور مانند سيد  پژوهان فقه از  مقابل برخي  در  اند كرده  صادر

ايشان در اين تاريخ . كردند ديگري ارائه  ي شمسي نظريه 1371بجنوردي در سال  
از عناوين محرمه هم كه در شرع حرام   و  شود اين كار زنا محسوب نمي«: نوشت

  .»جايز است الاباحهة اصاللذا براساس اصل  ،شده باشد نيست
شوهر داده بودند   م اي نيز همچون فتوايي كه در مورد تلقيح اسپر اهللا خامنه آيت 

تلقيح نطفه اجنبي به رحم زن موجبي براي منع ندارد ولي از مقدمات «معتقدند 
  6.»حرام بايد اجتناب نمود

كار   مسأله تلقيح را در دستور بيت  مجمع فقه اهل 1372با اين وجود در سال  
تلقيح «اره تلقيح اسپرم غيرشوهر فرمود خود قرار داد و در اظهارنظر نهايي درب
  )284، ص.ش1382 پژوهشكده ابن سينا،( ».اسپرم غيرشوهر به رحم زن حرام است

  و  است كه معتقدين حرمت به مسأله حفظ فروج كه در آيات الزم به ذكر 
  :نمايند گرفته است استناد مي تأكيد قرار روايات متعددي مورد

نَّ َو الَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن إِلَّا َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو مَ   ْم َغيْر ها َمَلَكْت أَْيَمانُهْم فَٕاِ
  ).7-5/مؤمنون ( َوَراَء َذالَِك َفأُْولَئَك ُهُم الَْعاُدونَ   َملُوِميَن َفَمِن اْبَتَغى
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مورد همسرانشان يا كنيزانى كه به دست   در  مگر  پاكدامنند، كه كسانى و«
كه فراتر از اين  پس هر اند، كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست، آورده

  ».گانند حد درگذرند جويد، آنان از
ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما َفْظَن فُُروَجُهنَّ َو َلا يحَ قُل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصِرِهنَّ َو َو 

نَّ َو َلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِلَّا لُِبُعولَتِِهنَّ أَْو َءاَبائِهنَّ ُجُيوبهِ   َر ِمْنَها  َو لَْيْضِرْبَن بِخُمِرِهنَّ َعلىَ َظهَ 
َوانِِهنَّ أَْو َبنِى إِْخَوانِِهنَّ أَْو َبنِى أََخَواتِِهنَّ أَْو َءاَباِء ُبُعولَِتِهنَّ أَْو أَْبَنائِهنَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتِهنَّ أَْو إِخْ 

أُْولِى اْلاْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن  ُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن َغيرأَْو نَِسائِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُ 
ِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َو ْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما يخُ ْبَن بِأَ َعْوَراِت النَِّساِء َو َلا َيْضرِ   لَْم َيْظَهُرواْ َعلىَ 

  ).31- 30/نور( تُْفلُِحون   تُوُبواْ إِلَى اللَِّه َجِميًعا أَيَُّه الُْمْؤِمُنوَن لََعلَّكمُ 
ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان «: ايمان بگو به مردان با«

: ايمان بگو   است و به زنان با  آگاه كنند آنچه مى هتر است، زيرا خدا ب پاكيزه
فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود  )از هر نامحرمى(ديدگان خود را «

  و بايد روسرى خود را بر. از آن پيداست )طبعاً( را آشكار نگردانند مگر آنچه كه
اندازند، و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا  )فرو( گردنِ خويش

پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران 
خود يا كنيزانشان يا  )همكيش(برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان 

ى زنان وقوف ها نيازند يا كودكانى كه بر عورت بى ) از زن(خدمتكاران مرد كه 
نكوبند تا  )اى به زمين گونه به(را   خود  پاهاى  اند، آشكار نكنند و حاصل نكرده

به  )از مرد و زن(اى مؤمنان، همگى . دارند معلوم گردد آنچه از زينتشان نهفته مى
  ».درگاه خدا توبه كنيد، اميد كه رستگار شويد

ان اشد «مده است كه آ) ع(سالم از امام صادق   بن  همچنين در روايت علي
 ،5ج ،.ش1365 كليني،(. »رجل اقر نطفه فی رحم یحرم علیه القیامه الناس عذابا یوم

  )541ص
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: ساباطي از ايشان نقل كرده است كه  موسي بن همچنين در روايت ديگري عمار
  )541ص ،5ج ،.ش1365 كليني،(. »زنامن هذا و شبهه فهو  کل ما انزل به الرجل ماءه«

عبداهللا شنيده  از ابي  كه  نفر از اصحاب  چندين  ي واسطه  به داوود نيز بن سليمان
ً «: حضرت رسول فرمودند  كه كند نقل مي بودند اعظم عند الله  لن یعمل آد عملا

او هدم الکعبه التی قبله لعباده ،او افرغ ماءه  او اماماً  تبارک و تعالی من رجل قتل نبیاً 
  .»امرأه حراما فی

اينان  دانند، را از موضوعات مربوط به فروج مي  اجنبي  تلقيح اسپرمكه  آنجا از 
و دليلي كه   گذارند مگر مخصص فرض مزبور را در ذيل قاعده عمومي باقي مي

مورد قبول شرع باشد يافت گردد پس از نگاه ايشان تا زماني كه چنين مخصص 
اكميت اين قاعده ح  ها تحت به فرج  مربوط  مقبولي يافت نشده است تمام اعمال

تواند سلطه اين قاعده را محدود  داشته و اموري چون دلسوزي و ترحم نمي  قرار
حرام محمد حراٌم الی يوم القيامة و حلال محمد حلاٌل الی يوم «چرا كه   نمايد
  )300-280صص ،.ش1380 پژوهشكده ابن سينا،( .»القيامة

زنا و   به  ناظر  اساساً  قرآن  آيات  كه  گويند بيگانه مي  اسپرم  تلقيح  موافقان اما 
معناي قطعي  نامشروع با مردان بيگانه است و تلقيح حكم زنا را ندارد و  روابط

برداري جنسي است  همسران حفظ افراد بيگانه با انگيزه بهرهنگهداري خروج از غير
به اندام  به طريق حالل بيرون آمده و با ابزار پزشكي  آلت او اي كه از و ورود نطفه

در مورد ) 58- 57صص ق،1415 مؤمن،(. شود تناسلي زن ورود يافته را شامل نمي
، .ش1376 حرم پناهي،( . سوم اشكال دارد و روايات نيز بايد گفت كه سند روايت اول 

مؤمن، (. همچنين گفته شده كه راوي سند اول مجهول است )140و 138صص
معتبر دارد اما داللتي عام و مطلق روايت دوم نيزگرچه سندي  )52ص ق،.ه1415
سو، جريان اصل برائت و قاعده اباحه نيز مادامي كه دليلي صريح   از ديگر. دارد
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بر منع و حرمت عملي يافت نشود مؤيد حكم حليت است چرا كه خداوند بندگان 
دانيد دشواري را بر آنان ننهاده  سان كه مي آن خويش را در گشايش گذاشته و

 كتاب  پاورقي  در  جواهري  محمدتقي  چنانچه شيخ .)98ص ،.ش1375يزدي، (است
دليلي بر حرمت تلقيح نطفه «: دكتر قرضاوي فرمودند» الاسلام الحلال والحرام فی«

مرد اجنبي به زن به وسيله شوهر وجود ندارد و اصل اباحه اين عمل را تجويز 
  )171ص ،.ش1376 مهرپور،( ».كند مي
پاشيدگي خانواده و نگراني ناشي از  هم موافقين امكان از گرچه برخي از 

فرزنددار نشدن زوجين را نيز در مسير استدالل خود داخل كرده و حكم ممنوعيت 
  )245ص  ،.ش1380  امامي،(.  دانند مي  ها خانواده  برخي  خوشبختي  را مانعي براي

 از  رهايي  به  منجر  تواند دلسوزي و ترحم هرگز نمي  كه  رسد مي  نظر  به  اما
مسير استدالل جواز يا حرمت عملي به آن استناد   گردد و در هاي شرعي تكليف
  .گردد

شود بحث انتساب طفل و مالزمه آن با  در ادامه اين بحث ابهامي كه ايجاد مي 
الزنا را  شود كه برخي فقها حتي ولد مي  آنجا ناشي اين اشكال از. مشروعيت است
زانيه و  كودك ناشي از زنا به زاني اند كه اين عقيده  دانند و بر مينيز داراي نسب 

 ،2ج بي تا، حلي،(. خاص استثناء شده است  نص  تنها ارث به حكم  شود و ملحق مي
  )44ص ،4ج بي تا، موسوي بجنوردي،  507ص

رسد كه در فقه بين تحقق نسب و مشروعيت طفل مالزمه وجود ندارد  نظر مي به
از تحقق نسب به مشروعيت اطفال رسيد چنانچه در مورد طفل ناشي از توان  و نمي

در مورد تحقق نسب نيز همچون مشروعيت بين . مساحقه نيز نسب محقق است
كه برخي قائل به مشروع بودن و  حالي  شود و در نظر ديده مي و فقها اختالف  علما

گروه . دارند تحقق نسب هستند برخي عقيده به عدم مشروعيت و عدم تحقق نسب
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ترين راه  دانند بلكه زنا را شايع اخير زنا را علت منحصر نامشروع بودن نسب نمي
دانند كه به عنوان نمونه بارز روابط نامشروع موضوع حكم  ايجاد فرزند طبيعي مي
 ،.ش1380 زاده، نايب(. كنند ما را نيز داخل در آن مي  فرض رو قرارگرفته و از اين

مادر  گفت اصل اين است كه هر فرزند به پدر و كه بايد حالي  در )64-57صص
كه  آن را استثناء كرده باشد و تنها موردي شود مگر قانون طبيعي خود ملحق مي

 هاي جنسي بين زن و قانون استثناء نموده زنا است كه به عنوان فرد غالب تماس
استثناء در مرد مورد حكم قرارگرفته است و با توجه به اصل تفسير مضيق موارد 

به عالوه . آورد اصل به شمار موارد استثناء بر  حقوق، تلقيح مصنوعي را نبايد جزء
نسب با مصلحت طفل نيز سازگار است و به استحكام و اعتبار خانواده نيز  تحقق

كند و بايد گفت كه حتي اگر قائل به عدم جواز تلقيح اسپرم بيگانه  كمك مي
سلب كنيم گرچه با نبود دليل قطعي بر عدم جواز شويم نبايد حق نسب را از طفل 

در نفس اين عمل يافت   ممنوعيتي  گذشته آمد  چه در فرض مذكور مطابق آن
يابد اما نكته اينجاست كه فرزند مذكور ملحق به پدر  پس نسب تحقق مي  .شود نمي
ر كه قصد فرزنددا كه اين خانواده زن بوده حالي  گردد در مادر طبيعي خود مي و

طور قطعي بايد گفت كه طفل به شوهر زن  شدن را داشته نه صاحب اسپرم و به
در زمينه حضانت و واليت قانوني . انتساب ندارد و اين موضوع مورد اتفاق است

توان اين مسأله را با موافقت و تعهد شوهر زن حل نمود اما  نيز بايد گفت كه مي
تواند از  افقت وي با تلقيح هم، نميدر مورد انفاق حتي رضايت ابتدايي شوهر و مو

جهت حقوقي الزامي براي انفاق طفل از جانب شوهر به وجود بياورد چون تكليف 
از جهت محرميت نيز بايد گفت كه از . نسبي است ي انفاق ناشي از ايجاد رابطه

كه بين زوج و  گردد به شرطي مي آنجا كه فرزند مذكور فرزند زوجه مرد محسوب
تواند با دختر زوجه مدخوله خود ازدواج  واقع شده باشد زوج نمي زوجه مواقعه
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توان ادعاي اجماع در فقه اماميه  در اين زمينه مي )379ص ،29ج م،1981 نجفي،(. كند
  )385، ص.ش1349 امامي،(. توان يافت كرد و معتقد بود كه خالفي در اين زمينه نمي

  
  تخمك بيگانه .4ـ3

حكم قطعي نياز به   گفت كه ارائه يك  نيز بايدمبحث قبل در اينجا   مطابق
  ها و دقت نظرهاي بيشتري دارد البته از جانب برخي محققين براي حل بررسي

هاي مختلفي ارائه شده است به عنوان مثال يكي از  مشكل مشروعيت راه حل
به دليل مشروعيت تعدد زوجات در   : نويسد پژوهشگران در اين زمينه مي

مي، اگر همسر زوجي تخمك نداشته باشد در صورت امكان، زوج، اسال كشورهاي
كلي  طور به) 348ص ،.ش1378 رضانيا،(.  تخمك را به عقد خود درآورد  كننده اهداء
نظر شرعي و   نظر مبحث قبلي در اينجا نيز هست و چه از  گفت همه اختالف بايد

  .كنند استدالل ميچه حقوقي مخالفان و موافقان به ادله خود استناد كرده 
ي ممكن است متعلق به همسر دوم مرد ياهدا  بررسي تخمك  مورد  فرض در 

منع استفاده از فرض   كافي براي  اي اين صورت هيچ ادله  صاحب اسپرم باشد كه در
برداري از تخمك همسر دوم اعم از  االصول بهره وجود ندارد و علي  مورد نظر ما

ساختن   دو دائم يا منقطع باشد براي بارور  بين اين  قانونيرابطه زوجيت   كه  اين
 بالاشكال استدر نتيجه بارداري همسر ديگر مرد از جنين حاصله   و  مرد  اسپرم

زيرا از سويي مقتضاي قاعده احتياط و مغايرت با اغراض تشريع ازدواج دليل 
  ع فرضسو حتي اگر موضو  محكمي براي تحريم فرض مذكور نيست، از ديگر

قرآني ناظر بر حفظ فروج هم باشد، حال چه تعبدي و چه مبتني   مشمول منع آيات
كه فرض مزبور شامل  توان گفت بر يك مالك منطقي و قابل درك، باز هم مي

شود زيرا اگر حكم آيات را تعبدي بدانيم بسيار  ممنوعيت حاصل از آيات نمي
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از اسپرم است و اگر مفاد آيات محتمل است كه منظور از حفظ فروج، حفظ فروج 
و مبتني بر مالكي قابل درك بدانيم از آنجا كه از نظر   را حكمي غيرتعبدي

بسياري از فقها اين مالك جلوگيري از تبعاتي چون اختالط انساب و تزلزل بنيان 
 زيرا  آمد  نخواهد  پديد  چنين تبعاتي  مذكور  فرض  خانواده است، بايد گفت كه در

شوهر صاحب رحم و همسر قانوني و شرعي صاحب تخمك   ب اسپرمكه صاح 
كه اشاره شد دليلي هم بر حرمت يا منع عمل مزبور وجود  طور است كه البته همان

  .ندارد
كه لقاح مصنوعي بين اسپرم  كه متصور است وضعيتي است اما حالت ديگري  

در اين   شود ع ميگونه رابطه زوجيتي ندارد واق هيچ  كه با وي مرد و تخمك زني
 ،.ش1376 صانعي،  570ص ،2ج تا، ،بي لنكراني فاضل(. جايز ازفقهاآن را حالت برخي

 بي تا، خويي،(. دانند برخي ديگر آن را حرام مي و )104ص ،.ش1375 يزدي،  690ص
از جهت نسب نيز بايد گفت كه صاحب تخمك و صاحب اسپرم پدر  )609، ص2ج

كودك ندارد اما از جهت محرميت  هيچ نسبتي باو مادر وي هستند و صاحب رحم 
  .پدر و فرزند ازدواج بين آنها ممنوع است  بين زن

كه از  در واقع بايد گفت اگر مالك مادري زائيدن باشد مادر وي شخصي است 
با   رسد نظر مي  به  گذار باشد خير شود اما اگر تخمك در اين راستا تأثير او متولد مي

اصولي مانند اصل عدم حرمت و قرابت، حكم به تحقق خويشاوندي توسل به مباني 
م نيز كه حكم فرزند و مادر رضاعي را داده است .ق 1046صحيح نيست و ماده 
نظر گرفته است و گفته پوست و گوشت فرزند از آن برويد  شرايط خاصي را در

ه حكم ك شايد از آنجا صرف يك ضابطه است اما  كه اين  رسد مي  گرچه به نظر
  .آن را به ساير موارد تعميم داد خاص است نتوان
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فلّما « عمران  با صاحب تخمك با توجه به سوره آل  نسبي  ي رابطه  بررسيدر  

كه سه بار به زايمان اشاره   »اعلم بما وضعت  و وضعتها قالت رب انّی وضعتها انثی
نيست و از اين رسد مالك مادر بودن وضع حمل و زائيدن  شده است به نظر مي

فرزند و صاحب   بين  كه تعبير به والدت نكرده است احكام ارث و نكاح و جهت
 .االصول بايد برقرار باشد تخمك علي

  
  پرورش در رحم ثالث .4ـ4

كنيم كه زن و شوهر قادرند صاحب فرزند  فرض مذكور را در حالتي بررسي مي
ر رحم پرورش دهد و يا شوند ولي زن به علت نقص جسمي قادر نيست جنين را د

علم امروزي در همه سطوح  .دليلي مايل نيست خود وضع حمل نمايد حتي به هر
  است كه از جهت حقوقي شايسته بررسي گشوده  اي براي بشر هاي تازه دريچه
تولد است   موضوع قررارداد مادر جانشين حمل جنين و تحويل آن به محض .است

  .شود م محسوب مي.ق 10كه قراردادي خصوصي و تابع ماده
در مورد   رحم زن بيگانه هر يك قائليني دارد  جواز يا حرمت انتقال جنين به 

م ايران يا ساير قوانين حكم صريحي .كه گرچه در ق  جواز عمل مزبور بايد گفت
را قانون   ل حقوقي اگر امرياصو  ضوابط عقلي و  اما برابر  در اين زمينه وجود ندارد

اخالق حسنه نداشته باشد مباح منع نكرده باشد و مخالفتي نيز با نظم عمومي و 
. وفاق دارند  اين زمينه  تقريباً در  حقوق  اساتيد  ، لذا بايد گفت انديشمندان واست

  )20ص ،.ش1377 صفايي،(
مؤمن عمل فوق را  اي، مكارم و محمد بهجت، خامنه  اهللا در بين فقها نيز آيت 

  )75-74ص، ص.ش1374 مؤمن،(. دانند جايز مي
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سوره مؤمنون  1سوره نور و آيه  30اما قائلين به حرمت با استناد به آيه  
كه زن و شوهر نباشند حق ندارند آلت تناسلي خود را در  معتقدند كه زن و مردي

سوره  30و  29همچنين از آيات   دهند اختيار يكديگر، از جهت امورات جنسي قرار
 دادن قرار  و  مصنوعي  تلقيح  حرمت  بر  فراوان  تأكيد  و  كرده استفاده  نيز  معارج

 اهري،  صمدي( . دارند  رحم زنان عاريتي  در  الخصوص علي  زن  رحم  در  جنين 
  )129ـ128ص، ص.ش1382
حرام   عمل فوق را  نيزهمداني    لنكراني، نوري  يوسف صانعي، فاضل  اهللا آيت 
صورت درخواست و اجازه ثالث و با اجازه  اهللا سيستاني در آيت  دانند و مي

كه زن   طور كه همان پژوهان معتقدند برخي از فقه. داند شوهرش آن را جايز مي
 حق  چون متعلق  تواند اما رحم را اجاره دهد رحمش را نيز مي  اش تواند سينه مي

  )384ص ،.ش1382 گلپايگاني، بطحائي(. خواهد اجازه شوهر را ميشوهر است ضرورتاً  
بدين ترتيب مالحظه گرديد كه در زمينه جواز و حرمت انتقال جنين به رحم  

در شرع و عرف   حكم صريحي  و  نظر وجود دارد  رحم اختالف  زن بيگانه و اجاره
بايست با توجه به  رو مي گردد از اين و قوانين ايران در اين زمينه مالحظه نمي

گردد به نوعي كه حقوق زوجين نابارور را   كلي حقوقي حكم صادر  قواعد
م و اصل حاكميت .ق 219و  10در حقوق ايران به استناد مواد . مخدوش نسازد

اراده چنين قراردادي معتبر است ولي بهتر است كه شرايط خاصي به موجب قانون 
بيني شود،  راي بهتر اين قرارداد پيشيا به صورت شرط ضمن عقد در راستاي اج

به عالوه الزم به ذكر است كه چنين قراردادي حريت و قداست زن را سلب 
پژوهشكده ابن (. نخواهد كرد واال حاملگي از شوهر نيز با مشكل مواجه خواهد شد

  )251ص ،.ش1382 سينا،
گفت كه اي نيز بايد  رحم اجاره  حاصل از  حقوقي طفل  وضع  از جهت بررسي 

و برخي هر دو را   رحم را  صاحب  برخي  دانند، را مادر مي  برخي صاحب تخمك
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رحم مادر است،   اهللا خوئي نظر دارند كه صاحب آيت :عنوان مثال به دانند  مي مادر
داند و نسبت به صاحب تخمك احتياط  اهللا بهجت صاحب رحم را مادر مي آيت
كنند و نسبت به  را ملحق به صاحبان نطفه مي  اي كودك اهللا خامنه نمايند، آيت مي

لنكراني فرزند را ملحق به صاحبان   اهللا فاضل نمايند، آيت صاحب رحم احتياط مي
اهللا مكارم صاحبان نطفه  آيت  گيرند و صاحب رحم را مادر عرفي مي  داند و نطفه مي
  .گيرند داند و صاحب رحم را مادر رضاعي و محرم وي مي مادر طفل مي را پدر و

خورد  گردد كه در اين باب اختالف زيادي به چشم مي به هر تقدير مشاهده مي 
تر به  مادري بهتر و جامع صورت نظريه دو هر شود اما در و نظر قاطعي يافت نمي

توان  اي مادر نسبي است يا رضاعي نمي كه مادر اجاره رسد اما در اين مورد نظر مي
مادر و  ي محرميت و رابطه  توان قائل به مسلماً مينظر نمود ولي  به طور قطع اظهار

 .فرزندي بين آنها شد

  
  هاي قانوني باروري مصنوعي نارسايي . 5
 29/4/1382قانون نحوة اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب   مبناي بر ما  كشور  در

 هاي درمان ناباروري با انتقال جنين در9/12/1383اجرايي آن مصوب ي هنام و آيين
هاي قانوني و شرعي در خارج از رحم با شرايطي مجاز  تشكيل شده از نطفة زوج

نابارور   تخصصي درمان بيماران  مراكز ي هكلي«: اين قانون 1موجب مادة  به. است
صالح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون  ذي

هاي قانوني و شرعي  خارج از رحم زوجهاي حاصل از تلقيح  نسبت به انتقال جنين
كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و   پس از موافقت

به اثبات رسيده ) تنهايي يا هر دو هر يك به(انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها 
  .اقدام نمايند
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هاي اهدا كننده و  مراكز مذكور در صورت موافقت و رضايت كتبي زوج
 2مواد (م جواز دريافت جنين از دادگاه خانواده از طرف زن و شوهر متقاضي تسلي
قانونگذار ايران  توانند به درمان ناباروري اقدام كنند مي) نامه آيين5تا 3قانون و 4و 

هاي  بيني كرده و حالت در اين قانون فقط حالت خاصي از درمان ناباروري را پيش
براي پرورش جنين ) رحم ديگري(جايگزين  مندي از رحم ويژه بهره ديگر آن به

همچنين از ورود به محل نزاع فقها پيرامون جواز يا حرمت  .را از قلم انداخته است
  .استفاده از طرق متفاوت تلقيح مصنوعي اجتناب نموده است

قانون اساسي به جهت سكوت قانونگذار  167اصل  واقع بايد گفت به استناد در
اهداي جنين ي  زه در غير از موارد منصوص قانون نحوهعدم دخالت در اين حو و

اين  ها مراجعه شود وقف يبايست به آرا مي هيج وجه جامع نيست، كه البته به
متضاد   و  به شدت متعارض  فقها نيز آراء شود كه تر مي وضعيت هنگامي وخيم

آن   با  كه اين روزها زوجين نابارور همان بحراني است  اين درست نمايد و مي
  .شوند رو مي روبه

 مصنوعي اعم از ارث،  حقوقي اطفال ناشي از باروري  نامشخص  جدا از وضعيت
توان به نظر واحدي  محرميت به خصوص در مواردي كه نزد فقها نيز نمي نسب و

هاي اين حوزه ارائه  نخستين گام در تدوين مقررات و تنظيم فعاليت دست يافت،
هاي  وين و موضوعاتي است كه در استعمال روشعنا  تعريف قانوني شفاف از
 تخمك، اسپرم،  موضوعاتي چون نطفه، روند كار مي هنوين باروري كمكي ب

جنين از جمله موضوعاتي است كه بايد به دقت توسط  رويان و زايگوت،
چنانچه مروري بر قوانين ديگر كشورها حاكي از اين ، قانونگذار تعريف گردد

به تعريف اين اصطالحات  19907قانون  1انگليسي در ماده قانونگذار . است
ايالت ويكتوريا نيز اين اصطالحات تعريف شده  19958پرداخته است در قانون 
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سازي و نگهداري  مچنين شايسته است مفهوم، شرايط و طرق ذخيرهه. است
 قانون انگلستان  بيان شود تا كمي از ابهامات موجود 1990قانون  2همچون ماده 
  .كاسته شود

 همچنين وقت آن فرا رسيده كه قدر متيقن نظرات فقها كه مبتني بر اصول و
تا زوجين نابارور با حداقلي از حقوق خود آشنا  باشد به قانون راه يابد  اخالق نيز مي

در واقع قانون ما  .تا حدودي از ابهامات اين حوزه نزد آنان كاسته شود گردند و
همچنين  و  گردد معرفي و ممنوع در آن شناسايي اعمال مجاز ونيازمند اين است كه 

چنانچه در قانون  .طور آشكارا بيان گردد شرايط استفاده از اعمال جايز در آن به
در حقوق ايران، متأسفانه . انگليس اين موارد به طور صريح بيان شده است 1990

حقوقي و   فقهي ودر عوض نويسندگان   روشن ننموده، و  قانونگذار وضعيت را
كه  اند از داشتههاي خويش را ابر مراجع تقليد در مقام پاسخ به استفتائات، ديدگاه

 فلذادر قسمت قبل اختالف فاحش ميان اين نظرات را نشان داد  مروري بر اين آرا
توان سكوت قانون را پذيرفت و آن را مخل  با توجه به ابهام موجود ديگر نمي

  .دحقوق حقه اشخاص نخوان
 مراكز  نزد  روزها  اين  كه اي پيچيده  سؤاالت  به  بايست مي  ما  قانون  همچنين

هيچ موضع مشخصي از سوي فقها نسبت به  درمانگران مطرح گرديده و و  ماني در 
آيا انتقال گامت افراد مرده به رحم  :به عنوان مثال .آنها اتخاذ نگرديده پاسخ دهد

مثل  خواه قبل از تركيب يا پس از تركيب و لقاح با گامت ديگري به منظور توليد
چه وضعيتي دارد؟ انتقال گامت توليدي كودكان قبل از بلوغ و سن رشد چه 

  وضعيتي دارد؟
زايگوت و جنين متعلق به غيرمسلمان براي مسلمان و   استفاده از گامت،

كس چگونه است؟ آيا انتقال گامت يا جنين حاصل از گامت موجودات غير ع بر
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اختالط گامت، زايگوت و جنين چند انسان با يكديگر و  انساني به انسان رواست؟
 يا زايگوت و جنين حاصل از چند انسان با هدف توليد فرزند چه وضعيتي دارد؟

يا زايگوت و جنين  آيا اختالط گامت توليدي حيوان با گامت توليدي انسان و
آيا پرداخت و دريافت وجه در ازاء اهداء  توليدي حيوان با انسان جايز است؟

گامت و زايگوت و جنين رواست يا خير؟ در صورت جواز، تحت چه عنوان قابل 
پرداخت يا دريافت است؟ براي چه مدت و تحت چه شرايطي نگهداري اسپرم و 

ن موجودات چه وضعيتي دارد؟ تحت چه زايگوت و جنين رواست؟ از بين بردن اي
  هر سيكل توان آنها را از بين برد؟ چه تعداد زايگوت يا رويان در شرايطي مي

باشد؟ در  و حداكثر قانوني چه تعداد مي حداقل درمان باروري قابل انتقال است؟
گزيني چندين جنين آيا تقليل آن جايز است؟ تحت چه شرايطي و تا  صورت النه
زماني اين عمل ممكن است؟آيا اساساً انتخاب جنس كودك دلخواه چه مدت 

و در چه  جايز است يا خير؟ در صورت جواز تحت چه شرايطي و كدام نوع آن
  باشد؟ اي جايز مي مرحله

كنندگان  بين گامت، زايگوت و جنين و توليد ما حقوقي في ي چه نوع رابطه
د يا همانند ديگر اعضاء و اجزاء شون آيا اموال آنها محسوب مي: آنها وجود دارد

باشد و يا اساساً در حكم انسان بالقوه بوده و تابع احكام  بدن تحت تصرف آنان مي
پاسخ  بي كه در اين حوزه مطرح و شمار ديگري سؤاالت بي و  باشد؟ انسان بالقوه مي

  .مانده است
 ديگر اشكال بزرگ قانون ما نامشخص بودن وضعيت حقوقي اطفال حاصل از

. هاي رايج باروري كمكي توليد فرزند است هدف مهم تكنيك .هاست روش ناي
به همين . گونه مباحث است له در اينأبنابراين تعيين سرنوشت ايشان مهمترين مس

جهت در قوانين موضوعه كشورهاي پيشرو قانونگذار صريحاً وضعيت حقوقي 
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ها را معين  آنان را مشخص و مسئول اداره امور كودك حاصل از اين روش
نخستين پرسش در اين خصوص مشروعيت نسب و تعيين پدر و مادر . سازد مي

كه كودك محصول اسپرم و تخمك زن و شوهر باشد در صورتي. قانوني است
مشكلي وجود ندارد، اما اگر كودك محصول اسپرم بيگانه، تخمك زني ديگر و 

مادر قانوني را بايد زايگوت و جنين حاصل از گامت ديگري باشد چگونه پدر و 
صاحبان نطفه، : وليت كودك مزبور با كدام استؤتعيين نمود؟ از اين گذشته، مس
تخمك، زايگوت و جنين اهداء كردند و هيچ  در حاليكه آنان فقط اسپرم،

اي براي فرزنددار شدن نداشتند، يا دريافت كنندگان نطفه و جنين؟ رابطه  انگيزه
محرميت دارند يا خير؟ چه  ي چگونه است؟ آيا با هم رابطهشرعي آنان با اين افراد 

ها گر چه در ادبيات  محرميتي فيمابين آنان متصور است؟ اين پرسش ي نوع رابطه
اي مورد بحث حقوقدانان و نويسندگان  تحقيق كشور ما با تفصيل قابل مالحظه

نظر  از اختالفنظرها حاكي  اين اظهار طور كه اشاره شد فقهي قرار گرفته ولي همان
  .اضطراب نموده است درمانگران را دچار تشويش و فاحش است وصرفاً

ديگر از نكات مغفول در قانون ما وضعيت حقوقي توافقات مادر جانشين   يكي
كه متأسفانه   شمار اين حوزه است بي  سؤاالت  اين قراردادها و  مندرج در  شروط و
  .پاسخ مانده است بي

هاي قانوني در قلمرو  نارسايي هاي فقهي و چالشحال پس از ترسيم 
كه تزاحم ميان حق باروري زوجين  وقت آن فرا رسيده  هاي مصنوعي باروري

 .هاي موجود آشكار گردد نابارور و چالش
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  حق باروري زوجين نابارور رويارويي با .6
آزادي ـ  هاي حق تواند در يكي از قالب كه حق باروري زوجين مي اشاره شد قبالً
هاي موجود  چالش  ادعا بگنجد كه به جهت تشخيص اين امربه ترسيمـ  يا حق و

چه بيان شد بايد ديد اين   آن  با توجه به .پرداختيم  نظر  گونه اظهار قبل از هر
  نارساييها سبب سلب حق زوجين نابارور به طور كلي گشته يا جزئي؟ ابهامات و

قلمرو آن افراد متعدد را فراگيرد و  كلي در علم منطق مفهومي را گويند كه
 جعفري لنگرودي،(. مورد واحد باشد كه صادق بر مي استآن، مفهو جزئي در مقابل

 )583ص ،.م2009

اي خواهد بود  متابعت محض از اين تعريف منطقي منجر به پيدايش نتيجه البته
دامنه عكس  طور كلي را بسيار گسترده و بر كه وسعت سلب توانايي باروري به

اين برداشت لغوي و . سلب توانايي باروري به طور جزئي را كامالً محدود سازد
تجريدي در علم حقوق كاربردي ندارد، واقعيات بيروني در علم حقوق مورد توجه 

شود كه  اي جستجو مي عادالنه  هاي ميانه و حل در اين علم راه جدي بوده و
  .مردم در اجتماع باشدپاسخگوي تمايالت، نيازها و اقدامات عملي 

شمار آيد بلكه   ادعا بهـ   حق نوعي» زوجين حق باروري«كه  رسد به نظر نمي
شود  چنانكه گفتيم، حق در جايي مطرح مي. نمايد بيشتر به صورت آزادي رخ مي

دليل موجهي در دست . كه كرامت ذاتي و فاعليت اخالقي انسان در خطر باشد
تواند هويت انساني فرد، يعني كرامت  مي رزندنيست كه نشان دهد عدم داشتن ف

به  كه در گذشته آمد با توجه به عناصر مختلفي   ذاتي و فاعليت اخالقي او را
هاي موجود حق باروري زوجين  چالش و مگر اينكه وضعيت فعلي .مخاطره افكند

كلي سلب نمايد يعني زوجين در غير توسل به موردي كه جايز شناخته  را به طو
باشد امكان  بنيادهاي اخالقي مي يا محل نزاع فقها به جهت قواعد شرعي و و نشده
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اخالقي ايشان زير   توان گفت فاعليت دار شدن نداشته باشند در اين صورت مي بچه
 اداي  را مكلف به  لتود و  جامعه تواند نوعي ادعا محسوب گشته و مي و  سؤال رفته

مباح كه  طرق جايز و  دار شدن زوجين از اما در فرضي كه امكان بچه .حق نمايد 
به جهت ممنوعيت استعمال  توان گفت صرفاً نمي ،چندان محل اختالف نيست باشد

كلي صورت   حق به طور  فقها سلب يآرا يا ابهام در قانون و برخي طرق و
 صرفاً بلكه در اين موارد حق باروري زوجين به جهت سلب حق جزئي  پذيرفته،
  .استآزادي  نوعي

اخالقي   كه همه اين مباحث ناظر به جايي است كه بنيادهاي الزم به ذكر است
در غير اين  .نيز نباشد  محل اجماع فقها مبني بر حرمت در آن حوزه قوام داشته و

پا گذاشتن   زير  آزادي در  نه حتي هرگونه  ادعا و توان براي افراد، مي  صورت نه
  .اصول اخالقي قائل شد

حوزه نشان   اين  در  انگلستان   همچون  پيشرو   كشورهاي  قانونگذاري   تاريخچه
دهدكه قوانين موضوعه در اين حوزه محصول مطالعات گسترده چند سويه  مي

هاي  عنوان مثال در حقوق انگليس پس از ظهور و رواج استعمال روش به. است
تفاوت از سوي هاي م گيري ل ناشي از آنها و موضعيباروري كمكي و بروز مسا

اي متشكل  كميته. م1982محافل ديني، اخالقي و حقوقي و قضايي، در جوالي سال 
انساني و پزشكي و سرپرستي   هاي متعدد علوم از متخصصين و كارشناسان حوزه

ل و نظام حقوقي موجود و ارائه يوارناك با هدف ارزيابي مسا خانم ماري
كميته مزبور . امع و مناسب تشكيل شدپيشنهادهاي الزم به منظور تدوين قانون ج

نظران، پيشنهادهاي  هاي صاحب پس از دو سال مطالعه و تحقيق و بررسي ديدگاه
متعاقباً قضات و حقوقدانان و ديگر . منتشر ساخت .م1984خويش را در سال 

نظران مقاالت متعددي پيرامون آن نوشته و محاكم هم فرصت يافته تا در   صاحب
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نظرها تدوين اليحه  محصول اين اظهار. اظهارنظر قضايي بپردازندبرخي موارد به 
اجتماعي و تقديم آن به   توسط وزارت بهداشت و تأمين .م1987قانوني در سال 

نظر   پس از چند سال اظهار  دنبال گفتگوهاي طوالني وه ب. مجلس عوام انگليس بود
ي اليحه مزبور سرانجام و مباحثات داغ پيرامون آثار و پيامدهاي اجتماعي، اخالق

ماده  50قانون نسبتاً جامع با حدود  .م1990مجلس عوام انگليس در اواخر سال 
  )15ص، .ش1379 جعفر زاده،(. نمودطوالني و مفصل تصويب 
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  نتيجه
جمع ميان مصلحت فردي داير بر حفظ آزادي و تكريم شخصيت و مصالح ملي 

ترتيب، نه  بدين. حلي ميانه اين حوزه انتخاب شود كه راهو خانوادگي اقتضا دارد 
اي  توان انسان را به طور كلي آزاد گذاشت و به او اجازه داد كه با هر بهانه مي

گونه محدوديت  موازين اخالقي را زير پا نهاده و با استفاده از هر روشي بدون هيچ
توان تمايل  و نه ميقانوني صاحب فرزند گردد  اخالقي و و هرگونه تعلق شرعي،

هاي نوين علم پزشكي  استفاده از روش شخصي انسان را براي داشتن فرزند و
بنابراين با وجود ضرورت تدوين مقررات جامع و مناسب، از  .ناديده انگاشت

بر قانونگذار است كه با تصويب قانوني جامع و روشن وضعيت نابسامان  رو اين
همچنين طرح و . از شتاب زدگي پرهيز نمايدقانوني موجود را سامان بخشيده و 

ها هم غيرقابل توجيه  ل و پرسشيل و غفلت از ديگر مسايسازي برخي مسا برجسته
و  هاي مزبور در پرتو استمرار هاي ناباروري، محصول كاربرد روش درمان. است

هاي درماني را مورد توجه  هم بايد همه روش. استه تعميق تحقيقات در اين حوزه
كالن حمايتي  همچنين اهداف .را  ها قات پيرامون اين روشيهم تحق داد و قرار

همچون مصالح خانواده و نياز عميق داشتن فرزند از سوي زوجين نابارور 
فلذا در تدوين  ؛گردد  مدون  آن  مبناي بر  قوانين و  بايست مشخص گرديده مي

 .را درنظر داشت ها مقررات و منع و جواز بايد حق طبيعي اين گروه از زوج
بر اساس قواعد  همچنين بر فقهاست كه با توجه به اهميت استحكام بنيان خانواده،

نقاط تاريك قانوني  و  هاي اخالقي طي جلساتي به مناظره نشسته بنيان مسلم فقهي و
قدر متيقن آراء فقهي را بيان  و ،دوش نهاده آنهاست شفاف ساخته راكه رسالت بر

  و  حوزه بازيابند  جايگاه خود را در اين  فقهي يهم احكام وآراشر سازند تا تمن و
  .متعارض رهايي يابند يآرا سردرگمي ناشي از ها از هم خانواده
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  ها نوشت پي
1- Claim-right، 
2- Liberty-right، 
3- Power-right، 
4- Immunity-right، 

 ،نيز نقل شده است) ع(آمده و همچنين از امام صادق ) ع(حضرت علي نظير اين خبر در قضاوتهاي  -5
، 41و جواهرالكالم ، ج  170- 169 ص، ص)ع(هاي حضرت علي  قضاوت ،يتمحال ،ذبيح اهللا: ك ،ر

  ،396ص
نسب ناشي از لقاح مصنوعي درحقوق ايران و اسالم، : ك،براي مالحظه مستند فتاواي مراجع ر -6

  ،30ـ47 صصمدي اهري، ص ،محمدقاسم
7- Human Fertilization and Embryology، 
8- Infertility treatment act، 
 
 

  فهرست منابع
  منابع فارسي)  الف
  كريم قرآن

آشنايي با لقاح خارج رحمي و ضرورت استفاده از گامت جايگزين در  ،)1385(ـ  محمدمهدي ،آخوندي
: اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري، جمعي از نويسندگان، چاپ دوم، تهران ،درمان ناباروري

  سمت
مؤسسه حقوق  :تهران ،چاپ اول ،مطالعه تطبيقي نسب درحقوق ايران وفرانسه ،)1349(ـ  اسداهللا امامي،

  تطبيقي
  اسالميه: تهران ،چاپ دوم ،حقوق مدني ،)1343( ـ سيد حسن امامي،

  3و2ش ،فصلنامه رهنمون ،نظريات پيرامون تلقيح مصنوعي استفتائات و ،)1371( ـ حمدمسيد  بجنوردي،
مقاله ارسالي به نخستين  ،تحقيقي پيرامون تولد بدون مناكحت ،)1382(ـ  بطحائي گلپايگاني، سيدهاشم

 ،چاپ دوم ،مجموعه مقاالت روشهاي توليد مثل انساني ،سمپوزيوم مسائل فقهي حقوقي انتقال جنين
  سمت: تهران

 ديدگاه فقه و مثل انساني از هاي نوين توليد مجموعه مقاالت روش ،)1382( ـ پژوهشكده ابن سينا
  سمت :تهران ،چاپ دوم ،حقوق

  10و  9ش  ،3سال  :قم ،فقه اهل بيت امهفصلن ،تلقيح مصنوعي ،)1376( ـ حرم پناهي، محسن
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  منشورات االعلمي  :جا بي ،شرايع االسالم ،)تا بي( ـ الدين حلي، شيخ ابوالقاسم نجم
  قم ،مستحدثات المسائل ،)بي تا( ـ خوئي، سيدابوالقاسم

  انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،1چ ،لغت نامه ،)بي تا( ـ دهخدا
شمارة  ،نامة مفيد ،)پيشگفتار و ترجمة محمد راسخ( ،حق چون برگ برنده ،)1381( ـ رونالد ،دوركين
29  
شمارة  ،مجله تحقيقات حقوقي ،ها وژي و انسان مسائل و ديدگاهبيوتكنول ،)1383( ـ محمد ،راسخ

فصلنامه  ،مادر بيولوژيك حق بر شناختن پدر و ، )1386(،امير حسين، خداپرست  محمد راسخ، ،40
  3شماره  ،8دوره  ،ناباروري باروري و

  41شمارة  ،مجله تحقيقات حقوقي ،حق و حقوق بشر بين الملل ،)1384 ( ـ محمد راسخ،
  طرح نو: تهران ،چاپ اول ،حق و مصلحت ،)1381( ـ محمد ،راسخ

 :تهران ،1چ  ،حقوق باروري هاي پزشكي از ديدگاه فقه و ،)1383 (ـ  رضانيا معلم، محمدرضا
  پژوهشكده علوم و فرهنگ اسالمي

انتشارات پژوهشكده  :تهران ،وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي ،)1378( ـ رضانيا معلم، محمدرضا
  ابن سينا

  دارالزهراء :بيروت ،2چ ،مسائل المستحدثه ،)ق.ه1393( ـ روحاني،محمد صادق
  3و 2ش ،فصلنامه رهنمون ،نظريات استفتائات و ،)1371( ـ عفرج سبحاني،
  دفتر انتشارات اسالمي: قم ،2ج ،توضيح المسائل مراجع، )1378( ـ ليع ،سيستاني
  3و2فصلنامه رهنمون، ش ،نظريات استفتائات و ،)1371(ـ  گلپايگاني صافي

سخنراني در نخستين سمپيوزيوم  ،مسائل فقهي و حقوقي انتقال جنين ،)1376( ـ حسين صفائي،
  77بهمن 15 ،پژوهشكده توليد مثل و نازايي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

 :تهران ،1چ  ،اسالم درحقوق ايران ونسب ناشي از لقاح مصنوعي  ،)1382( ـ محمدهاشم ،صمدي اهري
  گنج دانش

  3ش ،سال اول ،مجله نامه مفيد ،آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان، )1376( ـعلوي قزويني، سيدعلي 
  انتشارات جاويدان :تهران ،4چ ،فرهنگ عميد ،)1349 ( ـ حسن عميد،
هاي نوين توليد مثل انساني از  روش ،هاي پيشرفته در درمان نازايي روش ،)1376(ـ  معرفت ،غفاري

  سمت :تهران ،چاپ دوم ،ديدگاه فقه و حقوق
ر با همكاري شركت انتشا: تهران ،چاپ سوم ،)خانواده( حقوق مدني ،)1372-1371 ( ـ ناصر كاتوزيان،

  3شركت بهمن برنا، چ 
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  دارالكتب االسالميه ،الكافي، )1376( ـ محمد بن يعقوب كليني،
  ارشاد: تهران ،عليه السالم هاي حضرت علي قضاوت ،)بي تا ( ـ ذبيح اهللا، محالتي

  نشر آفتاب: تهران ،8چ ،توضيح المسائل ،)1386 ( ـ مكارم شيرازي،ناصر
  )ع(مدرسه امام علي ابن علي طالب انتشارات: قم ،استفتائات جديد ،)بي تا( ـ مكارم شيرازي،ناصر

 ،مجله تحقيقات حقوقي ،حقوقي و شرعي باروري مصنوعينگرشي بر وضعيت ، )بي تا( ـ حسين مهرپور،
  20و19ش

  مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان :قم ،قواعد الفقهيه ،)تا بي( ـ ميرزاحسن موسوي بجنوردي، سيد
  موسسه مطبوعاتي دارالعلم: قم ،تحريرالوسيله ،)تا بي( ـ روح اهللا، موسوي خميني
  74زمستان  ،4ش  ،سال اول ،مجله فقه اهل بيت ،سخني درباره تلقيح ،)1381 ( ـ مؤمن، محمد
  موسسه نشر اسالمي: قم ،كلمات سديده في مسائل جديده ،)ق،ه1415 ( ـ مؤمن، محمد

نداي  ،انديشه فقهي و حقوقي و موافقان و مخالفان تلقيح مصنوعي در ،)1383(ـ  مير هاشمي، سرور
  36ش ،صادق

  مجد :تهران ،چاپ اول ،باروري مصنوعي ،)1380( ـ نايب زاده، عباس
  داراالحياء التراث العربي: بيروت ،7چ ،جواهرالكالم ،)م1981 ( ـ نجفي، محمدحسن

  طرح نو ،چاپ اول ،)ترجمة محمد راسخ( ،فلسفة حق ،)1380( ـ جرمي ،والدرون
  )ترجمة محمد راسخ( ،سهم هوفلد )2(مفهوم حق ،)بي تا( ـ كارل ،ولمن

  )ترجمه علي نوري( ،بيماريهاي زنان و زايمان ،)بي تا(ـ  رابرت ،ويلسون
  6و  5ش  ،3سال ،فصلنامه فقه اهل بيت ،باروريهاي مصنوعي و حكم فقهي آن ،)1375( ـ محمد ،يزدي
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