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خالصه
مقدمه :تالش های گسترده پزشکان و متخصصین علم جنین شناسی جهت درمان ناباروری ،شیوه های نوینی را برای
رفع این معضل به ارمغان آورده است .یکی از این شیوه ها ،باروری به روش اهدای جنین است .در این فرآیند به دلیل
ناباروری زوجین ،اسپرم و تخمک زوجین دیگری گرفته می شود و به واسطه لقاحی که بین آنها در محیط آزمایشگاه
صورت می گیرد ،تخمک ها بارور می شوند .سپس با کنترل و نظارت متخصصین ،تخمک های بارور شده (زیگوت) در
مدت زمانی حدود  22ساعت ،شروع به تکثیر سلولی می کنند و در نهایت ،وقتی که تخمک های بارور شده تبدیل به
حدود  6تا  8سلول شدند (با توجه به اینکه در این نوع ناباروری رحم زن قابلیت بارداری دارد) ،جنین حاصل در مرحله
 8سلولی یا فراتر از این ،جهت رشد طبیعی خود به رحم زن منتقل می شود .از منظر فقه اسالمی ،این شیوه یکی از
موضوعات جدید و سؤال برانگیز محسوب می شود که طرح آن موجب عکس العمل هایی از جانب فقهاء شده است .در
این زمینه سؤاالتی مطرح می باشد نظیر :آیا اهدای جنین مشروع است یا خیر؟ و به فرض جواز این حکم چه شرایطی
دارد؟ آیا در صورت حکم به جواز ،این عمل دخالت در خلقت الهی نیست؟ مطالعه حاضر با هدف اثبات کردن مشروعیت
نسبی اهداء جنین با استناد به دالیل و مستندات فقهی و پاسخ به پاره ای شبهات مربوط در این زمینه انجام شد.
روش کار :این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی انجام شد و با استمداد و تکیه بر کتب طراز اول فقه و
حقوق شیعه و سایر مذاهب اسالمی و همچنین با استناد به مواد قانونی و تطبیق آن با آراء فقها سعی در اثبات فرضیه
انجام گرفت.
یافته ها :عامل روی آوردن زوجین به روش اهدای جنین ،اضطرار و عسر و حرج است که این موارد عواملی هستند که
می توانند حکم اولیه مسائل را بردارند و به جای آن یک حکم ثانویه ایجاد کنند .لذا مسئله اهدای جنین نیز از این حکم
مستثنی نیست و نخواهد بود.
نتیجهگیری :فرآیند اهدای جنین به طور مطلق حرام نیست.
کلمات کلیدی :اهدای گامت ،تلقیح مصنوعی ،اهدای جنین ،لقاح خارج رحمی ،ناباروری
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ارتباط با تولید مثل و مسئله ناباروری نظرات متعددی
ارائه کرده است .در یکی از این نظریات چندین طرح با
نام های آناتومی تطبیقی و جنین شناسی ارائه شده
است .ارسطو معتقد بود که بهترین زمان جهت بارداری
زن ،اولین فرصت ممکن پس از اتمام خونریزی قاعدگی
است .همچنین بشر در چند دهه گذشته جهت درمان
ناباروری از روش های متعددی استفاده کرده است .یکی
از روش های متداول جهت درمان ناباروری ،تلقیح
مصنوعی است .در این روش بدون تحقق مقاربت جنسی،
اسپرم مرد با کنترل و نظارت متخصصین پرورده می
شود .سپس آن را در اجزای مختلف اندام تناسلی زن قرار
می دهند ،اما تمام مراحل بعدی نظیر رشد کودک ،به
طور طبیعی در رحم زن انجام می شود ( .)3امروزه نیز
با پیشرفت علم از روش های نوینی چون ( 2)IVFیا
لقاح خارج رحمی و ( 3)ICSIیا لقاح خارج رحمی جهت
درمان ناباروری استفاده می شود ( ،)3اکثر فقهای
مذاهب اسالمی جهت رفع معضل ناباروری زوجین دو راه
حل ارائه کرده اند -1 :تسلیم شدن در برابر مقدّرات و
حکمت های الهی -2 ،پذیرش فرزند خواندگی ،اما
شماری از فقهای معاصر راه حل سومی که به روش های
کمکی باروری ( 6)ARTیا باروری در محیط آزمایشگاه
اطالق می شود ،پیشنهاد کرده اند (.)6

مقدمه
 فتح اهلل قربانی و همکاران

مسئله فرزندآوری و بقای نسل به اندازه ای مهم است که
در آیات متعدد ،زن و مرد مسلمان با وعده های مختلف
به داشتن فرزند تشویق و ترغیب شده اند :به عنوان مثال
در آیه ای آمده است« :خدای متعال برای شما از جنس
خودتان همسرانی قرار داد و برای شما از همسرتان
فرزندان و نوه هایی ایجاد کرد» (نحل )22 ،و یا در آیه
دیگر می فرماید « :المالُ والبنون زینة الحیاة الدنیا»
(کهف .)66 ،در روایات متعدد نیز این مسئله مورد تأیید
قرار گرفته است ،در این راستا پیامبر اکرم(ص) می
فرمایند« :فرزند نیکو گلی از گل های بهشت است» ()1
و یا در روایتی دیگر آمده است« :هر گاه خداوند بخواهد
به بنده خود چیزی دهد ،او را نمی میراند تا فرزند خود
را ببیند ( .)1با این وجود ،چالش غم انگیز ناباروری
مسئله ای است که از گذشته تا به حال دامنگیر بشر
بوده است .به عنوان مثال بر اساس آمارهای جهانی،
تقریباً  88میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود
دارد .بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت (،1)WHO
حدود  15-18درصد از زوجین در جهان با مشکل نازایی
مواجه هستند ،با این حال تالش های متعددی جهت
رفع ناباروری از گذشته تاکنون انجام شده است .قدمت
این تالش ها را می توان از کاغذهای پاپیروس به جای
مانده از تمدن مصر باستان که حاوی روش های متعدد
درمان ناباروری است ،دریافت ( .)2تجزیه و تحلیل ارتباط
مستمر دستگاه تناسلی خارجی و واژن با سایر اندام های
بدن زن یکی از قدیمی ترین راه های تشخیص ناباروری
بود که توسط اطبای متأخر مصر باستان اختراع شد .در
یکی از تشخیص های ناباروری این اطباء آمده است :اگر
بوی سیر که در واژن قرار دارد ،در نفس زن استشمام
شود ،بدین معنا است که زن قابلیت باروری دارد.
مصریان باستان در درمان نازایی از گیاهان و میوه های
دارویی بهره می جستند و یا با استفاده از کود اسب آبی،
واژن زن را می سوزاندند و اگر پس از انجام این عمل
مزاج زن کارایی خود را حفظ می کرد ،در واقع آن را
گواه بارداری زن می دانستند .اما در غیر این صورت
احتمال بارداری زن را کم می دانستند ( .)2ارسطو در
World Health Organization

معرفی و تعریف اصطالحی اهدای جنین
اهدای جنین 5یکی از تکنیک های نوین باروری لقاح
خارج رحمی است و از دیدگاه علم پزشکی اصطالحاً به
فرآیندی اطالق می شود که به دلیل نازا بودن زوجین ،به
میزان الزم از زوجین بیگانه اسپرم و تخمک گرفته می
شود و سپس به واسطه لقاحی که در محیط آزمایشگاه
بین آنها صورت می گیرد ،تخمک ها بارور می شوند.
سپس با کنترل و نظارت متخصصین ،تخمک های بارور
شده (زیگوت) در مدت زمانی حدود  22ساعت ،شروع به
تکثیر سلولی می کنند و در نهایت وقتی که تخمک های
بارور شده تبدیل به حدود  6تا  8سلول شدند (با توجه
به اینکه در این نوع ناباروری رحم زن قابلیت بارداری
2

In vitro Fertilization
Intra cytoplamic sperm injection
4
Assisted Reproductive technologies
5
Donor embryo
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دارد) ،جنین حاصله در مرحله  8سلولی یا پیشرفته تر یا
حداکثر چهار روز پس از زمان لقاح ،جهت رشد طبیعی
خود به رحم مادر منتقل می شود .این فرآیند به باروری
در لوله آزمایشگاه یا ( )IVFنیز معروف است زیرا در این
روش الزم است لقاح اسپرم و تخمک و مراحلی از رشد
سلولی جنین در خارج از بدن و درون ظرف آزمایشگاهی
انجام شود .فرزند حاصل از نظر ژنتیکی ،هیچ گونه
نسبتی با زوجین گیرنده جنین ،ندارد (.)6 ،3
فرآیند اهدای جنین برای اولین بار در کشور انگلیس ابداع
شد ( )5و در سال  1383برای نخستین بار در ایالت
کالیفرنیای آمریکا انجام شد ( )5و سرانجام در سال 1386
اولین نوزاد حاصل از این روش به صورت زنده به دنیا آمد.
بر اساس آمارهای موجود در کشور انگلستان در سال
 1388حدوداً  356کودک از این طریق متولد شدند (.)6
مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی آراء فقها شیعه و
اهل سنت جهت اثبات مشروعیت نسبی اهدای جنین
انجام شد.

 -1استناد به قاعده الضرورات تبیح المحذورات
بر اساس قاعده مزبور ،اگر شخصی به حکم ضرورت
مرتکب عمل سوء و خالف قانونی شد ،قابل سرزنش و
مجازات نیست .با این توضیح برای زوجین ،درمان
ناباروری یک امر حیاتی و ضروری محسوب می شود که
به حکم قاعده الضرورات تبیح المحذورات می توان به
روش اهدای جنین قائل شد ،مضافاً اینکه فقهای شیعه
اقدام بیمار را جهت مداوای بیماری اش اگر چه ناچار به
انجام حرامی شود را مجاز می دانند ( .)12-8شماری از
فقهای مذاهب اربعه نیز بر این عقیده اند :در صورتی که
ناباروری ،زوجین را در حالت اضطرار ،حرج و ناچاری قرار
دهد ،اقدام آنان جهت رفع ناباروری مشروع می باشد (،13
 ،)16البته مشروط به اینکه زوجین قانونی باشند (.)15
شیخ عبدالسالم العبادی در این راستا می نویسد« :درمان
نازایی یکی از موارد ضرورت می باشد لذا کسی که می
گوید درمان نازایی ضرورتی ندارد ،در واقع از اوضاع و
احوال دهشتناک خانواده هایی که یکی از زوجین یا هر
دو نابارور هستند ،بی اطالع اند در حالی که ما شریعت
اسالم را داریم که مسلمانان را به ازدیاد نسل و
فرزندآوری تشویق کرده است .لذا با عنایت به اطالق این
دستور و همچنین آیه کریمه «المالُ والبنون
زینةالحیاةالدنیا» (کهف ،)66 ،باید هر نوع باروری و
فرزندآوری مجاز تلقی شود (.)6

روش کار
روش کار در این مطالعه به صورت کتابخانه ای و
توصیفی و تحلیلی است که با استمداد و تکیه بر کتب
طراز اول فقه و حقوق شیعه و سایر مذاهب اسالمی و
همچنین با استناد به مواد قانونی و تطبیق آن با آراء فقها
سعی در اثبات فرضیه دارد ،مضافاً اینکه یکی از
مشهودترین روشهای این پژوهش تطبیق و مقایسه
آرای مشهور فقهای اهل سنت و فقهای شیعه می باشد.

یافته ها

 -2قاعده نفی عسر و حرج

در ارتباط با حکم فقهی اهدای جنین ،چهار دیدگاه از
جانب فقهای مذاهب اسالمی به شرح ذیل مطرح شده
است (:)2
الف -مشروعیت مطلق ب -مشروعیت مشروط ج -حرمت
مطلق د -توقف

فقهاء با استناد به قاعده مذکور بر این عقیده اند که هر
گاه بر انسان مشکل غیر قابل تحملی مستولی گردد،
حکم اولیه موضوعات برداشته شده و بر آن عنوان ثانویه
حاکم می گردد ،لذا اگر حکم اولیه ای ،مسئله حرمت
باشد با پدید آمدن اضطرار حالل و حدأقل مباح می شود
( .)16آیات و روایات متعددی عسر و حرج را نفی کرده
اند« :و ما جعل علیکم فی الدین من حرج :بر شما
دردین ،سختی قرار داده نشده است» (حج« )28 ،یرید
اهلل بکم الیسر و ال یرید بکم العسر :خداوند برای شما

الف -مشروعیت مطلق
طرفداران این دیدگاه ( )6تمام انواع باروری های پزشکی
( 1)ARTرا که به دلیل ضرورت از ناحیه پزشک تجویز
Assisted Reproductive technologies
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می شوند ،مشروع می دانند و بر این عقیده اند که در
مورد این روش ها دلیل محکمی که موجب حرمت
مسئله شود ،وجود ندارد و در تأیید ادعای خود به ادله
ذیل استناد کرده اند:

 فتح اهلل قربانی و همکاران

مورد این حدیث مال و امور مالی می باشد ،ولی با استناد
به قاعده اولویت می توان گفت شامل نفوس و جان انسان
نیز می شود .با این توضیح زن نابارور این تسلط را بر جان
خود دارد که توسط فرآیند اهدای جنین ،ناباروری خود را
رفع کند و جنینی را توسط فرآیند مزبور در رحم خویش
قرار دهد ،وی مالک جان و رحم خویش است (.)21

آسانی خواسته و برایتان سختی نخواسته است» (بقره،
 .)185با عنایت به آیات شریفه قرآن می توان گفت در
دین اسالم احکام حَرَجی برداشته شده و لذا این گونه
احکام در دین اسالم تشریع نشده است (.)12
در این زمینه در فقه اهل سنت آمده است :کلید بقای
بشر در دست تولید مثل و فرزندآوری است ،با این
توضیح ،بی فرزندی می تواند عسر و حرج و سختی
شدیدی برای خانواده به وجود آورد ،لذا وجود فرزند برای
دوام هر زندگی ،احتیاجی مبرم به شمار می رود ،مضافاً
اینکه شارع مقدس جهت حل معضل ناباروری انسان ،وی
را به حال خود وا نگذاشته و او را در این مسئله یاری
کرده است و برای تأیید این ادعا به زوجین جهت درمان
بیماری که مانع ناباروری آنان شده است ،اجازه درمان
داده است (.)6

 -3موافقت اکثر فقهاء معاصر با جواز روش ()IVF
و حرمت روش ()IUI
1

روش لقاح داخل رحمی ( )IUIزمانی تجویز می شود
که شوهر دارای اسپرم ناسالم و غیر بارور اما همسر وی
هیچ گونه مشکل ناباروری ندارد ،لذا در این روش ابتدا
اسپرم مرد بیگانه گرفته می شود و سپس پس از
شستشو و کنار زدن زوائد ،آن را به رحم زن انتقال می
دهند تا اینکه عمل لقاح در لوله رحم انجام گیرد (.)22
گروهی از فقهای شیعه ( )26 ،23بر این عقیده اند که
تلقیح به روش  IUIحرام است زیرا منجر به قرار دادن
نطفه بیگانه در رحم زن بیگانه می شود ،همچنین مراجع
معاصر تقلید نیز بر حرمت روش  IUIتصریح کرده اند ،از
این گذشته آیت اهلل صافی گلپایگانی روش  IUIرا جرم و
بر پزشک تجویز کننده این شیوه حکم تعزیر را واجب می
داند ( ،)25اما در روش ( )IVFیا لقاح خارج رحمی)که
یک روش باروری خارج رحمی است ،دلیلی جهت
استدالل به حرمت وجود ندارد ،زیرا در این روش اسپرم و
تخمک در خارج رحم با هم ترکیب می شوند (.)21

 -3حدیث رفع
در این روایت نبوی (ص) آمده است« :نه چیز از امت من
برداشته شده است :اشتباه فراموشی ،اکراه آن چه نمی
دانند ،آنچه بر آن توانایی ندارند ،آن چه بر آن مضطر
شده اند ،حسد ،فال بد انداختن و اندیشه های وسوسه
آمیز درباره مردم تا زمانی که بر زبان نیاورده اند» (.)18
شماری از فقهاء با استناد به روایت مذکور ابراز داشته اند:
به دلیل اینکه زوجین از روی ضرورت به فرآیند اهدای
جنین روی می آورند ،لذا اگر حکم این فرآیند حرمت
باشد ،با استناد به روایت مذکور حرمتش رفع می شود،
مضافاً اینکه دلیل محکمی مبنی بر حرمت فرآیند مزبور
وجود ندارد ،لذا می توان مطابق حدیث ،رفع حکم جواز
را حاکم بر حرمت مسئله کرد ( .)13در این راستا آیت
اهلل سیستانی ابراز داشته اند :اهدای جنین اگر مستلزم
محرّمی دیگر مانند نگاه و لمس محرم نباشد ،جایز است.
اگر چه دلیلی بر حرمت آن نیست ولی احتیاط در ترک
آن است (.)28

 -4اهدای جنین مفسده کمتری دارد
با توجه به اینکه در فرآیند اهدای جنین ،اسپرم و تخمک
در محیط آزمایشگاه با یکدیگر ترکیب می شوند ،گاهی
در این روش مالحظه شده است که اسپرم به خودی
خود و بدون نیاز به عمل دیگری قادر است که به داخل
تخمک نفوذ کند ،اما گاهی اوقات نفوذ اسپرم داخل
تخمک توسط تکنیک ) )ICSIیا لقاح خارج رحمی
انجام می گیرد ( .)5فقهای معاصر شیعه در این راستا
اظهار داشته اند :انتقال اسپرم و تخمک تلقیح نشده به
رحم زن متقاضی اهدای جنین ،خالف موازین اخالقی و
شرعی محسوب می شود و اگر زن به این امر هم رضایت
داشته باشد ،حکم ممنوعیت کماکان باقی است .اما اگر

 -4قاعده تسلیط
با توجه به قاعده تسلیط ،انسان می تواند در حد عقالیی
در اموال و نفس خود تصرف و اشراف داشته باشد .البته
مستند قاعده روایت منقول و مشهور« :الناس مسلطون
علی اموالهم» می باشد که شماری از فقهاء با استناد به
قاعده اولویت آن را در این بحث داخل کرده اند و اگر چه
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جایز است
شماری از صاحب نظران ابراز داشته اند که جهت حفظ
مصالح کودک و جلوگیری از بروز هر گونه مشکل روحی
و روانی برای کودک ،باید این فرآیند به صورت محرمانه
انجام گیرد و جهت تأیید نظریات خود به دالیل ذیل
استناد کرده اند:
 -1مخفی ماندن این روش مصالح کودک را محفوظ و
وی را از تزلزل عاطفی مصون می دارد (.)32
 -2مخفی ماندن این فرآیند باعث می شود که کودک از
یک حمایت واحد و تربیت یکپارچه برخوردار شود ،در
غیر این صورت ممکن است از لحاظ تربیتی کودک با دو
تفکر ناهمگن روبرور شود که این خود می تواند امنیت
روانی او را تهدید کند .همچنین ممکن است کودک پس
از آشنایی با اهداء کننده ،دچار اختالل چند هویتی شود
(.)33
 -3از لحاظ حقوقی نیز اگر اهداء کننده جنین مخفی
بماند ،در قبال کودک متولد شده هیچگونه مسؤلیّتی
نخواهد داشت (.)32
 -6والدین گیرنده از دیدگاه کودک دارای جایگاهی
خواهند بود که یک والدین حقیقی نسبت به کودک
نسبی خود دارند (.)36
 -5بی شک ایجاد یک پناهگاه محفوظ و شایسته برای
کودک و ایجاد یک کانون طبیعی برای کودک که قبله
آمال کودک به شمار می رود ،در گروه این مخفی کاری
است (.)35

ب -مشروعیت مشروط
 -1اکثر فقهاء معاصر شیعه جهت مشروع بودن
فرآیند مزبور ،شروط ذیل را الزم دانسته اند
 -1جنین اهدایی محصول ترکیب گامت های زوجین
قانونی و شرعی باشد (.)38-25 ،11 ،3
 -2جهت مبادرت به این عمل ،عسر و حرج وجود داشته
باشد یعنی زوجین فاقد گامت سالم باشند (.)22 ،26 ،28
 -3زن دارای رحم سالم جهت انتقال جنین باشد و
جنین نیز از روش تلقیح خارج رحمی به وجود آید.
 -6در فرآیند مزبور مقدمه حرام ()31 ،28 ،25 ،11
همچنین لمس و نظر حرامی رخ ندهد در غیر این
صورت باید قائل به حرمت مطلق شد ( ،)22اما عده ای
بر این عقیده اند که اگر ضرورتی پیش آید ،لمس و نظر
هم بی اشکال است (.)22 ،28 ،11
 -6نحوه گرفتن اسپرم و تخمک غیر شرعی نباشد یعنی
حاصل از عمل زناشویی باشد (.)11
 -2در انجام عمل مزبور هیچگونه حرام و ممنوعیت
شرعی نادیده گرفته نشود (.)22-25 ،3
در ایران نیز همچون کشورهای غربی قانونی تحت عنوان
"قانون نحوی اهدای جنین" در تاریخ  1382/86 /23به
تصویب رسید که این قانون شرایط و جزئیات این فرآیند
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در این مختصر
به مهم ترین ماده آن اشاره می شود:
الف -زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی ،امکان بچه دار
شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را
داشته باشد .ب -زوجین دارای صالحیت اخالقی باشند.
ج -هیچ یک از زوجین محجور 1نباشند .د -هیچ یک از
زوجین مبتال به بیماری های صعب العالج نباشند .ه -هیچ
یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند .و -زوجین
بایستی تابعیت جمهوری اسالمی ایران را داشته باشند.

 -3اهدای جنین مشروط به انجام آن توسط
زوجین جایز است
با توجه به اینکه در فرایند اهدای جنین بر حسب
ضرورت کشف عورت رخ می دهد ،لذا شماری از فقها
معاصر شیعه ( )11-8و اهل سنت ( )6با استناد به ادله
متعدد عقلی و نقلی بر این عقیده اند که باروری به شیوه
مزبور در صورتی جایز است که فرآیند یاد شده توسط
همسر قانونی زوجه انجام پذیرد و در صورت ناتوانی
شوهر از انجام این فرآیند ،حضور زوج یا زن دیگر از
محارم وی در هنگام درمان ضروری است ،لذا اگر این

محجور به شخصی اطالق می گردد که به دلیل یکی از اسباب به وجود
آوردنده حجر چون :جنون یا عدم بلوغ یا سفاهت (یا نادانی مفرط) و مانند
آن از تصرف در مال و دارایی خویش محروم است.
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تخمک و اسپرم در خارج از رحم تلقیح و بارور شده باشد
که البته روش غالب در این فرآیند نیز همین گونه است،
انتقال تخمک بارور شده به رحم زن متقاضی جنین
هیچگونه ممنوعیت شرعی ندارد (.)26 ،25 ،18-8

 -2اهدای جنین مشروط به محرمانه انجام گرفتن

 فتح اهلل قربانی و همکاران

نمیشود ،مضافاً به دلیل اینکه حکم آیه اختصاص به
مردان دارد ،لذا موضوع آن فقط قشر مردان را در بر می
گیرد ،لذا نمی توان اقشار دیگر را در حکم آیه داخل کرد
( )33و حتی توسط قاعده اشتراک نیز نمی توان آن را به
زنان تسری داد .اما اگر این عمل توسط خود زوجین
انجام شود و عامل بیگانه ای در این فرآیند دخالت نکند،
دیگر فرآیند مزبور مشمول حرمت این آیه قرار نمی گیرد
( ،)68از سویی دیگر مقصود از حفظ فروج در آیات مذکور
حفاظت از فروج در برابر نگاه نامحرمان است (.)26 ،23
 -3آیه «قُل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» (نور،)31 ،
نحوه استدالل به این آیه این گونه است که چون آیه
بیان نکرده است که از چه محافظت شود ،لذا از این
جهت آیه اطالق دارد ( ،)61لذا می توان از آیه کریمه
حفاظت مطلق شرم گاه را استنباط کرد با این اوصاف هر
چیزی که این مهم را خدشه دار می کند ،حتی فرآیند
اهدای جنین مشمول حکم حرمت قرار می گیرد (.)61
اما عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد :حکم
موجود در آیه داللت بر حفاظت کردن از شرم گاه در
برابر نگاه بیگانه دارد و مقصود از حفظ ،پوشاندن و
مستور قرار دادن شرمگاه از دیگران است ،مضافاً اینکه
حکم حرمت در این آیه فقط شامل اعمال نامشروع است
لکن حرمت مطلق به معنای مصطلح فقهی را شامل نمی
شود ( ،)62صاحب کتاب منهج الصادقین در تفسیر این
آیه می نویسد مقصود از "غض بصر" دوری و چشم پوشی
از هر چیزی که حرام است ،می باشد اما دوری و چشم
پوشی از امری که نمی دانیم حرام است و همچنین نمی
دانیم به حرام منتهی می شود ،مشمول حکم حرمت قرار
نمی گیرد ( .)63لذا نمی توان با استناد به این آیه نیز
حرمت فرآیند اهدای جنین را اثبات نمود (.)33
فقهای اهل سنت ( )16با استناد به آیه «نساءُکم حرثٌ
لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم» (بقره" )223 ،زنان برای
شما به مثابه کشتزار هستند ،به کشتزار خویش هر جا و
هرگاه که بخواهید درآیید"؛ قائل به این مهم هستند که
خداوند در ارتباط با تولید مثل و فرزندآوری روش
طبیعی آن را مقرر کرده است ،لذا سایر روش های
مصنوعی کمکی جهت باردار کردن زن ،خالف شرع است
که حتی با پدید آمدن ضرورت حکم حرمت آنها تغییر

فرآیند تماماً توسط نامحرم انجام گیرد ،مشمول حکم
حرمت قرار می گیرد (.)6
آیت اهلل مکارم شیرازی اظهار داشته اند :این کار (اهدای
جنین) ذاتاً مانع شرعی ندارد ولی مسائل جنبی حرامی
از قبیل لمس کردن و نظر کردن در آن موجود است،
هرگاه به وسیله محرمی مانند شوهر انجام شود به این
صورت که نطفه خود و یکی از دو همسرش را بگیرید و
ترکیب و در رحم همسر دیگر (هر چند عقد موقتی با او
خوانده باشد) کشت کند ،مرتکب حرامی نشده و در غیر
این صورت برای مجاز بودن این محرمات جنبی باید
مالحظه کرد که آیا این کار ضرورتی پیدا کرده یا نه؟
( )28آنچه از فتوای این فقیه می توان برداشت کرد این
نکته است که فقط ضرورت هاست که می تواند مجوز
اهدای جنین و یا سایر روش های کمکی باروری را صادر
کند ( .)36عده ای دیگر از فقها اهل سنت نیز موافق با
این فتوی می باشند ( ،)26همچنان که اکثر مفتیهای
مرکز فتوای کشور مصر نیز به این نظر تمایل دارند (.)16
ج -ممنوعیت مطلق
طرفداران این دیدگاه با استناد به دالیل ذیل معتقدند به
علت اینکه در فرآیند مزبور در واقع گامت بیگانه وارد رحم
زن می شود لذا اهدای جنین حرام است حتی اگر اهداء
کنندگان گامت زوجین قانونی و شرعی باشند (.)38 ،32
 -1قرآن کریم
 -1آیه« :إن الْمسلمین والمسلمات والْمؤمنین والمؤمنات
و .والحافظین فروجهم والحافظات» (احزاب.)35 ،
 -2آیه «الذین هم لفروجهم حافظون إال علی أزواجهم»
(مؤمنون )2-5 ،با توجه به تعبیر "حفظ فرج" در آیات
کریمه باید به این نکته ملزم شد که آمیزشیکه احتمال
حرام بودن آن وجود دارد ،هم ممنوع است .لذا عده ای
آمیزشیکه احتمال حرام بودن آن وجود دارد را ،تلقیح
مصنوعی و انواع آن نظیر اهدای جنین می دانند (.)26
لذا چون کلمه حافظون دارای اطالق است لذا با اطالقش
شامل انواع حفاظت از فروج می باشد.
صاحب کتاب "مسائل من الفقه االستداللی" در نقد این
دلیل گفته است :موضوع خطاب در این آیه مردان
هستند و با توجه به اینکه فقط مردان موضوع حکم این
آیه قرار گرفته اند ،لذا حکم موجود در آیه به زنان مربوط
03

نمی یابد .همچنین با استمداد از این قسمت آیه که می
فرماید« :مکان تولید نسل شما باید رحم زنانتان باشد»؛
معتقدند آنچه در فرآیند اهدای جنین به وقوع می
پیوندد ،خالف آیه کریمه می باشد (.)66

 -3استناد به قواعد درء المفاسد مقدم علی جلب

 -2روایات

المصالح و ماغلب ضرره فهو ضرر محض

 -1شیخ کلینی از امام صادق (ع) نقل کرده است که

مضمون این دو قاعده به طور کلی گویای این مهم است
که باروری به شکل  IVFاگر چه تا حدودی مشکل
ناباروری زوجین را مرتفع می کند و کانون سرد خانواده
های بی فرزند را جال و گرما می بخشد ،اما به دلیل به
وجود آوردن مسائل زیانباری مانند :هتک حرمت ،کشف
عورت ،منافات داشتن با عظمت و کرامت انسان و پدید
آوردن عوارض روانی مختلف برای فرزند حاصله ،از انجام
آن باید به طور کلی صرف نظر شود زیرا باروری به روش
مزبور عملی است که ضررش بر نفع اش چیرگی دارد و
در نهایت ضرر محض است (.)16

ایشان فرمود« :سخت ترین و درد آورترین عذاب در روز
قیامت جزای مردی است که نطفه خود را در رحم زنی
که بر او حرام است جای دهد» ( .)65اگر عمومیت این
روایت را مد نظر قرار دهیم ،با عمومیتش بر حرمت فرآیند
اهدای جنین نیز داللت خواهد کرد ،آنچه از عمومیت
روایت استفاده می شود این است که در فرآیند مزبور،
جنین حاصل از نطفه بیگانه به رحم زن منتقل می شود
خواه زن نسبت به این مسئله راضی باشد و خواه ناراضی
باشد ( .)33همچنین با استناد به قاعده اشتراک می توان
گفت که روایت عالوه بر مردان ،شامل زنان هم می شود
زیرا قرار دادن نطفه در رحم زن فقط خاص مردان نیست
و جنین حاصل از ترکیب گامت های بیگانه به درخواست
و رضایت زن در رحم وی قرار می گیرد.
اما آیت اهلل خویی معتقد است که با استناد به روایت
مذکور فقط می توان حرمت ناشی از زنا را اثبات کرد
( ،)66مضافاً اینکه در فرآیند مزبور نطفه مرد بیگانه
مستقیماً در رحم زن قرار نمی گیرد (.)66
در نقد این روایت می توان گفت« :فرآیند تلقیح اسپرم با
تخمک در محیط آزمایشگاه تحت موضوع و حکم مندرج
در این روایت یعنی"حرمت قرار گرفتن نطفه مرد بیگانه
در رحم زن بیگانه" قرار نمی گیرد» (.)22

 -4استناد به قاعده "الضرر و الضرار"
قاعده الضرر و الضرار که برگرفته از روایت نبوی «الضرر
و الضرار فی االسالم» ،است از مهم ترین قواعد فقهی به
شمار می رود که کلیات آن مورد اتفاق تمامی مذاهب
اسالمی است .براساس مشهورترین دیدگاه ها در ارتباط
با این قاعده در اسالم هیچ گونه حکم ضرری وضع نشده
است ،با این توضیح فرایند اهدای جنین به گونه ای است
که کودک را در آینده با مشکالت و مضرات عدیده ای
روبرو می سازد .به عنوان مثال با توجه به آیین نامه  3و
 16قانون نحوه اهدای جنین مصوب سال  1382مبنی
بر ضرورت عدم افشای نام اهداء کنندگان برای زوجین
دریافت کننده جنین ،باید گفت در این فرآیند والدین
واقعی کودک مجهول می ماند و اگر بعداً برای کودک
این حقیقت مکشوف شود وی با بحران ها و بیماری های
متعدد روحی و روانی روبرو و مبتال خواهد شد .در نتیجه
با استناد به قاعده مزبور می توان قائل به ممنوعیت و
حرمت فرآیند مزبور شد چرا که این روش باعث ضرر
وارد شدن به اشخاص خصوصاً کودک حاصله از این
فرآیند می شود (.)16

 -2پیامبر (ص) می فرمایند« :از اعمالی که انسان به آنها
مبادرت ورزیده است کارى ناپسندتر و زننده تر بر
خداوند از کشتن پیامبر یا امام ،یا خراب کردن کعبه که
خداوند آ نرا براى بندگانش قبله قرار داده یا ریختن منى
توسط مرد در (رحم) زنى از روى حرام نمىباشد» .پیشتر
نیز اشاره شد که آیت اهلل فاضل لنکرانی اهدای جنین را
فرآیندی می داند که موجب انتقال و قرار گرفتن نطفه
مرد بیگانه در رحم زن بیگانه می شود (.)11
در نقد این روایت باید گفت :در فرآیند مزبور اسپرم مرد
اجنبی مستقیماً وارد رحم زن نمی شود تا اینکه مشمول

 -5اصل احتیاط در فروج
این اصل با استناد به روایاتی که ذیالً آورده می شود
مورد تأیید معصومین (ع) قرار گرفته است:
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31

 حکم اهدای جنین از منظر فقه مذاهب اسالمی

حکم روایت مزبور شود ،مضافاً اینکه در این فرآیند مقاربت
نامشروعی نیز انجام نمی گیرد لذا از روایت مذکور نمی
توان به حرمت فرآیند اهدای جنین استناد کرد (.)26

جداسازی دوقلوها و جراحی زیبایی حرام باشند که در
واقع حرام نیستند.
همچنین در رد این نظریه می توان گفت« :خلق اهلل» در
آیه اشاره به فطرت الهی دارد ،یعنی شیطان می گوید
من انسان را وسوسه می کنم تا فطرت خداوند را تبدیل
به کفر نمایند ،چون می فرماید« :فطره اهلل التی فطر
الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل» (روم )38 ،که در واقع
این آیه تفسیر کننده (فلیغیّرن خلق اهلل  )...می باشد ،لذا
آیه به بحث توحید و شرک ارتباط پیدا می کند و لذا به
بحث اهدای جنین هیچ ارتباطی ندارد.
شماری از فقهای مذاهب اربعه نیز معتقدند :تولید فرزند از
روش اهدای جنین را نمی توان تغییر در خلقت خداوند
محسوب کرد چرا که تغییر در خلقت الهی زمانی محقق
می شود که بشر با مداخله در فطرت الهی ،قانون جدیدی
وضع کند اما باروری به روش اهدای جنین در واقع یک
نوع کشف اسرار و تحقیق در نظام آفرینش محسوب می
شود که بشر از آن جهت مرتفع کردن مشکل ناباروری
اشخاص بهره برده است که در این راستا نیز به تدوین
قانونی خالف فطرت الهی اقدام نکرده است (.)23

 -1روایت شعیب حدّاد :به امام صادق (ع) عرض کردم:
 فتح اهلل قربانی و همکاران

یکی از دوستان شما به جنابعالی سالم می رساند ،او قصد
ازدواج با زنی را دارد که با وی در این زمینه توافق حاصل
کرده است اما زن با طالق غیر مطابق سنت از شوهر
سابقش جدا شده ،البته وی نیز با این ازدواج موافق است،
ولى آن مرد نمىخواهد بدون اجازه شما به این کار اقدام
کند .آیا به او اجازه مىدهید؟ امام صادق(ع) فرمود :این
امر به فرج مربوط می شود که مسأله مهمی است و از آن
فرزند متولد می شود و ما احتیاط می کنیم پس با آن
زن ازدواج نکند (.)1
 -2روایت عالء بن سیابه :امام صادق (ع) در این زمینه
می فرمایند« :نکاح امر مهمی است که در آن احتیاط
شود ،زیرا در نکاح مسأله فرج مطرح است و از آن فرزند
به وجود می آید» ( .)1این احادیث بر این مهم داللت
دارند که در موقع شک پیرامون مسائل مربوط به فرج و
آمیزش و آنچه که از آن فرزند متولد مىشود ،احتیاط
واجب است لذا شماری از فقها شیعه با عنایت به ادله
چون :اصل احتیاط و همچنین اصل حفاظت از فروج
ترک این فرآیند را موافق با اصل احتیاط می دانند (،26
 .)68 ،62اما آنچه باعث شده است که از دیدگاه فقهی
در ارتباط با فروج اصلی مقرر شود ،ناشی از دقت
نظرهایی است که شارع مقدس در این زمینه اعمال
کرده اند تا از مخلوط شدن اسپرم یک مرد با مرد
دیگرجلوگیری کند ،لذا در مواردی مانند این گونه
باروری ها ،چون شارع اذن صریح نداده است لذا بنا به
اصل احتیاط باید احتیاط نمود و قائل به عدم جواز و
نامشروع بودن فرآیند اهدای جنین شد (.)36

 -7به وجود آمدن پدیده اختالط نسب
با توجه به اینکه یکی از شرایط انجام فرآیند اهدای
جنین آن است که جنین حاصله باید محصول گامت
های یک زن و شوهر باشد و همچنین با مد نظر قرار
دادن این مسئله که روش مزبور در بین متخصصین
ناباروری به روش باروری در لوله آزمایشگاهمعروف است،
شماری از فقهای مذاهب اسالمی ( )23با استناد به
مسائل مذکور بیان داشته اند :در این گونه باروری ها،
همیشه شک و شبهه اختالط نسب وجود دارد زیرا امکان
اشتباه پزشک در ظروف محتوی تخمک و اسپرم وجود
دارد و امکان دارد اسپرم و تخمک های موجود در بانک
اسپرم با یکدیگر مخلوط و یا اینکه گامت یکی از زوجین
با زوجینی دیگر مخلوط شود لذا با وجود این اوصاف ،اگر
انجام این فرآیند ضرورتی نداشته باشد باید از انجام آن
خودداری کرد و از سایر روش های کمکی مدد جست،
زیرا در انجام این گونه باروریها همیشه احتمال وقوع
حرمت وجود دارد ( ،)23اما شماری از فقهای اهل سنت
این نظریه را با استناد به دو دلیل رد کرده اند :اوالً

 -6ایجاد تغییر در خلقت خداوند (فلیغیّرن خلق اهلل)
شیطان می گوید« :من انسانها را وسوسه می کنم و به
آنها دستور می دهم که آفرینش (پاک) خدایی را تغییر
دهند» .بی شک اهدای جنین نیز نوعی اخالل در خلقت
خداوند تلقی می شود همچنان که شماری از فقهای
مذاهب اسالمی بر این نظریه صحّه گذاشته اند و برای
جلوگیری از انجام این تخلف ،فتاوی متعددی دال بر
حرمت صادر کرده اند (.)36
در نقد این دلیل باید گفت :اگر مسئله اهدای جنین
حرام باشد باید سایر مواردی را که حالل هستند مثل
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مواردی که منجر به حرمت فرآیند اهدای جنین می شود
این مورد را شامل نمی شود و ثانیاً با رعایت دو شرط
ذیل حکم فرضی حرمت منتفی می شود:
 -1پزشکان و متخصصین امر در این گونه باروری ها با
توجه به حساسیت های باالیی که دارند همیشه نهایت
دقت نظر خود را اعمال می کنند لذا ترس از اختالط
گامت ها به صفر می رسد.
 -2جدا کردن و کدبندی گامت ها جهت جلوگیری
اختالط اسپرم و تخمک اشخاص انجام شود (.)65

 -9اهدای جنین باعث انتقال نطفه مرد بیگانه به
رحم زن بیگانه می شود
شماری از فقهای اهل سنت در این راستا اظهار داشته
اند :حتی انتقال نطفه بارور شده شوهر به رحم همسرش
که توسط فرآیند تلقیح صورت می گیرد حرام است چه
رسد به فرآیند اهدای جنین که جنین تشکیل یافته از
نطفه مردی بیگانه است بنابراین فرآیند مزبور از نظر
فقهی به طریق اولی حرام است ( .)63آیت اهلل فاضل
لنکرانی در این راستا اظهار داشته است :قرار دادن نطفه
مرد در رحم زن اجنبیه و همچنین جنین متکون از
نطفه غیر زوج جایز نیست ( .)62، 11اما آیت اهلل خامنه
ای و شماری دیگر از فقهاء فرآیند مزبور را فقط در
صورتی حرام می دانند که جنین متکون از اسپرم مرد
بیگانه و تخمک زن بیگانه باشد (،36 ،32 ،26 ،25 ،16
 .)61آیت اهلل جناتی در این راستا ابراز داشته است :با
عنایت به آیات  183اعراف و  22سوره نحل و  21سوره
روم و عنایت به ادله ای چون اصل احتیاط در فروج و
جلوگیری از اختالط انساب می توان گفت انجام فرآیند
مزبور جایز نیست (.)66

 -8از بین رفتن نسب و اهداف نکاح
موازین اسالمی غرض از نکاح و تولید مثل را دو مسئله
بیان کرده اند -1 :تأمین نیازی فردی انسان  -2حفظ
نوع انسانی از زوال و نابودی ،اما به عقیده شماری از
فقهای مذاهب اسالمی آنچه از باروری های مصنوعی
خاصه اهدای جنین به وقوع می پیوندد حائز این دو
هدف با هم نیست ،لذا چیزی که این دو هدف را دنبال
نکند ،دارای منشأ و پایه اسالمی نیست (.)63
شماری از فقها مذاهب اسالمی با استناد به روایت:
«زندیقی از امام صادق (ع) سؤال می پرسد :به چه علت
باری تعالی زنا را مشمول حکم حرمت دانسته است امام
(ع) جواب دادند :به علت اینکه موجب فساد و موجب از
دست رفتن میراث ها و قطع انساب می شود زیرا در زنا،
زن نمی داند که چه کسی او را بارور کرده است و
همچنین فرزندی که به دنیا می آید ،نمی داند پدرش
کیست ،همچنین صله رحم قطع و قرابت فامیلی را از
بین می برد ،زندیق در ادامه پرسید چرا خداوند لواط را
حرام کرده است امام (ع) فرمودند :به خاطر اینکه اگر
لواط حالل شود مردان از زناشویی بی نیاز جسته که
نتیجه آن قطع نسل و بسته شدن فروج خواهد بود»
( )65بر این عقیده اند که باروری به شیوه اهدای جنین،
باعث از بین رفتن اهداف نکاح می شود ،چرا که هدف
باری تعالی از نکاح و زناشویی ،محکم کردن نسب ها و
جلوگیری از اعمال نامشروع میان بشر است .مضافاً اینکه
اعمال نامشروع تهدیدی جدی برای نابودی نسب ها
محسوب می شوند که اهدای جنین نیز جزء این اعمال
نامشروع است ،بدین جهت است که آیت اهلل بروجردی

 -11منجر شدن به حرمت و معصیّت
یکی از محرمات شرعی نگاه به شرمگاه و لمس عورت
نامحرم است ( ،)51 ،58 ،22قرآن کریم در این راستا می
فرماید« :ای پیامبر به مؤمنان بگو :چشم های خود را از
نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛
این برای آنان پاکیزه تر است ،و خداوند از آنچه انجام می
دهند آگاه است و به زنان با ایمان بگو :چشم های خود را
از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خویش را حفظ
کنند» (نور.)31-38،
در این زمینه نیز روایاتی وارد شده است:
 -1پیامبر (ص) می فرمایند :هر گاه یکی از شما خود را
می شوید عورت خویش را بپوشاند (.)65
 -2از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود :ای علی (ع)
هرگز بدون پوشش وارد حمام مشو ،نگاه شونده و نگاه
کننده به عورت ملعونند (.)65
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حتی «تلقیح منی زوج به زوجه را محل تأمل و اشکال
می دانند» (.)36

 فتح اهلل قربانی و همکاران

در نقد این مستند می توان با استناد به قاعده «الضرورات
تبیح المعذورات» گفت :تمام حرام های الهی هنگام
اضطرار و ناچاری برای انسان مباح می شوند و گویی که
اصالً امر و مسئله حرامی رخ نداده است (.)38 ،18 ،3
همچنین در این مورد روایاتی وجود دارند که بیانگر این
مهم هستند که اگر پزشک جهت مداوای مریض ناچار
شود که به عورت وی نظر اندازد ،مرتکب حرمت نشده
است (.)51 ،22
روایت ذیل ،نظر انداختن پزشک به عورت بیمار را جهت
درمان تجویز کرده است:
از امام صادق (ع) در مورد زن مسلمانی پرسیدم که در
بدنش بیماری وجود داشت ،یا شکستگی یا زخمی در
جایی که مرد نمی تواند به آن بنگرد و مرد معالج از زنان
متخصص تر است ،آیا مرد معالج می تواند برای درمان به
او بنگرد امام فرمودند :وقتی زن ناچار از معالجه مرد
باشد ،اگر بخواهد می تواند مرد او را معالجه کند (.)1

 -12دستاویزی جهت سوء استفاده کنندگان:
سوء استفاده هایی که از این فرآیند ممکن است صورت
گیرد به قرار ذیل است:
 -1گسترش نامشروع بازار سیاه فروش جنین که با
موازین اسالمی در تضاد و تنافی است.
 -2رواج منفی و غیر شرعی خرید و فروش گامت (.)53
 -3سوء استفاد کنندگان این فرآیند موجبات گرفتن
اسپرم یا جنین را برای کسانی که به لحاظ شرعی یا
قانونی مجوزی برای بارداری ندارند ،فراهم می آورند.
 -6افزایش روز افزون بارداری های غیر شرعی.
 -6این شیوه در کشورهای غربی علی الخصوص
انگلستان به شیوه غیر اسالمی و دینی انجام می پذیرد و
معموالً به اهدای جنین از منظر غیر اخالقی و غیر
اسالمی نگریسته می شود (.)53
 -13داشتن معایبی از دیدگاه علم پزشکی ،اخالق
و روانشناسی:

 -11باروری یا ناباروی زن از مختصات خداوند است

 -1بر اساس آمارهای پزشکی این فرآیند موجب چند
قلوزایی می شود.
 -2احتمال موفقیت در این روش بسیار کم و ناچیز است
به گونه ای که حدود  28درصد از تخم های بارور شده به
مرحله النه گزینی یا زیگوت می رسند و جنین به وجود
آمده تا زمان وضع حمل مادر به رشد و نمو خود ادامه می
دهد .لذا برای ارتقاء دادن به میزان موفقیت این روش 6-5
تخمک را اخذ می کنند و پس از انجام لقاح ،تخمکهای
بارور شده را به رحم زن متقاضی انتقال می دهند.
 -3در مواردی که شوهر دارای اسپرم کم تحرک و یا تحرک
بد است میزان ناکارآمدی این روش بسیار بیشتر است.
 -6مبتال شدن نوزدان به اقسام مشکالت جسمی از
جمله رنگین پوست شدن آنها.
 -5عارض گشتن عارضه تراتوژیک و ناقص الخلقه شدن
نوزادان.
 -6فروپاشی تدریجی نهاد خانواده (.)53
 -2از لحاظ روانشناسی و روانی برای والدین نازا مشکالت
عاطفی و روانی متعددی به بار می آورد (.)6
 -8زندگی و ادامه حیات این گونه از جنین ها در سیطره
دانش قرار دارد که این خود می تواند برای جامعه
لطمات و آسیب های جبران ناپذیری وارد آورد (.)56

و مداخله در آن با فطرت الهی ناسازگار است:
شماری از فقهای مذاهب اسالمی معتقدند مسئله باروری
زن امری است که تحت علم و حکمت خداوند است و
جزء مختصات او می باشد بنابراین باید این عمل از
حیطه علم و اختیار بشری خارج شود چرا که فقط
مختص علم الیتناهی خداوند است ( .)6یکی از فقهای
اهل سنت در این زمینه می نویسد :هنگامی که
دانشمندان دخالت می کنند تا نقش خدا را بر عهده
گیرند و اساس و صفات خلق را دگرگون کنند و نسب ها
مختلط شود و هویت گم شود ،این چیزی است که عقل
و ضمیر انسانی در هر مکانی آن را رد می کند» لذا
شماری از فقهای اهل سنت بر این عقیده اند که باروری
توسط فرآیند اهدای جنین با فطرت خداوند در تضاد و
ناهماهنگی است (.)6
در پاسخ شماری از فقهاء اظهار داشته اند :اگر چه از امور
فطری انسان ازدواج و ایجاد نسل است ،لکن اهدای جنین
از عناوینی نیست که موجب تغییر در فطرت الهی باشد و
با آن در تضاد باشد و انسان را از انسانیت خود دور کند،
اگر چه شماری از صفات انسان با اهدای جنین ،تغییر می
کنند اما در حقیقت با فطرت الهی در تضاد نیست (.)52
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 -3افزایش میل به تجرد در زنان با این توضیح که در
جوامع غربی برخی از زنان خواستار بارداری بدون
همسرند لذا اگر از این روش به صورت صحیح استفاده
نشود به این بحران دامن بیشتری می زند (.)55
 -18رواج استفاده ابزاری و بهره گیری خالف شرعی و
اخالقی از روش مزبور در اکثر کشورهای غربی خصوصاً
انگلستان (.)55
د -دیدگاه توقف:
شماری از فقها مذاهب اسالمی به خصوص فقهای حنفی
در برخورد با مسئله اهدای جنین هیچ نظری از خود ابراز
نداشته و در این مسئله جانب احتیاط را گرفته اند .از
جمله این فقها می توان به شیخ ابوبکر ابو زید و شیخ
عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز اشاره کرد ( .)16لکن از فقهای
شیعه حکمی بدین صورت صادر و شنیده نشده است.

بحث
در مورد وضعیت اهدای جنین ،از بین چهار نظریه بیان
شده ،نظریه مشروعیت مشروط با اصول مسلم پزشکی و
مدارک و موازین فقهی انطباق بیشتری دارد؛ بنابراین
اهدای جنین در صورتی که با رعایت تمام استانداردهای
روز پزشکی و تحت نظارت متخصیص انجام شود ،با
قواعد فقهی منطبق بوده و با نظم عمومی و اخالق حسنه
هم مغایر نیست ،همچنین از ادله و مستنداتی که جهت
تحریم اهدای جنین مورد استدالل قرار گرفت به طور
روشن نمی توان حرمت اهدای جنین را به اثبات رساند
مضافاً اینکه شماری از ادله حرمت مردود دانسته شد.
با توجه به مستندات مطرح شده در مطالعه ،فرآیند
اهدای جنین در صورتی مجاز است که جنین بر اساس
فرآیند خارج رحم به وجود آمده باشد همچنین با
تمسک به ادله متعدد و نظرات فقهی درباره اهدای
جنین ،مشخص شد که جنین اهدایی باید تشکیل یافته
از اسپرم مرد و تخمک زنی باشد که در علقه ازدواج
دائمی یکدیگر باشند.
با عنایت به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و
آنچه از واژه اهداء استنباط می شود این است که جنین
اهدایی باید صد درصد رایگان به زوجین نابارور اهدا شود
چرا که جنین به مثابه انسان و انسان غیر قابل خرید و

نتیجه گیری
فرآیند اهدای جنین به طور مطلق حرام نیست زیرا عامل
روی آوردن زوجین به این روش ،اضطرار و عسر و حرج
است که این موارد عواملی هستند که می توانند حکم
اولیه مسائل را بردارند و به جای آن یک حکم ثانویه
ایجاد کنند ،لذا مسئله اهدای جنین نیز از این حکم
مستثنی نیست و نخواهد بود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تالش های مستمر و پر ثمر تمامی مراجع
معظم تقلید معاصر که با امعان نظر خود حکم این
مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند و همچنین از
فتاوای برجسته و ارزشمند مقام معظم رهبری آیت اهلل
خامنهای (مدّظلّه) و آیت اهلل مکارم شیرازی (دامت
برکاته) در این مسئله تشکر و قدردانی می شود.
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فروش به شمار می رود .همچنین دریافت جنین زمانی
وجه قانونی پیدا می کند که دادگاه مجوز این امر را صادر
کرده باشد ،مضافاً اینکه رضایت اهداء کننده نیز جلب و
کسب شده باشد.
ضروری است که فرآیند اهداء و انتقال جنین به صورت
محرمانه انجام شده و حتی نام اهداء کنندگان جنین
برای زوجین دریافت کننده مخفی بماند .همچنین از
منظر اخالقی و دکترای روانشناسی به اثبات رسیده است
که اگر در فرآیند مزبور ،اصل محرمانه بودن رعایت نشود،
کودک با مشکالت شدید عاطفی روبرو می شود.
روش های کمک باروری به زوجین نابارور به ویژه روش
اهدای جنین علی رغم دیدگاه برخی از صاحب نظران
تولید مثل جنسی محسوب می شوند زیرا آنچه در تولید
مثل جنسی طبیعی رخ می دهد ،ترکیب اسپرم و تخمک
است که در تکنیک های کمک باروری نیز این مهم به
وقوع می پیوندد اما با این تفاوت که در تکنیک IVF
جنین بدون وقوع آمیزش جنسی و از ترکیب مواد
بیولوژیکی ناشی از تلقیح مصنوعی گامت نر و ماده آن هم
در خارج رحم به وجود می آید ،در حالی که در تولید مثل
طبیعی کلیه مراحل به صورت طبیعی انجام می گیرد.
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