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چكیده
امروزه ناباروري یكي از مشكالت اساسي زوجین و عامل برخي اختالفات در زندگي مشترک محسوب
ميشود .اهمیت تحكیم بنیان خانواده ،استفاده از روشهاي نوین کمك باروري را ميطلبد .تشكیل بانك
جنین و در پي آن اهداي جنین به زوجین نابارور به عنوان یكي از روشهاي کمك باروري ،مدتهاست
مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است .فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق ،جواز مطلق و نظریه تفكیك،
جوانب این مسأله را مورد بررسي قرار دادهاند .نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت
تحكیم بنیان خانواده و نقش اهداي جنین در این مهم ،اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهمترین دلیل
شرعي نظریه جواز مطلق به بررسي مباني فقهي مشروعیت اهداي جنین پرداخته است .وي عقیده دارد
تشكیل بانك جنین و حكم به مشروعیت آن گام مهمي در جهت تحكیم بنیان خانوادههایي است که به دلیل
ناباروري در آستانه فروپاشي هستند.

واژگان کلیدي
تلقیح مصنوعي ،اهداي جنین ،اهداي گامت ،حقوق خانواده ،بانك جنین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تاریخ دریافت مقاله1321/11/22 :؛ تاریخ پذیرش نهایی1321/3/2 :
2ـ استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ،سمنان ،ایران(نویسنده مسؤول)
Maqaib@gmail.com
3ـ دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ،سمنان ،ایران
ehsaninejad@gmail.com

  89دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  / 7981شماره 89

مقدمه
یكى از موضوعاتی که امروزه مورد توجه و ابتالى بسيارى از افراد است و سؤالهاى
مختلفى را برانگيخته« ،تلقيح مصنوعى» است .این موضوع بهخصوص براى کسانى که به
دليل بيمارى یكى از زوجين ،یا هر دو ،قادر نيستند به صورت طبيعى بچهدار شوند ،بيشتر
مطرح است .شيوع معضل نابارورى در ميان بسيارى از خانوادهها ،توجه آنها را به تلقيح
مصنوعى و باردارى از این راه معطوف کرده است؛ به طورى که با گسترش روزافزون
روشهاى تلقيح مصنوعى ،همه روزه بر شمار سؤالهاى مختلف فقهى و حقوقى پيرامون
آن نيز افزوده مىشود .به منظور حل مشكل اشخاصی که به دالیل جسمی یا ژنتيكی قدرت
باروری ندارند ،با پيشرفت علم ،راهحلهایی پيدا شده است که به رفع این نقيصه کمك
میکند.
یكی از این شيوهها اهدای گامت و جنين به زوجين نابارور ،تحت شرایط خاص است .از
بين روشهای گوناگون توليد نسل مصنوعی دو طریقه تلقيح داخلی و تلقيح خارجی بيشتر
متداول است .تلقيح داخلی یكی از این طرق است که در این روش عمل بارور شدن و
پرورش نطفه داخل رحم انجام میشود؛ اما بر حسب این که بين صاحبان نطفه(زن و مرد)،
رابطه زوجيت یا زناشویی مشروع موجود باشد یا نباشد ،این روش به دو صورت لقاح
همگون یا تلقيح بين همسران ،و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم میگردد .روش
دیگر ،تلقيح خارجی است که در این روش ،عمل بارور شدن یا پرورش نطفه ،در محيطی
خارج از رحم شبيه لولههای آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود .سپس بعضی از همين
کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محيطی شبيه لولههای آزمایشگاهی بارور و
نگهداری میشوند ،به محيط رحم منتقل میشوند؛ اما نه به رحم مادر و صاحب تخمك ،بلكه
به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش مییابند؛ این زنان ممكن است با
شوهر(صاحب نطفه) رابطه زناشویی داشته ،همسر دوم آنان باشند و ممكن است با مرد
صاحب نطفه زوجيت نداشته ،با او بيگانه باشند .اهدای گامت ،اهدای جنين و اهدای اسپرم و
نيز رحم جایگزین جزو روشهای مؤثر و کاربردی در باروری است .مدت زیادی نيست که
از کشف این واقعه مهم گذشته است .واقعه مهمی که بسياری از زوجهای نابارور را به
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آرزوی دست نيافتنی فرزنددار شدن رساند .روشی که پزشكان برای حفظ و نگهداری و
منجمد سازی جنين و ذوب کردن انجماد آن و گذاشتن آن در داخل رحم مادر به دست
آوردند  .حدود دهه  1208بود که این رؤیا به واقعيت تبدیل شد .اهدای جنين در ایران به
موجب قانون نحوه اهدای جنين به زوجين نابارور( 22تير  1302در مجلس شورای
اسالمی) و آیيننامه اجرایی آن( 2اسفند  1303در هيئت دولت) به رسميت شناخته شده و
شرایط آن بيان شده است.
اهدای جنين باید در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری انجام بگيرد و از جنينهای
حداکثر پنج روزه استفاده شود .اهداکنندگان باید زن و شوهر باشند و به طور داوطلبانه و
رایگان این کار را انجام دهند و سالمت جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب هم داشته
باشند .اهداشوندگان نيز باید زوجی نابارور و ایرانی باشند که تقاضای مشترک خود را به
دادگاه خانواده ارائه کرده و دین و مذهب آنان نيز با زوج اهداکننده یكسان باشد .در
مرکزی مجاز مانند مؤسسه رویان ،بانك اهدای تخمك و اسپرم وجود دارد که در آنجا
اسپرمها و تخمكهای اهدایی نگهداری میشوند.
هنگامی که زوج ناباروری به آنها مراجعه میکنند ،در صورت داشتن شرایط خاص،
تخمك و اسپرم اهدایی توسط یك زن و شوهر در خارج از محيط رحم با یكدیگر لقاح داده
میشود و سپس وارد رحم مادر نازا میگردد .در این صورت از لحاظ قانونی ،مادری که
جنين را حمل کرده ،او را به دنيا میآورد ،مادر قطعی بچه محسوب میشود.
برخی از زوجها مایل نيستند صاحبان اسپرم و تخمك اهدایی را بشناسند و عدهای نيز
خالف این عقيده را دارند.
با توجه به نوپيدا بودن این موضوع ،سابقه بحث فقهى و حقوقى پيرامون آن نيز به بيش
از چند دهه نمىرسد؛ اما در همين فاصلهاندک ،نوشتارها و پژوهشهاى فقهى و حقوقى
بسيارى پدید آمده ،که هر یك با رویكردى خاص ،به این موضوع پرداخته است .از سویى،
با توجه به رشد فزاینده علم پزشكى و ابداع روشهاى نوین و مؤثر تلقيح مصنوعى بر
اساس نيازها و شرایط افراد ،دامنه این بحث به نهادهاى حقوقى و قانونى نيز کشيده شده،
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تا جایى که در مجلس شوراى اسالمى ایران نيز ،موضوع اجاره رحم به بحث گذاشته شده
و قوانينى در این زمينه به تصویب رسيده است.

بیان مسأله
پژوهشكده بيولوژی و بيوتكنولوژی توليد مثل و نازایی جهاد دانشگاهی با نام اختصاری
پژوهشكده ابنسينا در سال  ،1311پيش از برگزاری سميناری تحت عنوان « سمينار مسائل
فقهی ،حقوقی اهدای جنين« با استفتا از برخی مراجع نظر آنها را در مورد اهدای جنين خواستار
شد.
آیات عظام و مراجع تقليد پس از بررسی کامل مسأله ،هر کدام نظرات خود را مشروحاً
اعالم کردند .در پی این نظرات که با نظر اجماعی فقها مبنی بر مجاز بودن اهدای جنين همراه
بود و در پی برگزاری سمينار مسائل فقهی و حقوقی اهدای جنين در سال  1311توسط
پژوهشكده ابنسينا و پيگيریهای این پژوهشكده ،قانونگذار ایران بر آن شد تا قوانينی
درباره ناباروری تصویب کند و در این راستا در تاریخ  1302/4/22به تصویب قانون نحوه
اهدا جنين به زوجين نابارور اقدام کرد .در همين قانون و با اتكا بر آرای علما و فقها در ماده 1
به صراحت به مجاز بودن اهدای جنين تأکيد شد و بر اساس آن به کليه مراکز تخصصی
درمان ناباروری ذی صالح اجازه داده شد با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این
قانون به انتقال جنينهای حاصل از تلقيح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از
موافقت کتبی زوجين صاحب جنين به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكی
ناباروری آنها(هر یك به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمایند .در این نوشتار برآنيم
تا با بررسی مبانی فقهی فقيهان متقدم و فتاوای فقهای متأخر به سؤاالت زیر پاسخ دهيم:
1ـ ماهيت حقوقی قراردادهای اهدای جنين چيست؟
2ـ رویكرد فقها به مسأله اهدای جنين و تشكيل بانك جنين چگونه است؟
3ـ مبانی فقهی مشروعيت اهدای جنين کدام است؟
4ـ دالیل نظریه جواز اهدای جنين چيست؟
5ـ تشكيل بانك جنين چه تاثيری بر تحكيم بنيان خانواده دارد؟
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مفهومشناسي مصطلحات
1ـ تلقیح مصنوعي
تلقيح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است(إفریقی مصری1221 ،م،

ص ،512ماده لقح) مفهوم اصطالحی آن از معنای لغویش دور نگردیده است؛ بدین معنا که
تلقيح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسایل مصنوعی و بدون آن که نزدیكی
صورت گيرد ،باردار کنند(نایب زاده ،1308،ص .)2این کار به طور کلی بر دو نوع است :تلقيح
مصنوعی داخلی و تلقيح مصنوعی خارجی.

2ـ اهداي جنین
جنين در لغت به معنای پوشاندن چيزی از حواس است و به فرزند در شكم مادر ،از
آنرو که پوشيده و پنهاناست ،جنين گفته میشود(راغباصفهانی ،1332 ،ج ،13ص .)22در علوم
زیستی و جنينشناسی ،به موجود حاصل از لقاح از سه تا هشت هفتگی رویان و پس از
هشت هفتگی تا زمان تولد ،جنين گفتهاند(سلطانینسب 1351 ،ش ،ص )1نيز واژه جنين در متون
فقهی و حقوقی مترادف با «حَمْل» ،یعنی بچه در رحم مادر از ابتدای بارداری تا تولد ،به کار
میرود(حلی1414 ،هـ ،ص .)321اهدای جنين یك شيوه درمان نازایی است که بر اساس آن
اسپرم مرد و تخمك زن (اهداکنندگان) گرفته شده و در محيط آزمایشگاه در مجاورت
یكدیگر قرار داده میشود تا پس از لقاح و تقسيمات اوليه و حداکثر تا چهار روز از زمان
لقاح ،به رحم زن متقاضی منتقل گردد(جمعی از نویسندگان ،1304 ،ص.)33

3ـ حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانين گفته میشود که به
خانواده میپردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد
خانواده و افراد متشكل آن(از قبيل شوهر ،زن ،فرزند ،پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با
آن(مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.1
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1- https://fa.wikipedia.org
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4ـ اهداي گامت
گامت یاختهای تخصص یافته است که مسؤول توليد مثل جنسی است .گامتها معموالً
حاوی نصف کروموزومهای جانداری هستند که از آن ایجاد شدهاند؛ به زبان دیگر ،نصف
ماده ژنتيكی موردنياز برای شكلدهی و ایجاد یك ارگان کامل را دارند(اصطالحاً هاپلوئيد
هستند) .گامتها از طریق تقسيم سلولی ميوز ایجاد میشوند؛ به این ترتيب که سلولهای
جنسی دو بار شكافته میشوند و چهار سلول گامت ایجاد میشود .در پروسه لقاح
گامتهای نر و ماده با یكدیگر در میآميزند و سلول تمام توان و دیپلوید زیگوت را به
وجود میآورند که هر دو جفت کروموزوم را دارد .در انسان گامت نر را اسپرم و گامت
ماده را تخمك مینامند .گامتهای طبيعی انسان حاوی بيست و سه کروموزوم هستند.1

نظریه فقها درمورد اهداي جنین
در اهدای جنين یا اهدای رحم ،نطفه مرد و تخمك همسر او را در خارج یا در رحم زن
صاحب تخمك ،مورد لقاح قرار مىدهند و بعد از تكوین جنين ،چون رحم این زن توانایى
نگهدارى این جنين را ندارد ،آن را در رحم زن دیگر قرار مىدهند.
در مورد جواز یا عدم جواز اهدای جنين ،فقها به سه دسته تقسيم میشوند:
ـ گروهی معتقدند که اهدای جنين مطلقاً جایز نيست؛ اعم از آن که بين صاحب تخمك و
اسپرم رابطه زوجيت باشد یا نباشد.
ـ گروهی دیگر قایل به تفكيك شده ،معتقدند اگر بين صاحب تخمك و صاحب اسپرم،
رابطه زوجيت باشد ،این عمل مجاز است و در غير این صورت جایز نيست.
ـ گروهی نيز بر این باورند که اهدای جنين مطلقاً جایز است.

ادله قائالن به ممنوعیت مطلق
کسانی که قائل به ممنوعيت مطلق اهدای جنيـن شدهاند ،بـه ادلهای چون آیات ،روایات و
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مصلحت طفل استناد کردهاند .در ادامه به بررسی این ادله میپردازیم:

ـ آیات :به اعتقاد مانعان ،آیاتی چون« :فطرت اهلل التی فطرالناس علیها»(روم )38 ،و «والمرنهم
فلیغیرن خلق اهلل»(نساء )112 ،در قرآن وجود دارد که از این آیات حرام بودن تغيير در
آفرینش خدا استفاده میشود؛ زیرا این آیات بيانگر آن است که تغيير در آفرینش ،به
دستور شيطان است و از آنجا که فطرت الهی بر زاد و ولد از طریق لقاح طبيعی اسپرم
و تخمك استوار است ،هر روش دیگری ،نوعی تغيير در خلقت الهی است و از آنجا که
توليد مثل از طریق اهدای جنين مطابق فطرت نيست و تغيير در آفرینش است ،حرام
خواهد بود .همچنين مفسران قرآن ،اخته کردن چارپایان ،خالکوبی ،مثله ،لواط ،مساحقه
و  . . .را از مصادیق تغيير در مخلوق خدا و منهیعنه دانستهاند .بنابراین ،انتقال مسير
خلقت از لقاح طبيعی به تلقيح مصنوعی را میتوان تغيير در خلق خدا دانست؛ زیرا در
موارد فوق تغيير در ظاهر مخلوق است ،در حالی که توليدمثل از طریق اهدای جنين
تغيير در اصل و شيوه خلقت است .بهعالوه آثار موارد ذکر شده ،منحصر به همان
مخلوق است ،ولی در اهدای جنين ،محيط آزمایشگاه میتواند اثرات نامطلوبی بر جنين
بگذارد و چه بسا بر نسل انسان هم اثر بگذارد .در اینجا هم انسان کریم و هم کرامت
انسان مورد هدف قرار میگيرد.
مخالفان اهدای جنين همچنين به آیاتی استناد میکنند که بر حفظ و احتياط در فرج تأکيد

دارد؛ آیاتی مانند «قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن» (نور )31 ،و«الحافظین
فروجهم و الحافظات»(احزاب .)35 ،عالوه بر این ،قرآن بر کرامت بنیآدم تأکيد دارد(اسراء )18 ،در
حالی که اهدای جنين به دالیل زیر با کرامت انسان در تضاد است:
الفـ مرگ و مير جنين در این روشها زیادتر است.
بـ ممكن است جنين در اثر نابسامانیهایی که با امواج فراصوتی قابل تشخيص نباشد،
دستخوش تحوالت شود ،بهخصوص ژنها که از عوامل فيزیكی و شيميایی اثرپذیر هستند.
جـ چه بسا جنينهای مازاد ،جمعآوری و بهسرعت منجمد و به عنوان کاال مورد خرید و
فروش قرار میگيرند.
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ـ روایات :در روایات" ،واشمات"" ،1نامصات"" ،2واصالت" 3و "واشرات" 4مورد
نفرین قرار گرفتهاند(حرعاملی1424 ،هـ ،ج ،11ص)133؛ زیرا آفرینش خداوند متعال را تغيير
میدهند .مانعان با استناد به این روایات ،تشكيل بانك جنين را که نوعی تغيير در مسير
خلقت است ،ممنوع دانستهاند .عالوه بر این ،روایاتی مانند آنچه امام صادق

میفرماید:

«امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط(» . . .طوسی1410 ،هـ ،ج ،0ص )20بر حفظ و
احتياط در فرج تأکيد دارد که تشكيل بانك جنين مصداقی از عدم احتياط در فروج است.
توقف بر مقدمات حرام :تلقيح مصنوعی معموالً با اقدامات نامشروعی همراه است.
مثالً اهدای تخمك مستلزم نگاه به عورت زن و اهدای اسپرم در برخی موارد مستلزم
استمناست .همچنين پس از تلقيح مصنوعی جنين باید در رحم متقاضی کاشته شود که
مجدداً مستلزم کشف عورت زن است.
تضییع حقوق کودک :کودک متولد از لقاح طبيعی ،والدین خود را میشناسد؛ اما
کودک متولد از اهدای جنين ،والدین بيولوژیك خود را نمیشناسد؛ در نتيجه ،از بسياری
حقوق مانند نفقه ،ارث ،انس با والدین حقيقی و . . .محروم خواهد شد .دراین باره امام
سجاد

میفرماید«:اما حق فرزند تو این است که بدانی او از توست . . .و اما حق پدر

تو آن است که بدانی او منشأ و اصل توست و اگر او نبود تو نيز نبودی(» . . .جمعی از
نویسندگان ،1305 ،ص.)30

ادله قائالن به نظریه تفكیك
برخی از فقها معتقدند لقاح اسپرم و تخمكی مجاز است که بين صاحبان آن رابطه
زوجيت باشد و درغير این صورت ،لقاح حرام است؛ یعنی اهدای اسپرم اجنبی را ـ موردی
که اسپرم بيگانه در رحم زن قرارداده میشود ـ حرام میدانند(یعنی در جایی که بين
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اهداکنندگان رابطه زوجيت نيست)(حكيم1428 ،هـ ،ج ،2ص51؛ موسوی خمينی1421 ،هـ ،ج ،2ص522؛
خویی1421 ،هـ ،ج ،2ص328؛ سيستانی1425 ،هـ ،ص511؛ مكارم شيرازی1424 ،هـ ،ج ،2ص410؛ صانعی،
 ،1302ص.)111

در نظریه قائالن به تفكيك ،به طور اخص سه حدیث قابليت استناد دارد.

عن ابیعبداهلل

قال« :ان اشد الناس عذاباً يوم القیامة ،رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علیه»(صدوق،

 ،1321ص )313مطابق این حدیث شدیدترین عذاب در روز قيامت ،برای مردی است که
نطفهاش را در رحم زنی قرار دهد که بر وی حرام است.

عن ابی عبداهلل  :قال النبی :لن يعمل ابن آدم عمالً اعظم عنداهلل تبارک و تعالی من رجل قتل نبیاً
او اماماً ،او هدم الكعبه التی جعلها اهلل عزوجل قبله لعباده ،او افرغ مائه فی امراه حراماً؛ «در نزد
خداوند عزوجل ،هيچ عملی سنگينتر از این نيست که انسانی ،پيامبر یا امامی را بكشد،
کعبهای را که خداوند قبله بندگانش قرارداده ،نابود کند یا نطفهاش را درون زنی به حرام
بریزد»(صدوق1483 ،هـ ،ص.)128

عن اسحاق بن عمار :قلت البی عبداهلل :الزنا شر او شرب الخمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانین
و فیالزنا مائه؟ فقال :يا اسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضییعه النطفه و لوضعه اياها فی غیر موضعه
الذی امره اهلل عزوجل به؛ «اسحاقبنعمار میگوید :به امام صادق

گفتم :زنا بدتر است یا

شرب خمر؟ و چرا حد شرب خمر  08ضربه شالق و حد زنا صد ضربه شالق است؟
فرمود :اسحاق! حد یكی است؛ ولی در زنا حد زیاد شده به خاطر این که موجب ضایع
کردن نطفه است و به خاطر قراردادن نطفه در غير محلی که خداوند دستور داده است»
(حرعاملی ،ج ،28ص.)353
در نگاه اول احادیث مزبور قابل تطبيق و استناد بر حرمت مطلق اهدای جنين است؛ زیرا
نطفه باید تنها در محل خود که مهبل همسر شرعی است ،قرار داده شود و در غير آن جایز
نيست؛ یعنی حتی اگر مردی اسپرم خود را به آزمایشگاه بدهد تا با تخمك همسر خود
تلقيح نمایند ،حرام است؛ زیرا «فی غير موضعها» است؛ ولی با دقت بيشتر در روایات
مزبور ،معلوم میشود عبارت «فی غير موضعها» به مهبل همسر غيرشرعی انصراف دارد
و شامل مكانهای مصنوعی و جدید پرورش نطفه نمیشود(مومن ،1314 ،ص.)11
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همچنين از ظاهر حدیث دوم معلوم میشود که ریختن منی در مهبل ،حرامی مستقل از
زناست و سبب حرمتش هم این است که ریختن منی در مهبل بيگانه سبب انعقاد نطفه
نامشروع میشود .بنابراین ،انعقاد نطفه در مهبل به وسيله اسپرم مرد و تخمك زنی که
آميزش با او جایز نيست ،حرام است(مومن ،1314 ،ص51ـ)54؛ اما اگر این انعقاد در محيط
آزمایشگاه صورت پذیرد ،ایرادی نخواهد داشت؛ زیرا عبارت «فی غيرموضعها» شامل
مكانهای مصنوعی نمیشود.

دلیل قائالن به جواز اهداي جنین
دليلی برای جواز اهدای جنين قابل ارائه است:
اصل اباحه :اصل اباحه از قواعد مشهور نزد اصوليان در شبهه حكمی اصل اباحه است.
اصل اباحه دو کاربرد دارد :یكی اثبات اباحه ظاهری در موارد شك و عدم وجود دليل بر
منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنت .به بيان دیگر،
مراد از اصل اباحه ،اصلی است که هنگام شك مكلف در تكليف و عدم دسترسی وی
به حجت شرعی ،اجرا می شود و در مقام عمل ،مكلف را موظف به انجام آن تكليف
نمیداند؛ برای مثال ،هنگامی که مكلف بعد از جستوجو و عدم دستیابی به دليل،
در حرمت یا حليت استعمال دخانيات شك میکند ،اصل برائت جاری نموده ،به اباحه
استعمال آن حكم میکند و از عقوبت مخالفت احتمالی با حكم واقعی ،ایمن میشود.
بنابراین ،هرگاه بعد از جستوجو از دليل و عدم دسترسی به آن ،در تكليف شك شود،
آن تكليف بر عهده مكلف ثابت نمیشود؛ یعنی در شبهه وجوبی ،ترک آن ،و در شبهه
تحریمی ،ارتكاب آن ،جایز است؛ فرقی نمیکند که منشأ شك ،فقدان نص ،اجمال نص یا
تعارض دو نص باشد(مظفر ،1312 ،ج ،2ص .)241مقتضای اصل در شبهه حكميه تحریميه،
اباحه است .بنابراین ،با توجه به اهميت تحكيم بنيان خانواده با اذعان به این که ناباروری
خانوادهها را در معرض تزلزل و سقوط قرار میدهد ،باید گفت اباحه اهدای جنين بر قول
به حرمت حاکم است.
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برتري اهداي جنین بر اهداي اسپرم
اهدای جنين از دو جهت بر اهدای اسپرم رجحان دارد:
نخست :حساسيتهای موجود در سلول جنسی و اهدای اسپرم در اینجا وجود ندارد.
آنچه در اهدای جنين صورت میگيرد ،البته مقدمه اهدای جنين ،اهدای اسپرم و تخمك به
آزمایشگاه است و تلقيح آن در آزمایشگاه صورت میگيرد و هيچگونه تماس مستقيم
اسپرم با رحم بيگانه نيست و این مسأله در صدور رأی جواز بسيار مؤثر است.
دوم :در اهدای اسپرم ،سلول جنسی به کمك وسایلی به طور مستقيم به رحم متقاضی
منتقل میشود؛ زیرا احتمال ولو بسيار ضعيفی وجود دارد که طفل متولد شده ،از اسپرم
شوهر باشد نه از اسپرم اهدایی ،و این دليلی بر عدم جواز اهدای اسپرم بيگانه شمرده
شده است؛ اما چنين نگرانی و مشكلی در اهدای جنين نيست؛ چون جنين در محيط
آزمایشگاه به رحم منتقل میگردد و اختالط اسپرم اهداکننده با اسپرم شوهر زن صاحب
رحم مطرح نيست.

ضرورتهاي فردي و اجتماعي
بسياری از افراد در اثر فقدان فرزند ،دچار بيماریهای روحی میشوند و حتی پس از
مراجعه مكرر به پزشكان ،مشكل آنها الینحل باقی میماند .برخی به فرزندخواندگی روی
میآورند که آن هم مشكالت اجتماعی و روانی خاص خود را دارد .بدیهی است اگر جنين
بيگانهای در رحم زوجه پرورش یابد ،احساس علقه مضاعفی به طفل در مقایسه با
فرزندخواندگی پيدا میشود .ضمن آن که مسائل محرميت در اینجا کامالً حل شده است؛
زیرا طفل متولد اگر پسر باشد با صاحب رحم به دليل قياس اولویت در مادر رضاعی،
محرم خواهد بود و اگر دختر باشد با شوهر صاحب رحم به دليل ربيبه بودن محرم
خواهد بود .بدینسان کانون خانوادههایی که به دليل فقدان فرزند یا وجود فرزندی بيگانه
به سردی گرایيده است و از ثبات الزم برخوردار نيست ،مستحكم و پایدار خواهد شد .یقيناً
اهدای جنين به زوجين نابارور میتواند گامی مؤثر در جهت تحكيم خانوادههایی دانست که
به تبع مشكالت ناشی از نازایی در معرض تزلزل قرار گرفتهاند.
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از ميان مخالفان اهدای جنين باید به مرحوم آیتاهلل ميرزا جواد تبریزی (ره) اشاره کرد
که به طور کامل انتقال جنين را به رحم زن دیگر ـ غير از همسر ـ جایز ندانستهاند.
مرحوم آیتاهلل فاضل لنكرانی نيز قرار نطفه مرد در رحم زن اجنبيه و هم چنين جنين
متكون از نطفه غير زوج را جایز ندانستند(بنی هاشمی ،1311 ،ص )324آیتاهلل نوری همدانی نيز
انتقال دادن نطفه غير شوهر به رحم زن را جایز ندانسته و در صورت انتقال ،فرزند
حاصله از این راه را غيرمشروع دانستهاند(همان ،ص .)321آیتاهلل سيستانی نيز با این بيان که
اگر مستلزم محرمی دیگر مانند نگاه و لمس محرم نباشد؛ گرچه دليلی بر حرمت آن نيست،
ولی احتياط در ترک آن است(یعنی بهتر است انجام نشود)(همانجا) .مابقی علما نيز با برخی
از شرایط مذکور بر جواز این امر رضایت دادهاند؛ آیتاهلل موسوی اردبيلی با این بيان که
با اجازه خود زن ثالث یا با درخواست او و با اجازه و درخواست شوهرش اگر شوهر
داشته باشد ،بیاشكال است(همان ،ص .)325در واقع ،ضمن اجازه به این عمل بحث رضایت
را در این امر مهم تشخيص داده و بر آن تأکيد نمودهاند.
آیتاهلل مكارم شيرازی نيز این کار را ذاتاً بدون مانع شرعی دانستهاند ،ولی مسائل جنبی
حرامی از قبيل لمس کردن و نظر کردن را که در انجام این کار موجود است ،در صورتی
جایز دانستهاند که این کار(یعنی اهدای جنين) ضرورتی پيدا کرده باشد وگرنه در صورتی
که بدون ضرورت باشد ،باید این کار توسط محرمی مانند شوهر انجام شود(همان ،ص.)321

آیتاهلل خامنهای نيز انتقال جنين به رحم زن مورد نظر را در هر صورتی بدون مانع
شرعی تشخيص دادهاند؛ ولی تأکيد کردهاند که باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود؛ البته
اگر ممكن باشد که نطفه یا تخمك از یكی از زوجين گرفته شود ،از نظر ترتب احكام بعدی
مثل محرميت و ارث بهتر است)همانجا).

ماهیت حقوقي اهداي جنین
استفاده از جنين اهدایی در لقاح خارج رحمی برای زمانی است که زوج نابارور تواماً با
داشتن مشكالتی از قبيل نداشتن تخمك(تخمك سالم) و همچنين نداشتن اسپرم(اسپرم سالم)
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امكان مشارکت در تشكيل جنين بيولوژیك خود را نداشته باشند یا با عدم امكان تشكيل
جنين(جنين سالم) تنها راه حل درمانی آنها ،استفاده از جنين اهدایی زوج ثالث باشد(آخوندی
و دیگران ،1305 ،ص.)31

در این اقدام درمانی ،جنين حاصل از اسپرم و تخمك یك زوج قانونی پس از لقاح و
تقسيمات اوليه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن منتقل میشود .فرزند
حاصل از لحاظ بيولوژیك هيچ گونه ارتباطی با زوج دریافت کننده جنين ندارد .اگر چه به
لحاظ این که جنين در رحم زوجی پرورش مییابد که به دنبال داشتن فرزندانی از آن خود
هستند و به لحاظ این که دریافت کننده جنين از ابتدای حاملگی تا زایمان و حتی در زمان
شيرخوارگی و پس از آن با فرزند همراه است ،از نظر بسياری شرعاً و عرفاً موقعيت یك
مادر را مییابد(همانجا(

در این روش ،همچنين میتوان از جنينهای زوج ناباروری بهره جست که در یك اقدام
درمانی لقاح خارج رحمی1باردار شده و نيازی به مابقی تخمكهای بارور شده خود نداشته
باشند و از استفاده مجدد این جنينها منصرف شده ،آنها را جهت استفاده زوجهای نابارور
متقاضی دریافت جنين اهدا نمایند(آخوندی ،اردکانی و عارفی ،1305 ،ص.)31

در این حالت ،پزشك تمام عوارض ناشی از اهدای جنين ،از جمله عوارض فيزیكی مانند
عفونت و نيز عوارض روحی و روانی ناشی از آن را به فرد اهدا کننده اطالع میدهد .پيش
ازاهدای جنين تاریخچه ژنتيكی و پزشكی زوجهای اهداکننده و آزمایشهای خونی برای
تشخيص بيماریهای عفونی از جمله ایدز ،هپاتيت و سفليس و گروههای خونی آنها بررسی
میشود و آنان اجازه نامه کتبی مبنی بر استفاده از جنينها و عدم داشتن هيچ گونه حقوق
در باره جنينها و نوزادان متولد شده امضا میکنند(غفاری ،1302 ،ص.)11
آنچه در این پژوهش مورد بحث و ارزیابی دقيقتر قرار گرفته است ،بررسی حكم تكليفی
اهدای جنين است ولی نظر به این که مطابق ماده  3آیيننامه اجرایی قانون نحوه اهدای
جنين به زوجين نابارور ،اهدای جنين باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده
انجام گيرد ،به بررسی ماهيت این عمل میپردازیم.
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اولين سؤالی که مطرح میشود ،این است که عمل اهدای جنين در قالب عقد انجام میشود
یا ایقاع؟ آیا جنين میتواند مبيع واقع شود یا آن که این یك عمل حقوقی ویژه با ماهيت خاص
است؟
بدون تردید خرید و فروش جنين با بيع گامت(اسپرم و تخمك) متفاوت است؛ زیرا جنين
حاصل ترکيب اسپرم و تخمك است و بعد از این مرحله به رحم انتقال داده میشود تا به
موجود کامل تبدیل شود؛ اما اسپرم و تخمك تنها اجزایی هستند که جدا شدن آن از بدن
انسان ضرری ندارد یا ضرر آن قابل جبران است .به همين جهت عدهای از فقها فراوردههای
انسان را به جهت مالی بودنشان قابل خرید و فروش میدانند(فاضل لنكرانی ،1310 ،ج،2

ص)283؛ اگر چه برخی از حقوقدانان قراردادهایی را که گامت و جنين ،عوض و معوض آن
واقع میشوند ،باطل دانستهاند؛ زیرا فراوردههای جسم انسان اصوالً نباید کاال و مال تلقی

شوند و موضوع داد و ستد قرار بگيرند(صفایی ،1305 ،ص.)113
بدیهی است که مال چيزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول پرداخت
میشود؛ بنابراین معيار تمييز ماليت داشتن ،نظر نوعی و متعارف است ،اما تحليل
مفهوم(ارزش) نشان میدهد که باید آن را ناظر به مورد غالب دانست؛ چراکه «ارزش»
نتيجه رغبت اشخاص است و رغبت نيز ناشی از عوامل گوناگونی از جمله نيازهای طبيعی،
عارضی یا اجتماعی و عاطفی است؛ چنانکه اگر مؤسسهای حشرهای را برای انجام عمليات
آزمایش بخرد ،آن حشره ماليت پيدا خواهد کرد؛ زیرا آنچه در حقوق اهميت دارد ،عقالیی و
مشروع بودن انگيزه است نه منشأ آن(فاضل لنكرانی ،1310 ،ج ،2ص.)283

در این مورد ،انگيزه و هدف ،درمان ناباروری زوجين از طریق شرعی است و مراکز
مجاز درمانی ،نياز مبرم به گامت دارند؛ لذا این نياز و انگيزه سبب ماليت گامت میشود؛
چنان که اکثر فقهای معاصر به همان دالیل مذکور  ،خون را مال دانسته ،به جواز خرید و
فروش آن فتوی دادهاند(کاتوزیان ،1312 ،ص.)114

بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت که گامت قابل معامله است؛ اما در مورد جنين باید قائل به
تفكيك شد:
1ـ جنين مرکب از اسپرم و تخمك زوجين که در محيط آزمایشگاهی قرار دارد.
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2ـ جنينی که در داخل رحم استقرار یافته است.
مطابق ماده  251قانون مدنی ،اهليت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع میشود؛
بنابراین جنين قبل از تبدیل شدن به انسان دارای اهليت تمتع نيست و این همان جنين واقع
شده در محيط آزمایشگاه است .موضوع ماده  251نيز حمل است نه جنين و منظور از
حمل ،جنين مستقر در رحم است؛ در حالی که موضوع اهدای جنين ،موجودی است که
هنوز در رحم مستقر نشده است .بنابراین بين انسان و جنين از نظر حقوقی وجه اشتراکی
وجود ندارد که بتوان به وسيله قياس ،احكام مربوط به انسان را در مورد جنين جاری
دانست(حسينی شریف ،1301 ،ص.)31

به نظر میرسد که باید بين مراحل مختلف فرآیند اهدای جنين قائل به تفكيك شد؛ زیرا این
فرآیند در هر مرحله آثار و بار حقوقی خاصی دارد .در اولين مرحله ،افراد گامت خود را به
مراکز درمانی ارائه میکنند .مرحلهای که با فرض احراز نازایی زوجين متقاضی جنين ،بخشی
از فرآیند درمان بوده و منفعت عقالیی و مشروع دارد .بنابراین افراد میتوانند تخمك و
اسپرم خود را با مراکز درمانی مورد بيع و هبه قرار دهند .در حقيقت ،کرامت و منزلت انسان
نيز مخدوش نمیشود؛ زیرا گامت بهتنهایی ،انسان محسوب نمیشود تا قرارداد راجع به آن
باطل باشد؛ بلكه چون سبب فراهم شدن مقدمات درمان یك بيمار میشود ،مفيد و مورد پسند
جامعه است .اعطاکنندگان میتوانند مطابق ماده  18ق.م .ضمن قرارداد خصوصی با مراکز
مزبور عوض دریافت کنند.
در مرحله دوم ،بين اسپرم و تخمك اهدایی تلقيح صورت میگيرد؛ در این مرحله نيز
شرایط مرحله اول حاکم است؛ زیرا هنوز اسپرم و تخمك تلقيح شده به رحم منتقل نشده
است؛ اما در مرحله سوم که جنين به رحم زن متقاضی منتقل میگردد ،اطالق عناوینی
چون بيع ،صلح ،هبه یا اعراض با کرامت انسانی تعارض دارد؛ زیرا جنين در این مرحله
حمل نام دارد که قانون و شرع به جهت هویت و شخصيت خاص حمل ،آثار حقوقی
ویژهای را پيشبينی کرده است .بنابراین ،در این مرحله نيازی به انطباق آن با عقود معين
نيست؛ بلكه بخشی از فرآیند درمان است که اهداکنندگان و مراکز درمانی به عنوان مشارکت
در آن ،مستحق دریافت عوض خواهند بود.

  771دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  / 7981شماره 89

مبحث رضایت در این موضوع از اهميت خاصی برخوردار است؛ زیرا یك زوج باید جنين
خود را که از گامتهای آنان تشكيل گردیده و در واقع مالك آن جنين هستند ،به زوج
دیگری که توانایی ایجاد جنين را ندارند منتقل کنند .در واقع این عمل نوعی معامله است و
برای صحت هر معامله به صراحت بند  1ماده  128قانون مدنی باید طرفين قصد و رضا
داشته باشند.
نكته دیگری که پرداختن به آن ضروری به نظر ميرسد این که چرا در اینجا به جای بيع
از واژه »اهدا« استفاده شده است؟
در برخی کتب از واژه انتقال جنين به جای اهدای جنين استفاده شده است که اگر بيع در
نظر بگيریم ،استفاده از انتقال به جای اهدا صحيحتر خواهد بود؛ اما بسياری از فقها و
نویسندگان نظر دارند که انسان قابل خرید و فروش نيست؛ چه بعد از تولد و چه در زمان
جنينی و نطفه بودن؛ لذا استفاده از واژه اهدا را صحيحتر دانستهاند)خویی ،1305 ،ص.)225

بررسی نظر فقها و مراجع نيز درباره دریافت وجه در ازای اهدای جنين مسأله را در این
مورد حل خواهد کرد.
آیتاهلل سيستانی در پاسخ این سؤال که آیا والدین صاحب جنين میتوانند در ازای اهدای
جنين خود وجهی دریافت نمایند ،پاسخ دادهاند که میتوانند.
اما آیتاهلل موسوی اردبيلی عنوان داشتهاند که اگر به عنوان بيع جنين باشد ،بیاشكال
نيست؛ اما اگر پول را برای اجازه دادن بخواهند ،اشكالی ندارد)همان ،ص.)325

آیتاهلل خامنهای نيز گرفتن وجه را بدون مانع دانستهاند؛ اما تأکيد کردهاند که به نحو
مصالحه باشد ،نه فروش(همان ،ص.(321

آیتاهلل مكارم شيرازی نيز براین نكته تأکيد کردهاند که بهتر است در قبال اهدای جنين
وجهی نگيرند(مكارم شيرازی1422 ،هـ ،ص.)10

بر همين اساس ،اغلب بر بيع نبودن عمل ،نظر دادهاند و لذا گرفتن پول را تنها به جهت
اعالم رضایت جایز دانستهاند.
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حكم تكلیفي تشكیل بانك جنین
موضوع تلقيح مصنوعى امرى جدید مى باشد که سابقه اى در زمان تشریع و حتى فقه
پيشينيان نداشته است؛ از این روى ،در مقام بررسى حكم هر یك از اقسام تلقيح مصنوعى،
چه بسا از نظر ادلّه فقهى به قطعيّت شرعى ـ اعم از قطع یا ظن معتبر شرعى ـ دست پيدا
نكنيم .از این روى ،مجبور خواهيم بود با وجود شك در حكم ،به اصول عمليه روى آورده،
بر اساس مبانى فقهى و اصولى خود ،یكى از آن اصول عمليه را مبنا و ميزان در مقام عمل
قرار دهيم.

معتقدان اصاله االحتیاط
دیدگاه نخست معتقد است که اصل عملى در این مسائل ،اصاله االحتياط میباشد .این
دیدگاه معتقد است شارع مقدس براى باب نكاح و فروج و همچنين انساب اهميت شایانى
قائل است و براى آن که تداخل نسب صورت نگيرد و به تزلزل بنيان خانواده و جوامع
منجر نشود ،دستور به احتياط داده است .از این روى ،بر اساس این دیدگاه ،در موارد شك
در حكمِ مسائل مربوط به باب فروج و نكاح ـ و از آن جمله مسائل تلقيح مصنوعى ـ اصل
اولى اصالة االحتياط است که بر اساس آن ،باید در موارد شك در حكم شرعى احتياط کنيم
و در حكم به جواز توقف نمایيم.
ادله دیدگاه نخست :صاحبان این دیدگاه براى اثبات لزوم اجراى اصل احتياط در
مسائل باب نكاح و فروج به دو دليل مذاق شریعت و روایات وارده استناد میکنند .برخى
فقها این طور تعبير کردهاند که در باب نكاح و توالد نسل و وطى به شبهه و بهطور کلى در
باب فروج ،مذاق شریعت بر احتياط است(فاضل لنكرانی ،1301 ،ص .)12از این روى ،الزم است
در موارد شك در حكم شرعى ،اصل اولى را اصاله االحتياط بدانيم و بر طبق آن عمل کنيم.
این بحث ،یكی از مباحث بسيار مهم است که بررسی مستقل را میطلبد که آیا در همه
موارد شبهات حكمى و موضوعى ،ما مىتوانيم به اصاله الحل و اصل برائت عقلى و نقلى
مراجعه کنيم ،یا این اصل در موارد فروج و دماء به اصاله االحتياط انقالب پيدا مىکند.
گویى اصاله الحليه تخصيص خورده است و اجماع یا روایت خاصى بر این تخصيص
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وجود دارد؟ یا این که در این ابواب احتياط مقدارى شدیدتر از سایر موارد است و هيچ گاه
عنوان وجوب یا لزوم را ندارد ،بلكه بر همان اصل مطلوبيّت و حسن خود باقى است؟
مداقه در آرای فقيهان حاکی از وجود دو رویكرد به مسأله است :برخی به وجوب احتياط
در باب فروج تصریح کردهاند(حلى ،1300 ،ص520؛ عاملی جبعی 1418،هـ ،ج ،5ص ،335انصارى،
1415هـ ،ص )10برخی نيز بر احتياط در فروج به نحو رجحان و اولویت تأکيد ورزیدهاند(عاملی

جبعی1413 ،هـ ،ج ،1ص483؛ اردبيلى1483 ،هـ ،ج ،1ص144؛ بحرانى1485 ،هـ ،ج ،24ص )13آیتاهلل فاضل
لنكرانی و امام خمينی جزو قایالن این نظریه هستند(فاضل لنكرانی1421 ،هـ ،ص.)12
از مالحظه این کلمات روشن مىشود که مسأله وجوب و لزوم احتياط در باب نكاح و
فروج امرى اجماعى نيست ،و آن را نمىتوان به مشهور نسبت داد؛ بلكه همان طور که
عدّهاى از فقها تصریح به وجوب کردهاند ،جمع دیگرى نيز تصریح به اولویّت یا تأکّيد بر
احتياط داشتهاند .بنابراین ،با قطع نظر از روایاتى که آنها را دنبال خواهيم کرد ،نمىتوان
پذیرفت که در این ابواب ،اصالة الحلّ به اصالة االحتياط انقالب پيدا مىکند ،بلكه باید همان
احتياطى که در سایر موارد رجحان دارد ،در این گونه موارد نيز به همان شكل ،اما با تأکيد
و شدّت بيشترى پذیرفت(همو ،1301 ،ص.)11

البته باید توجه داشت در باب دماء چون قصاص و قتل و یا اجراى حدّ منوط به احراز
برخى از عناوین وجودى است .از این جهت ،مادام که آن عناوین وجودى را احراز نكنيم،
نمىتوانيم به جواز قتل یا قصاص حكم کنيم؛ اما در باب نكاح یا فروج چنين خصوصيتى
وجود ندارد و هيچ گاه فقها نفرمودهاند که مردى که قصد ازدواج دارد ،باید احراز کند که
زن مورد نظر او خواهر رضاعى یا خواهر نسبى او نيست؛ بلكه همين قدر که علم به خالف
آن ندارد ،کفایت مىکند .سایر قراین موجود در فتاوای فقها نيز حاکی از رجحان احتياط
است .از جمله این که بر مرد الزم نيست به هنگام ازدواج از زن بپرسد که آیا خليه است
(همان ،ص.)11
دومين دليل لزوم احتياط در شبهات باب فروج ،روایاتی است که بر احتياط داللت دارد
استدالل قائالن به لزوم احتياط آن است که مضمون این روایات ،وجوب مولوی احتياط را
میرساند در حالی که با بررسی روایات به این نتيجه میرسيم که داللت روایات بر وجوب
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ارشادی است .اولين دليل روایی قائالن به لزوم احتياط در باب فروج ،معتبره شعيب حداد
است.
وی مىگوید :به امام صادق

عرض کردم :مردى از دوستداران شما به شما سالم

رسانده است و مىخواهد با زنى ازدواج کند ،آن زن نيز موافقت کرده است .برخى از
ویژگىهاى زن ،او را به اعجاب واداشته است .مشكل این است که این زن قبالً شوهر داشته و
آن شوهر ،او را به غير سنت ،طالق داده است(یعنى او را بر اساس مذهب و فقه غير اماميّه
طالق داده است) .این مرد از مواليان شماست و نمىپسندد که با آن زن ازدواج کند مگر آن
که از شما اجازه بگيرد و شما او را امر به ازدواج کنيد .حضرت فرمود :این مسأله به فرج
مربوط مىشود و مسأله فرج مهم است؛ چرا که از فرج فرزند پدید مىآید .ما در این گونه
امور احتياط مىکنيم؛ پس با این زن ازدواج نكند(طوسی ،1328 ،ج ،3ص.)223

استدالل به این روایت مبتنی بر این است که از کالم امام� که مىفرماید« :ما در باب
فروج و نكاح احتياط مىکنيم» ،مىفهميم که این احتياط به وجوب شرعى مولوى واجب
است؛ پس الزم است بر اساس این کالم ،در همه شبهات مربوط به این باب ،از جمله بحث
مورد نظر ،احتياط کرد(فاضل لنكرانی ،1301 ،ص.)12

محمد جواد فاضل لنكرانی در تحليل این روایت و در مقام مناقشه در استدالل فوق چنين
آورده است« :به نظر می رسد از این روایت این معنا استفاده نمىشود و قرینه بر این ادعا
سه جهت است:
نخست :این که سؤال کننده به طور واضح و صریح نمىگوید که من حكم ازدواج با این
زن را نمىدانم که آیا جایز است یا نه؛ بلكه ظاهرش این است که وى از مواليان بوده و
مىدانسته که ازدواج با این زن صحيح است ،ولى نسبت به این موضوع قدرى کراهت و بيم
داشته ،از این روى از امام

استئمار کرده است که با آن زن ازدواج بكند یا خير .یعنى از

روى ارادت و محبتى که به امام دارد ،مىخواهد یقين کامل به رضایت امام حاصل کند؛ لذا
ازدواج با آن زن را موکول به امر امام به ازدواج مىکند .نظير این که مردم در سؤال از
فقها ،گاهى حكم شرعى را سؤال مىکنند و گاهى از آنان مشورت مىخواهند.
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ظاهر این روایت نيز آن است که مرد سؤال کننده مىدانسته که از نظر فقه شيعه ،ازدواج
با این زن مانعى ندارد ،امّا چون شخص مراقبى بوده ،خواسته از امام نيز دستور بطلبد و
امام در جواب او فرموده :چون مسأله فرج امرى سخت و مشكل است ،احتياط کن و با او
ازدواج نكن(فاضل لنكرانی ،1301 ،ص.)31
دوم :این که امام در جواب شخص فرموده است« :وأمر الفرج شديد و منه يكون الولد» ،قرینه
خوبى است بر این که حكم به احتياط ارشادى است ،نه مولوى؛ چرا که امام

تعليلى را

ذکر فرموده است که تعبدى نيست ،بلكه مطلبى است که همه عقال بدان توجه دارند؛ بنا بر
این ،حضرت در مقام بيان یك حكم تعبدى نيست .شاهد نيز این است که حضرت در ادامه
مىفرماید«و نحن نحتاط» ،یعنى ما در مقام عمل احتياط مىکنيم .مالحظه مىشود که
امام� تصریح نمىکنند که آن شخص نيز باید احتياط کند ،بلكه فقط احتياط را به
خودشان نسبت مىدهند .پس این که مىفرماید«ما احتياط مىکنيم» ،قرینه بسيار واضحى
است بر این که توصيه به احتياط ارشادى است نه مولوى؛ وگرنه به صورت صریح
شخص را دستور به احتياط و حذر کردن از ازدواج با چنين زنى مىدادند.
سوم :این که هيچ فقيهى بر اساس این روایت ،وجوب اجتناب از ازدواج با زنى را که بر
طبق مذاهب دیگر طالق داده شده است ،صادر نمىکند .از آن باالتر ،ولو آن که این حكم را
از روایت استفاده نكند ،بين این روایت و روایات قاعده الزام ،تنافى و تعارضى مالحظه
نمىکند .همين امر قرینهاى بسيار واضح است بر این که احتياط در این روایت ارشادى
است نه مولوى ،و وجوب اجتناب نمىآورد(همان ،ص12ـ.)21

دومين دليل روایی قایالن به وجوب احتياط در فروج ،روایت مسعده بن زیاد است.
وی از امام جعفر صادق� نقل مىکند که حضرت از نبى مكرم اسالم روایت مىکند که
فرمود :دنبال نكاحى که شبهه دارد نروید و بر شبهات توقف کنيد .امام

مىفرماید :مانند

زمانی که به تو خبر بدهند تو برادر رضاعى فالن زن هستى و از شير او خوردهاى ،و او
بر تو حرام است؛ پس وقوف بر شبهات و اقدام نكردن به انجام آن ،بهتر است از آن که
انسان در هالکت بيفتد(طوسی1481 ،هـ ،ج ،1ص.)414
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مال محمد باقر مجلسى در کتاب مالذاألخيار ،در شرح این روایت فرموده است« :صحیح
على الظاهر .و يدلّ على رجحان االحتیاط فی الفروج أکثر من غیرها»(مجلسی1481 ،هـ ،ج  ،12ص.(405

قائالن به وجوب احتياط معتقدند که از عبارت «و قفوا عند الشبهة» و این که کلمه شبهه
عموميّت دارد و شامل شبهات حكميه و موضوعيه مىشود ،استفاده مىکنيم که در احكام
مربوط به نكاح و فروج ،حتى در شبهات بدوى و حكمى ،احتياط به امر مولوى واجب است.
ذیال مناقشه آیهاهلل لنكرانی را درباره استدالل به این روایت بر وجوب احتياط میآوریم:
«اوال «شبهه» در عبارت مذکور اطالق دارد؛ هم شامل شك بدوى است و هم شكى که ناشى
از خبر و ادعاى دیگران است .پس بر اساس این عبارت ،باید در جایى که ابتداءً شك
مىکنيم که مثالً آیا این زن خواهر رضاعى است یا نه ،نيز احتياط کرده و از ازدواج با او
سر باز بزنيم .ولى در همين روایت شبهه را معنا کرده و فرموده شبهه این نيست که شما
ابتدا شك کنيد؛ بلكه شبهه در جایى است که کسى به تو خبر دهد که تو از لبن این زن شير
خوردهاى و تو برادر رضاعى این زن هستى ،یا به تو خبر رسد که او به تو محرم است؛ در
این موارد باید احتياط کنى؛ امّا اگر چنين خبرى نباشد و مرد خودش شك کند که این زن
خواهر رضاعىاش است یا نه ،یا شك کند که این زن بر او حالل است یا نه ،یا اصالً شك
کند که این زن خواهر خودش است یا نه ،این موارد شبهه نيست و مشمول احتياط
نمىشود .بنا براین ،اگر فقط عبارت «قف عند الشبهة» در روایت آمده بود و دنباله آن نبود،
مىتوانستيم بگویيم شبهه اطالق دارد و شامل شك و شبهه ابتدایى نيز مىشود؛ اما وقتى
در دنباله ،روایت شبهه را تفسير کرده است ،در این صورت از موضوع بحث و ادعاى
استدالل کننده خارج مىشود.
شاهد بر این مطلب آن است که در برخى از روایات ،در جایى که مرد ابتدائاً احتمال بدهد
که زن ،خواهر رضاعى اوست ،حكم به جواز ازدواج شده است

.

سؤال :ممكن است بگویيم عبارت انتهاى روایت ،عنوان تفسير را ندارد ،بلكه یكى از
مصادیق شبهه را بيان نموده است .بنابراین ،کلمه «شبهه» شامل فرع مورد بحث هم
مىشود ،چنان که شامل سایر شبهات بدوى خواهد شد؛ بر این اساس ،باید بگویيم که این
روایت بهخوبى داللت بر وجوب شرعى احتياط در هنگام شبهه خواهد داشت.
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جواب :در این عبارت ،به بيان یك یا چند نمونه اکتفا نشده و در دنباله آن فرموده است:
«وما أشبه ذلك» .این تعبير بدان معنا است که در این روایت مراد از شبهه ،هر گونه شبههاى
نيست؛ بلكه شبهاتى مراد است که مانند موارد اشاره شده در روایت باشد.
ثانياً عبارت «و قفوا عند الشبهه» در نسخههاى فعلى تهذیب وجود ندارد و این امر موجب
اجمال در عبارت روایت مىشود و استدالل به این فقره را مورد خدشه قرار مىدهد .پس
این روایت نيز داللت بر مدعا ندارد .لذا به این نتيجه می رسيم که هيچ یك از روایات ،و نيز
مذاق شریعت ،نمىتواند وجوب شرعى احتياط را اثبات کند(فاضل لنكرانی ،1301 ،ص34ـ.)35

معتقدان اصاله البرائه
دیدگاه دوم آن که اصل عملى در این مسائل ،اصالة البرائه است  .بر اساس این دیدگاه،
در تمام شبهات حكميه تحریميه ،چه در باب نكاح و چه سایر ابواب فقهى ،اصل اولى برائت
است؛ هم برائت عقلى و هم برائت شرعى .بر اساس این دیدگاه ،الزم است در موارد شك
در حكم برخى از شكلهاى تلقيح مصنوعى ،حكم به جواز صادر کنيم .به عنوان نمونه ،اگر
قرار دادن نطفه را در رحم زن اجنبی مصداق زناى محرم ندانستيم و در حرمت آن شك
کردیم و دليلى بر حرام بودن آن نيافتيم ،باید به اصالة البرائه شرعى و عقلى تمسك کرده،
به جواز آن حكم کنيم .بدین ترتيب ،دایره این موضوع تا آنجا گسترش پيدا مىکند که حتى
بتوان حكم کرد به جواز قرار دادن نطفه برادر در رحم خواهرش به وسيله ابزار؛ زیرا اگر
گفتيم که اصل اولى اصالة البرائه عقلى و نقلى است ،همه این موارد را شامل خواهد شد.

ادله دیدگاه دوم
با رد ادله قائالن به وجوب اجراى اصل احتياط در مسائل مربوط به باب نكاح ،به طور
طبيعى نتيجه این خواهد بود که اصل اولى در باب نكاح ،اصاله البرائه عقلى و شرعى است.
بنابراین ،در فرضهاى مربوط به بحث تلقيح مصنوعى ،در هر موردى که دليلى قاطع و
معتبر از آیات و روایات ،بر منع و عدم جواز نيافتيم ،مىتوانيم به این اصل تمسك کرده و
حكم به جواز کنيم.
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البته بدیهى است که اصاله االحتياط عقالً و شرعاً مطلوب است؛ اما این که احتياط واجب

شرعى باشد ،دليلى بر این امر پيدا نكردیم(فاضل لنكرانی ،1301 ،ص.)51

یافتههاي پژوهش
1ـ درباره ماهيت حقوقی اهدای جنين به نظر میرسد که باید بين مراحل مختلف فرآیند
اهدای جنين قائل به تفكيك شد؛ زیرا این فرآیند در هر مرحله آثار و بار حقوقی خاصی
دارد .در اولين مرحله ،افراد گامت خود را به مراکز درمانی ارائه میکنند؛ مرحلهای که با
فرض احراز نازایی زوجين متقاضی جنين ،بخشی از فرآیند درمان است و منفعت عقالیی و
مشروع دارد .بنابراین ،افراد میتوانند تخمك واسپرم خود را با مراکز درمانی مورد بيع،
هبه و قرار دهند .در حقيقت کرامت و منزلت انسان نيز مخدوش نمیشود؛ زیرا گامت
بهتنهایی ،انسان محسوب نمیشود تا قرارداد راجع به آن باطل باشد؛ بلكه چون سبب
فراهم شدن مقدمات درمان بيماری میشود ،مفيد و مورد پسند جامعه است.
2ـ در مرحله دوم ،بين اسپرم و تخمك اهدایی ،تلقيح صورت میگيرد .در این مرحله نيز
شرایط مرحله اول حاکم است؛ زیرا هنوز اسپرم و تخمك تلقيح شده به رحم منتقل نشده
است.
3ـ در مرحله سوم که جنين به رحم زن متقاضی منتقل میگردد ،اطالق عناوینی چون
بيع ،صلح ،هبه یا اعراض با کرامت انسانی تعارض دارد؛ زیرا جنين در این مرحله ،حمل نام
دارد.
4ـ هر یك از فروض تلقيح مصنوعی دارای احكام تكليفی و وضعی خاصی هستند؛
پيرامون حكم تكليفی ،برخی قائل به عدم جواز اشكال مختلف تلقيح مصنوعی شدهاند و
برای اثبات مدعای خود ادله مختلفی از کتاب و سنت در باب لزوم حفظ فروج ارائه نمودهاند
و برخی قائل به تفكيك شدهاند و معتقدند اگر بين صاحب تخمك و صاحب اسپرم ،رابطه
زوجيت باشد ،این عمل مجاز وگرنه غيرمجاز است.
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5ـ باید گفت حكم تكليفی اوليه در تمام موارد جواز است؛ اگرچه ممكن است این اعمال
مستلزم مقدمات حرامی چون استمنا ،لمس و نظر به بدن توسط اجنبی باشد که به واسطه
مقدمات حرام میتوان حكم به حرمت کرد.
ایران تنها کشور اسالمی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت
ثالث را فراهم کرده است؛ اما تفاوتهای بنيادین مبانی حقوق ایران با حقوق کشورهای
غربی که زادگاه این نهاد حقوقی هستند ،موجب شده است ماهيت ،آثار و احكام این نهاد در
ایران متفاوت با دیگر نظامهای حقوقی جهان باشد .به نظر میرسد مقررات مرتبط با اهدای
جنين از جامعيت الزم برخوردار نيست و ضرورت دارد قانونگذار تردیدها در خصوص
پنهان یا آشكار بودن اهدا را از ميان بردارد .تشكيل بانك جنين در چهارچوب قوانينی دقيق
که حقوق والدین و کودک در آن بهدرستی لحاظ شده باشد ،میتواند گام مهمی در جهت
تحكيم بنيان خانوادههایی باشد که به دليل ناباروری در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند.
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