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 نطفه از منظر فقه و حقوق اسالمیبیع و اهداء 

 2کبودیمحمد،  1فریبا سبحانی

 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد-1

 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی-2

 دهیچک

 نابجا ۀاستفاد حال نیا با .دارد وجود سراسرجهان در نابارور زوج ونیلیم 80از شیب بهداشت یجهان سازمان آمار براساس

 و خطرناک جامعه یبرا تواندیم یا هسته یانرژ و سالح از نابجا استفاده همانندفه، نط فروش و دیخر ای و نیجن یاهدا از

و  ؟اندموافق نطفه یاهدا و فروش و دیخر با فقها ایآ :که است نیا دارد وجود که یمهم لسوادر این میان  .باشد بار انیز

 نوشته یاکتابخانه روش بر هیتک با که حاضر پژوهش در؟ شودیم متراتب را یآثارچه  امر نیا یحقوق و یفقه لحاظ از

-مسئله مذکور مید. سپس به بیان حکم فقهی کن، در ابتدا با مقدمه شروع و بعد، لغات و واژه ها را تشریح میاست شده

جوید. آن گاه ماهیت حقوقی اهداء نطفه و تمسک می به زعم فقها به ادلۀ جواز و عدم جواز اهداء و بیع نطفه. پردازد

منطقی گیری حاصل تأمل با نتیجه نیز در پایاندهد. نقش پژوهشکده رویان را پیرامون بحث مورد واکاوی قرار می

 .یابدن، بحث پایان مینویسندگا

 ، پژوهشکده رویاننطفهبیع، اهداء  :یدیکل واژگان
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 :مقدمه

 موضوع شوندیم آن دچار مشترکشان یزندگ از چندسال باگذشتن و ازدواج از بعد نیزوج که یمشکالت از یکی            

 راهکار از گذشته در .دهدیم قرار ریتاث حتت را ییزناشو رابطه انیبن شودکهیم حاد یزمان مشکل نیا .باشدیم ینابارور

 نطفه فروش و دیخر با امروزه یول.شدیم استفاده بحران نیا حل راه یبرا یخواندگ فرزند ای و مردان یبرا مجدد ازدواج

 یبرخ در اسپرم فروش و دیوخر است آمده مشکل نیا کمک به یعلم یحل راه انیرو درپژوهشکده نیجن یاهدا ای و

 انیرو پژوهشکده هرچند.است شده لیتبد درآمد پر شغل کی به متاسفانه تهران متمول مناطق در یپزشک یاهکینیکل

 مسئله و دارد یشرع و یحقوق لحاظ از یاریبس یهاجنبه موضوع نیا اما .است کرده بیتکذ خود درمورد را خبر نیا

 فیتکل تیمحرم و ارث مانند شودیم مترتب امر نیا بر که یآثار نکهیا و باشدیم حیتلق نیا روش دارد وجود که یمهم

 .میاپرداخته موارد نیا یبررس به پژوهش نیا در ما و ستیچ طفل نیوالد یحقوق و یشرع

با توجه به دو روش )لقاح درون رحمی یا خارج رحمی( بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر             

های طوالنی و دقیق توسط در فقه نیامده، لکن پس از بررسی کدام از این صورتها چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ

فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختالف شدید 

 .بیگانه مرداست یا ممنوع اعالم شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم 

اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء قها آن را بدون ایراد تجویز کردههر چند تعداد اندکی از ف            

. فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعالم کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم

یح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها موافقت بخشی از تلق

همراه آیین  1383تصویب و در اواخر سال  1382های نابارور« سال ضمن قانونی بنام » قانون نحوه اهدای جنین به زوج

 .نامه به قوه قضائیه ابالغ و قابل اجرا گردید

 

 واژه ها . تعریف لغات و1
  نطفه فیتعر. 1-1

 است،کم زالل آب نطفه)« .أوکثر قل الصافی الماء: النطفۀ: »است آمده نطفه یلغو یمعنا در قاموس درکتاب            

 (1/145)فیروزآبادی ،بی تا، (.ادیز ای باشد

 یف ایاللح من الدَّلو؛ فی یبقی القلیل اءالم:النطفۀ: »است کرده یبررس نطوریا را آن یلغو یمعنا زین العرب لسان در            

 :فقال الجمع یف نیاللفظ نیهذ نیب یالجوهر فرق قد و نطِاف، و نُطَف والجمع أوکثر قل الصافی، الماء  هی: )قیل و أیضا،

 «(.نطف والجمع الرجل ماء والنطفۀ النطاف والجمع الصافی، الماء النطفۀ
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 .است ونطاف نُطَف جمع و اد،یز ای باشد کم است، زالل آب آن» :است شده شده گفته نطوریا زین یانیلح از            

 نطفه و است نطاف آن جمع و است یصاف آب نطفه، است گفته و است گذاشته فرق جمع در لفظ دو نیا انیم یجوهر

 (9/334)ابن منظور،بی تا، .است نُطَف آن جمع و است مرد آب

 از مراد که شد روشن ات،یروا نیا ظاهر اساس بر زین و م،یکرد نقل لغت اهل از آنچه به توجه با ب،یترت نیبد            

 خالف بر یا نهیقر که آن مگر است، مراد مرد یمن و الرجل ماء تنها بلکه ست،ین تخمک و یمن از حاصله بیترک ی نطفه

 (1/72 ،1389،یلنکران)یم.باش داشته آن

  نیجن فیتعر. 1-2

 پنهان و دهیپوش که رو ازآن مادر، شکم در فرزند به و است ازحواس یزیچ پوشاندن یمعنا به لغت در نیجن            

 سه از لقاح از حاصل موجود به ،یشناس نیجن و یستیز علوم در(1/175، 405 احمد، بن لیخل.)شودیم گفته نیچن، است

 نیجن واژه(1/۶ ، 135۶نسب، ی،سلطانیگرج.)نداگفته نیجن تولد، زمان تا یهفتگ هشت از پس و انیرو یهفتگ هشت تا

 هیپا بر .رودیم کار تولد،به تا یباردار یابتدا از مادر رحم در بچه یعنی( حمل) با مترادف یحقوق و یفقه متون در

 ،1407، یطوس. )شودیم اطالق، ابدی یانسان خلقت آنکه از پس حمل، بر نیجن واژه ،یفقه متون در گرید یکاربرد

 استخوان، شدن لی،تشک ،مضعَه عَلَقه نطفه، :است شده ادی نیچن نیجن تکامل و یریگ شکل مراحل میکر قرآن رد (5/29

 (5 هیحج،آسوره ) .نیجن بر روح شدن دهیدم و گوشت با استخوان شدن پوشانده

  نطفه و اهداء فروش و دیخر تیماه. 2

 استفاده تا گرفته رحم خارج لقاح از را یگوناگون یهاراه و دهآم نابارور یهازوج کمک به امروز علم شرفتیپ            

 فرزند داشتن لذت و شوند مند بهره شدن مادر و پدر موهبت از تا گذاردیم ها آن اریاخت در نیجن اهداء و نطفه بانک از

 استفاده بوده، همسرش دنکر بارور ییتوانا و اسپرم فاقد مرد که ییزوج در یمصنوع حیتلق یهاراه از یکی.کنند تجربه را

 و کرده بیترک شگاهیآزما در گانهیب مرد اسپرم با را زن تخمک که بیترت نیبهوا.است گانهیب و بهیغر یمرد نطفه از

 کار نیا به تن یمال منبع کی نیتام یبرا افراد از یبعض زین رانیا کشور در .کنندیم قیتزر زن رحم به را بارورشده سلول

 تجارت روش، نیا کنترل با است خوب اریبس چه یعنی باشد خطرناک تواندیم تجارت نیا قتیدرحق یول دهندیم

 و ها یستیبهز از کودک ای نوزاد آوردن باال که کرد قیتشو را جامعه حیصح غاتیتبل عوض در و شوند مانع را تخمک

 کودکان نیا و کشور دوش از یربا جامعه و کودکان نیا مشکالت رفع به کمک و خداپسندانه و ثواب امر کی انجام

 (37 ،1380زاده، نائب.)بردارند

تواند به آن رجوع کرد و به شرح و بسط این مسأله بیشتر از متونی که در توضیح این قانون می از قدیمی ترین            

ه اسب محرمدیگران تا زمان خودش پرداخته است. کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در بخش مک

 : انداز کتاب مکاسب خود چنین فرموده
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 ت.ل؛ به دلیل اینکه عین منی نجس اساو            

 (87، 1415.) انصاری ، دوم؛ چون فایده عقالیی ندارد و اگر بیرون بریزد که حتماً فایده ای بر آن مترتب نیست            

منی آن را به رحم دیگری متصل  ا با علم امروزه بشر بدون تماس بابه طور واضح این دو دلیل باطل است زیر            

ماند تعبد است. که تعبداً از طرف شارع خرید و مترتب شده است. تنها دلیلی که میکند و فایده عقالیی نیز بر آن می

  .شودمنی و تخمک نمیپس حدیث حرمت بیع نجس شامل  .فروش آن را حرام اعالم کنیم

-یم انجام مورد دو در نطفه یاهدا شود،یم محسوب نیجن یاهدا باشد اسپرم از حاصل یانتقال نطفه که یزمان            

 :شود

 عیما در نه) ستین اسپرم دیتول به قادر مرد و است اهدا گیرنده مرد به مربوط ینابارور مشکل که یموارد در: اول            

 استفاده نطفه یاهدا از دیبا ریناگز فقها از یتعداد نظر از تیممنوع به توجه با تصور نیا در( ها ضهیب یوسبیب در نه و یمن

 .شود

 به وابسته یکیژنت یهایماریب شامل دارد وجود بعد نسل به یکیژنت یهایماریب انتقال احتمال که یمارانیب در: دوم            

. باشد شدن برطرف قابلنطفه  یاهدا با که یمادرزاد یهایناهنجار ایا دوشن یعضالن یتروفید ،یلیهموف رینظ نیجن

 و زن کی تخمک و اسپرم( یشگاهیآزما) یرحم خارج لقاح از حاصل نطفه  انتقال یمعنا به نطفه  انتقال انطفه ی یاهدا

 تخمک  یاهدا بانک ان،یرو موسسه مانند یمجاز یمرکز در است تخمک صاحب زن از ریغ که یزن رحم درون به مرد

 از یادیز یهاخم و چیپ از نیجن یاهدا .شوندیم ینگهدار یاهدا یهاوتخمک اسپرمها درآنجا که دارد وجود پرماس و

 نائب) .است کرده فرزند صاحب را نازا یهازوج از یاریبس رانیا در اکنون و است کرده عبور یشرع ،یعرف ،یقانون نظر

 (همان زاده،

 نطفه فروش و دیخر یفقه حکم. 3
 یجزئ تخمک و اسپرم رایز است؛ متفاوت تخمک و اسپرم فروش و دیخر با نیجن فروش و دیخر که است مسلم            

 ها برآن نکهیا ای است شیخو یاجزا مالک انسان ایآ نکهیا ی درباره مفصل مباحث .باشدینم کامل انسان و بوده انسان از

 خصوص به .باشدیم انسان یهافرآورده و  اجزا فروش و دیخر جواز دو هر ی جهینت یول است مطرح دارد تیوال

 ستین اعتنا قابل آن ضرر ای است جبران قابل آن ضرر ای ندارد ضرر بدن از انفصالشان که تخمک و اسپرم مانند ییاجزا

 حیتوض) .دارند فروش و دیخر تیقابل بودنشان مال به توجه با انسان یهاوردهآفر مکارم، و فاضل اهلل تیآ نظر مطابق

 (2/203 ، 1378مراجع، المسائل

 علت نیهم به دیشا و ستین سازگار یو کرامت با یانسان یهافرآورده بر عیب اطالق :معتقدند یبرخ باره نیا در            

 کشور 1994 مصوب یمدن قانون نکهیا چه. است دهیگرد مصطلح خون فروش یجا به خون یاهدا عبارت که است

 خود جسم از ییاجزا برداشتن ای دهدیم تن خود شخص یرو شیآزما به که یکس:))است آورده ۶-1۶ ماده در فرانسه
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 1384سندگان،ینو از یجمع) .کند افتیدر آن مقابل در یعوض وان ینم کندیم موافقت آن یهافرآورده یآور جمع ای

،173) 

 فقها نظر از نطفه ءاهدا. 4

 مطلقا نطفه یاهدا: شوندیم میتقس دسته سه به فقها شود،یم مشاهده ی نطفه اهدا جواز عدم ای جواز مورد در            

 که هستند یکسان آخر گروه د(.نباش ای باشد تیزوج ی رابطه اسپرم و تخمک صاحب نیب که آن از اعم) ست؛ین زیجا

 ریغ در و مجاز عمل نیا باشد، تیزوج ی رابطه اسپرم صاحب و تخمک صاحب نیب اگر معتقدند و شده کیتفک به قائل

 :ردیگیم قرار یبررس مورد فوق یهادگاهید از کی هر استناد قابل لیدال لیذ در .ستین زیجا صورت نیا

  نطفه ءاهدا جواز عدم لیدال. 4-1
 و انیب الًیذ ها آن از یبرخ که دهیذکرگرد نیجن یاهدا ییناروا و جواز عدم بر یفراوان یحقوق و یفقه لیدال            

 :شودیم یبررس

 خدا خلق رییتغ. 4-1-1

 تبدل ال علیها الناس فطرۀ التی اهلل فطرۀ» و( 119، نساء)« اهلل خلق رنیغیفل مرنهم  وال»:دیفرمایم متعال خداوند            

 که است آن گرانیب اتیآ نیا رایز شود؛یم استفاده خدا نشیآفر در رییتغ بودن حرام اتیآ نیا از. (20 روم،) «اهلل لخلق

 تخمک و اسپرم یعیطب لقاح قیطر از ولد و زاد بر یاله فطرت که جا آن از و است طانیش دستور به نش،یآفر در رییتغ

 دیتول که آنجا از و .است یطانیش یکار و حرام جهینت در و یاله خلقت در رییتغ ینوع ،یگرید روش هر است، استوار

 را متعال خداوند نشیآفر رایز ؛باشدیم حرام است، نشیآفر در رییتغ و نبوده فطرت مطابق نیجن یاهدا قیطر از مثل

 خدا خلق در رییتغ یاول قیطر به توانیم را یمصنوع حیتلق به یعیطب لقاح از خلقت ریمس انتقال نیبنابرا .اند داده رییتغ

 و اصل در رییتغ نیجن یاهدا قیطر از مثل دیتول که یحال در است، مخلوق ظاهر در رییتغ فوق موارد در که چرا دانست؛

 طیمح ن،یجن یاهدا در یول است، مخلوق همان به منحصر شده ذکر موارد آثار عالوه به. است خلقت ی وهیش

 هم و میکر انسان هم نجایا در. بگذارد اثر هم انسان نسل بر بسا چه و بگذارد نیجن بر ینامطلوب اثرات تواندیم شگاهیآزما

 .ردیگیم قرار هدف انسان کرامت

  انساب اختالط. 4-1-2

 در اختالط به منجر مثل، دیتول امر در که است ثالث فرد دخالت نطفه، یاهدا جواز عدم لیدال نیتر مهم از یکی            

 زن ای تخمک صاحب زن شود،یم متولد نطفه یاهدا قیطر از که یطفل مادر ستین مشخص مثال عنوان به. شودیم نسب

 صاحب فرزندان تخمک، صاحب فرزندان و یو نیب یا رابطه چه ست؟یک کودک پدر نیچن هم است، رحم حبصا

 دارد؟ وجود رحم صاحب فرزندان و اسپرم
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. باشدیم تفاوت حکمت و علت نیبو  ستین ان علت و بوده حکم حکمت انساب، اختالط رسدیم نظر به            

 عده به راجع مقررات مصلحت که ها نطفه نشدن ختهیآم مثل است؛ نیمع انونق کی یبنا ریز که است یمصلحت حکمت

 در فاحشغبن  مثل دارد؛ علت نبود و بود به یبستگ قانون، نبود و بود که است آن قانون کی علت اما .است طالق ی

 تیکل بوده، یلبغا حکم حکمت یول استثناست، قابل ریغ و دارد تیحکم،کل علت. استغبن اریخ وجود علت که معامله

 ( 247 ،1378، یلنگرود یجعفر) .است ریپذ استثنا و ندارد

 انیۀ »آ هب استناد با :اندگفته مثال و اندکرده حل موارد درابن را انساب اختالط مشکل فقها از یاریبس عالوه به            

 (2 هیآ مجادله،) «ولدنهم یالالئ اال امهاتم

 به استناد با یبرخ. (2/320ق، 1421،ییخو) رحم صاحب زن یعنی کرده، متولد را طفل هک است یزن مادر،            

 مثل گرید یبرخ( 592/2 ق، 1421، ینیخم).است تخمک صاحب زن مادر، معتقدند اسپرم، و تخمک از طفل نیتکو

 اتفاق به بیقر اکثر زین پدر مورد در .تخمک صاحب زن و رحم صاحب زن: مادردارد دو مزبور طفل معتقدند زین یلیاردب

 ( 2/320ق، 1421، ییخو( )2/592 ق، 1421، ینیخم). دانندیم اسپرم صاحب به منتسب را طفل فقها

  فرج حفظ. 4-1-3

 یاتیآ. دارد دیتاک تا فرج در اطیاحت و حفظ بر که کنندیم استناد یاتیروا و ادی با نطفه یاهدا نیمخالف            

( 31نور،) «فروجهن حفظنیو ابصارهن  من غضضنی للمومنات قل و » (35 ، احزاب)«الحافظات و مفروجه نیالحافظ»:مانند

 ق 1418، یطوس)ط« نحتا نحن و الولد کونی مند شدید الفرج امر» :دیفرمایم( ع)صادق امام از آنچه مانند یاتیروا و

 نیهم به دیشا. باشد الیاست خواه استمتاع خواه شود، زیپره است، فرج متناسب چه هر از دیبا است نیچن استدالل. (8/28،

 ق، 1424، یعامل حر) .است شده حرام کار دو مرتکب ه،یاجنب رحم در نطفه وضع صورت هر در یرا شده انیب لیدل

20/317) 

 انسان کرامت ینف. 4-1-4

 آدم یبن کرامت در زین قرآن است؛ کرامت واجد... و طفل ن،یجن نطفه، از اعم یزندگ مراحل تمام در انسان            

« تَفْضِیلًا خَلَقْنَا مِمََّنْ کَثِیرٍ عَلَى وَفَضََّلْنَاهُمْ الطََّیَِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرَِّ فِی وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِی کَرََّمْنَا وَلَقَدْ» .دارد دیتاک

 سوار [ میگذاشت ارشانیاخت در که ییهامرکب بر] ایدر کی وشخ در را آنان و م،یداد کرامت را آدم فرزندان نیقی"

 کامل  یبرتر خود یهادهیآفر از یاریبس بر را آنان و م،یدیبخش یروز زهیپاک یهانعمت از آنان به و میکرد

 (70 هیآ اسراء،)".میداد

 تواندینم روش نیا در شتریب ریم و مرگ احتمال و نطفه ای نیجن یاهدا قیطر از متولد طفل سالمت نیتضم عدم            

 کینزد که باردار همسر با یکینزد باشد نیچن اگر: اندگفته یبرخ که همانگونه رایز باشد نیجن یاهدا حرمت بر یلیدل

-21 صص ق، 1420م،یحک)است زیجا که یحال در بود،یم زیجا دینبا باشد نیجن سقط معرض در اگر است؛ حمل وضع
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 به پس .ستین حرام که یحال در در بود،یم حرام دیبا است، نیجن سقط معرض در که یزن نشد حامله نیهمچن (20

 ازدواج دارند، اعتقاد پزشکان از یاریبس امروزه. دانست حرام را ولد زادو توانینم ن،یجن سالمت عدم احتمال صرف

 .است نداده فتوا یلیفام ازدواج تحرم بر یهیفق چیه اما دارد، یفراوان ریتاث رسالمیغ فرزندان تولد در یلیفام

 نطفه ء و خریداهدا جواز لیدال. از 4-2

بنابراین دو  .شودیم ثابت جواز گردد، مخدوش حرمت لیدال که نیهم بلکه ندارد لیدل به ازین نیجن یاهدا جواز            

 :شودیم یبررس و انیب الًیذ که دهیذکرگرد نیجن یاهدا و جواز یفقه لیدال

  اباحه اصل. 4-2-1

 یظاهر اثبات از یکی: دارد کاربرد دو اباحه اصل. است یحکم شبهه دراصولیان نزد مشهور قواعد از اباحه اصل            

 انیب به .سنت از کتاب در موجود عمومات یبعض به یواقع اباحه اثبات یگرید و منع بر لیدل وجود عدم و شک موارد در

 را اجرا ،یشرع حجت به یو یدسترس عدم و فیتکل در مکلف شک هنگام که است یاصل اباحه اصل از مراد گرید

 و جستجو از بعد مکلف که یهنگام مثال، یبرا داند؛ینم فیتکل آن انجام به موظف را مختلف عمل، مقام در و شودیم

 آن استعمال اباحه به دهنمو یجار برائت اصل کند،یم شک اتیدخان استعمال تیحل ای حرمت در ل،یدل به یابیدست عدم

 (2/241 ، 1379 مظفر،) .شودیم منیا یواقع حکم با یاحتمال مخالفت عقوبت از و کندیم حکم

 قاعده نفی عسر و حرج . 4-2-2

انسان مشکل غیر قابل تحملی مستولی گردد  فقها با استناد به قاعده ی مذکور بر این عقیده هستند که هرگاه بر            

گردد. لذا اگر حکم اولیه حرمت باشد با پدید آمدن برآن عنوان ثانویه حاکم می حکم اولیه احکام برداشته شده و

 و مثل تولید دست در کلید بقای بشر:است آمده سنت اهل فقه در زمینه این درگردد. حالل یا حداقل مباح میاضطرار 

تواند عسر وحرج فراوانی برای خانواده به وجود آورد. لذا لزوم فرزند با این توضیح بی فرزندی می است، فرزندآوری

اینکه شارع برای حل این معضل انسان را تنها نگذاشته است واین  مضافاًرود. زندگی احتیاجی مبرم به شمار میبرای دوام 

 اجازه را داده است تا مشکل این زوج ها بر طرف شود.

 آن فروش و دیخر و نطفه ءاهدا یحقوق تیماه. 5

 تواندیم نطفه ایآ قاع؟یا ای شودیم انجام عقد قالب در نطفه یاهدا عمل که است نیا شودیم مطرح که پرسشی            

 است؟ خاص تیماه ای ژهیو یحقوق عمل نیا که آن ای شود باغ  عیمب

 و اسپرم بیترک حاصل نیجن رایز است؛ متفاوت(  تخمک و اسپرم)گامت ای نیجن فروش و دیخر دیترد بدون            

 تنها تخمک و اسپرم اما شود؛ لیتبد کامل موجود به تا شود؛یم داده انتقال رحم به مرحله نیا از بعد و است تخمک

 فقها از یا عده جهت نیهم به. است جبران قابل آن ضرر ای ندارد یضرر انسان بدن از آنها شدن جدا که هستند ییاجزا

 یبرخ گرچه (2/203 ، 1378، یلنکران فاضل) .دانند یم فروش و دیخر قابل بودنشان یمال جهت به را انسان یهافرآورده
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 یهافرآورده رایز ؛انددانسته باطل و شوندیم واقع آن معوض و عوض ن،یجن و گامت که را ییقراردادها حقوقدانان از

 مورد نیا در (172 ، 1385، ییصفا) .رندیبگ قرار ستد و داد موضوع و شوند یتلق مال و کاال دینبا اصوالً انسان جسم

 ازین نیا لذا دارند؛ گامت به مبرم ازین ،یدرمان مجاز مراکز و است یشرع قیطر از نیزوج ینابارور درمان هدف، و زهیانگ

 دیخر جواز به دانسته مال را خون مذکور، لیدل مانه به معاصر یفقها اکثر که چنان شود؛یم گامت تیمال سبب زهیانگ و

 (1۶4 ،1379ان،یکاتوز) .اندداده فتوا آن فروش و

 :است تصور قابل قیطر همه از نیجن یاهدا و انتقال اهدا، یقانون مفاد مطابق            

 منجمد صورت به که را خود یضافا یهانیجن و اندشده بارور راًیاخ درمان کلیس در که ینابارور نیزوج -1            

 .دهندیم قرار گرید نابارور نیزوج اریاخت در گانیرا صورت به اندآمده در شده

 به و لیتشک نیجن یرحم خارج لقاح قیطر از تا کنندیم اهدا را خود تخمک و اسپرم کوکار،ین زوج کی -2            

 .شود منتقل رندهیگ زن رحم

 و نیجن لیتشک و یرحم خارج لقاح قیطر از خود تخمک ادیم اسپرم یاهدا با تخمک ای اسپرم صاحب کی -3            

 .کندیم شرکت نطفه یاهدا در رندهیگ زن رحم به آن انتقال بعد

 کیتفک آن مختلف مراحل نیب دیبا گامت، و نیجن یاهدا یندهایفرا نییتب و لیتحل به توجه با رسدیم نظر به            

 گامت یاهدا .باشند داشته یکتب موافقت و تیرضا دیبا کنندگان اهدا ییاجرا نامهنییآ و اهداء قانون اساس بر .دش قائل

 انیکاتوز) .ندارد یگاهیجا ذاتا عوض و مبلغ مطالب لذا شده عنوان بالعوض و یمجان گان،یرا قانون نیا در نطفه ای

 (،همان

 گامت یاهدا بانک تواندیم ینابارور درمان مجاز مراکز آن نامه نییآ( 8) ماده و اهدا قانون مندرجات اساس بر             

 کند،یم انیب را نیجن بانک جادیا و احداث مجوز و هیدییتا صرفاً آن در که یموضوع یدستورالعمل کنند ریدا نیجن ای

 :آن نامه نییآ و اهدا قانون در شودیم شنهادیپ لذا نبوده اشکال از یخال

 مذهب و نید با متناسب ،(تخمک و اسپرم) ییاهدا یهاگامت به مختص یهالیفا یبند طبقه و جادیاالف(             

 .شود فیتکل مراکز یبرا آنها بودن مسلمان ریغ و مسلمان مانند اهداکنندگان

 در گامت ای نیجن هر به یاختصاص لیفا مطابق اهداکنندگان کامل و قیدق اطالعات افتیدر و ثبت نحوهب(             

 دشو مشخص یمحرمانگ شرط تیرعا با ها بانک

 نطفه یاهدا ای فروش و دیخر از حاصل طفل نسبت نییتع. 5-1

 قانون بیتصو در گذار قانون یزدگشتاب لیدال گرید از که اهداء قانون یاجرا در مانده مغفول موضوع نیا هر            

 رشیپذ)یمصنوع لقاح یهاروش ریسا آن تبع به و گذار قانون نظر مورد ینوع حیقتل از حاصل نسب بحث .است زین اهدا

 نسب فیتعر در توانیم اندداده ارائه نسب از حقوقدانان و فقها که یمختلف فیتعار به توجه با. است(رشیپذ عدم ای
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 یشاوندیخو رابطه از است عبارت یحقوق اصطالح در و است نژاد و یشاوندیخو یمعنا به لغت در نسب: گفت نیچن

 واحد منشأ به نفر 2 شدن یمنته یکل طور به و باشند یثالث نسل از دو هر ای ،یگرید نسل از یکی که نفر دو نیب

 (۶3، 138۶داماد، محقق).است

 ای ،یگرید از تولدشان ای ،یگرید از آنها از یکی تولد سبب به نفر دو نیب که است یاعالقه نسب؛ گرید ریتعب به            

 به زن و مرد یجنس رابطه از که یفرزند عرف نظر از (39/7 ،1314،ینجف) .شودیم حادث ثالث شخص از تولدشان

 است یا رابطه عرفا نسب پس. بردیم نام نسب به آن از عرف که شودیم برقرار یا رابطه نشیوالد و او نیب د،یآ وجود

 قانون در قانونگذار (192، 1372، ینیقزو یعلو) .شودیم انتزاع گرید انسان نطفه از انسان کی شیدایپ از که یاعتبار

 ،نفقه  تیترب ،ینگهدار) نسب آثار از یبعض به فقط ،یمتقاض نیزوج به حاصله طفل و نیجن الحاق به حیتصر بدونء اهدا

 .است گذاشته مسکوت اهدا قانون بیتصو از سال 10 گذشت از بعد و تاکنون را نصب مسئله و است کرده اشاره(احترام

 به دیبا مشروع نسب اثبات یبرا. شود مند بهره تواندیم آن از حمل که است یحقوق جمله از وارث تیوص هبه،            

 به آنها از که یمادر و پدر با یو نیجن ای نطفه نصب کردن مشخص با نیبنابرا کرد توجه آن وتکون  نیجن لیتشک منشاء

 .شد خواهد نییتع زین ارث به مربوط مقررات برابر یو سهم و برده ارث  شانیا و محرم است آمده وجود

 شود نیمع و اصالح صورت نیبد است مطرح اهدا قانون در که یموضوع نیتر یضرور شودیم شنهادیپ نیبنابرا            

 اخذ گامت و ییاهدا بنس درباره و است چگونه آن مختلف انواع در یمصنوع حیتلق از حاصل طفل نسب عاقبت که

 (14 ،1392، مقدم یصادق) .شود فیتکل نییرتعیغ به انتقال ندیفرآ در شده اهدا ای و شده

 به یاجنب مرد نطفه قیتزر سوال به علما یتمام پاسخ در دیبرو یفقه استفتائات سراغ به اگر شد گفته که همانطور            

 .دارد اشکال و تسین زیجا است اسپرم فاقد شوهرش که یزن رحم

 در است فروشنده که یمرد اسپرم با زن تخمک اگر یول ستین زیجا: دیگویم باره نیا در یستانیس اهلل تیآ             

 فرزند بلکه بود نخواهد مرد فرزندان هم صورت نیا در و است زیجا دهند قرار رحم در سپس و کنند بارور رحم خارج

 بود خواهد ماسپر ی فروشنده ای اسپرم صاحب

 یول ندارد اشکال نفسهیف یاجنب مرد نطفه قیطر از زن حیتلق: »است داده پاسخ یا خامنه یالعظم اهلل تیآ دفتر            

 روش نیا با که یصورت در حال هر به «شود اجتناب ها نیا از ریغ و حرام، لمس نگاه، لیقب از حرام مقدمات از دیبا

 و رحم صاحب که است یزن به و نطفه صاحب به ملحق بلکه شود،ینم زن آن شوهر به ملحق دیایب ایدن به یکودک

 اتفاق آن ی درباره که ستین یا یفقه مسائل جمله از مسئله نیا.ندامخالف موضوع نیا با اما از یبرخ اما است تخمک

 د.باش داشته وجود نظر

 ییاهدا نطفه تیمحرم مورد در فقها . دیدگاه5-2

 :ذکر آنها پرداخته ایمهایی دارند که به اسپرم دیدگاه وخریدء اهدازمینه ی محرمیت طفل حاصل از فقها در             
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 و شود اطیاحت یفرزند و یمادر احکام بیترت در دارند نقش مادر دو که یمورد در :سدینومی یستانیس اهلل تیآ            

 (533 ،1389 یستانیس) .ستین دیبع نشود، یو بانتصا حکم ولو رحم صاحب و او نیب تیمحرم ثبوت

 از بلکه است یرضاع مادر مشابه( هیالبدل ام) به نسبت و دارد اختصاص نطفه صاحبان به: معتقدند مکارم اهلل تیآ            

 .شودیم حرام زن نیا و نسل نیب ازدواج لذا گرفته، نشأت یو از استخوانش و لحم تمام رایز دارد، تیاولو جهات یبعض

 (1/427، 1378 مکارم،)

 یشرع مانع بدون یصورت هر در را نظر مورد زن رحم به نطفه انتقال زین مقام معظم رهبری)مدظله العالی(            

 تخمک ای نطفه که باشد ممکن اگر البته شود اجتناب حرام نظر و لمس از دیبا که اند نموده دیتاک یول اندداده صیتشخ

 (58 ،1398،یا خامنه) .است بهتر ارث و تیمحرم مثل بعدی احکام ترتب نظر از شود، گرفته نیجزو از یکی از

 

 شده فروش و دیخر ای ییاهدا یهانطفه مورد در ثار مسئله. 5-3

 :دارد وجود دگاهیدسه  مورد نیا در            

 باور نیا رشیپذ با: دانندیم کیژنت نیوالد را طفل یقیحق مادر و پدر که یکسان به متعلق: اول دگاهید( الف            

 یمتقاض نیوالد با ینسب رابطه اهدا از حاصل فرزند. شودیم نسب در اختالط به منجر و حیناصح یاقدام نطفه یاهدا اصل

 انیم تیمحرم به دادن ریش و  رضاع ای یمتقاض زن یباردار و مانیزا اسیق جهت به بتوان است ممکن حداکثر و ندارد

 انیم توارث  امکان و کندیم جدا خود یقیحق نیوالد از را فرزند نذر قبول با نطفه یاهدا بود قائل یمتقاض زن و طفل

 .کندیم یمنتف عمال را آنها

 عبارت به را یمتقاض زن شماردیبرم طفل یقیحق مادر و پدر را کیژنت نیوالد که نیبرا عالوه: دوم دگاهید( ب            

 دیخر ای نطفه یاهدا از یناش فرزند دهیعق نیبرا بنا بیترت نیا به ؛ داردیم محسوب یقیحق مادر زین را کننده مانیزا گرید

 .است برقرار توارث و ینسب رابطه یو با دو هر انیم که دارد مادر دو فروش و

 صاحب انیم که است ستدر تخمک صاحب نه شودیم محسوب طفلمادر کننده مانیزا زن: سوم دگاهید(ج            

 اما دارد، وجود ،یخلق یحت ،یظاهر یوراثت یهامشابهت فروش و دیخر ای اهدا از یناش فرزند و( کیژنت مادر) تخمک

 که اوست بدن در ماه، نه و کیولوژیزیف قرابت زین رندهیگ اهدا زن با دارد، کیژنت قرابت تخمک صاحب با طفل اگر

 اهداکننده زن از کمتر را فرزند خلقت روند در داریخر ای رندهیگ اهدا زن مداخله زانیم دیانب نیبنابرا. کندیم نمو و رشد

 دو از یناش نحلیال مشکالت دگاهید نیا رشیپذ با. داد کنندگان به اهدا را حق یکسره  ه،یپا نیا بر و کرده قلمداد

 یناش فرزند با واقعاً شود فرزند یواقع مادر تا دهکر مراجعه ینابارور درمان مرکز به که یزن و شودیم مرتفع فوق دگاهید

 (25-37 ،1395 ن،یآذ) .کندیم برقرار توارث و ینسب رابطه دیخر ای اهدا از

 انیرو پژوهشکده. 6

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

11 

 

 در اسپرم اهدا و فروش بر یمبن یخبر با ارتباط در انیرو پژوهشکده یپزشک اخالق تهیکم ریدب یسامان رضا            

 دیخر و اهداف عنوان چیه به انیرو پژوهشگاه در گفت فارس یخبرگزار درمان و بهداشت خبرنگار به انیرو پژوهشگاه

 .است کذب کامالً است شده منتشر هارسانه در که خبر نیا و ردیپذینم انجام اسپرم فروش و

 رحم یاهدا تخمک، یهداا شامل که شودیم انجام کشور در ءاهدا نوع چهار کل طور به: داد ادامه یو            

 و شودینم انجام عنوان چیه به پژوهشگاه نیا در اسپرم یاهدا نیب نیا از که، نیجن یاهدا و اسپرم یاهدا ن،یگزیجا

 .شد نخواهد

 نیا به که ینابارور زوج هر یبرا :گفت نیجن یاهدا درباره انیرو پژوهشکده یپزشک اخالق تهیکم ریدب             

 در و شودیم منتقل مادر به ها نیجن از یکی شودیم دیتول نیجن یادیز تعداد کنندیم مراجعه یبارور یبرا پژوهشکده

 هیبق باشد زیآم تیموفق عمل که یصورت در و شودیم استفاده شده دیتول ها نیجن یباق از نباشد موفق یبارور که یصورت

 .شوندیم رهیذخ انیرو در زیفر ها نیجن

 تیرضا با کنند، مراجعه پژوهشگاه نیا به ینابارور درمان یبرا یگرید زوج اگر نیب نیا در: گفت ادامه در یو            

 .شودیم استفاده آنها یبرا شده زیفر یهانیجن از هازوج

 در فتگ ر؟یخ ای ردیپذیم انجام کشور در آن فروش و دیخر و اسپرم اهدا  ایآ که سوال نیا به پاسخ در یسامان            

 نیا در بنده و شود انجام اسپرم فروش و دیخر آنها از یتعداد در است ممکن که میدار ینابارور درمان 85 از شیب کشور

 آن یشرع بودن رمجازیغ و مجاز و اسپرم اهدا با رابطه در یاریبس یشرع یفتواها و هاسوال البته .باشمیم اطالع یب باره

 .شود مراجعه نظر مورد دیتقل مراجع به اعمال گونه نیا مانجا یبرا دیبا که است شده صادر

 یاهدا موارد هیبق در و شودیم انجام یقانون کامال و قانون اساس بر نیجن یاهدا تنها رانیا در: گفت انیپا در یو            

 یبرخ حل یبرا است ازین که ردیپذیم صورت شده گرفته یشرع یفتوا اساس بر تنها و است شده نیتدو یمنظم یقانون

 نیا نیتدو یبرا یسینو شیپ هیته ریگیپ گذشته سال کی در البته شود، دهید آن یبرا جامعه مشخص یقانون مشکالت

 (1394فارس، یخبرگزار) .شود انجام یزود به میدواریام که میهست نیقوان

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

12 

 

 یریگجهینت

 و باشدیم یحقوق و یفقه دگاهید از نطفه یاهدا و فروش و دیخر یبررس عنوان به ما پژوهش موضوع به توجه با            

 نینو یهاروش امروزه ینابارور درمان یبرا که شود یم برداشت نگونهیا پژوهش نیا یهاافتهی از موضوع بودنمتحدثه 

 یفقه دگاهید از را یآثار امر نیا بعضاً که است آمده نابارور یهازوج کمک به نطفه یاهدا و اسپرم فروش و دیخر مانند

 .است شده مترتب یحقوق و

دارایی انسان محسوب  چون را نطفه فروش و دیخر فقها شتریب یول باشد یم متفاوت امر نیا در فقها یهادگاهید            

 زین نطفه یاهدا مورد در نیهمچن هستند مخالف آن با زین یبعض یول انددانسته زیجا باشد یم آن مالک انسان میشود و

 با و رحم از خارج و یشرع دیبا که آن روش و آن یمصنوع حیتلق مورد در البته اندداده آن جواز به حکم فقها شتریب

 اتفاق باًیتقر فقها و علما همه نباشد یاجنب زن و اسپرم و نطفه صاحب نیب یارتباط چگونهیه و باشد یشگاهیآزما ی لهیوس

. اند شده درج قانون در که یطیشرا تحت البته اندشده محسوب مانع بال مورد ود نیا زین رانیا یاساس قانون در .دارند نظر

 کرده سکوت شده یداریخر ای ییاهدا موضوع در باشد یم یمهم اصل که نسب مورد در یاساس قانون که نماند ناگفته

 رابطه به یشرع احکام یمابق و ارث مانند یموارد و اندکرده ملحق اسپرم صاحب به را نطفه نیا نسب فقها یول است

 .گرددیبرم اسپرم صاحب همان یعنی یپدر و یفرزند
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