مطالعات فقه و حقوق اسالمي
سال 21ـ شماره  12ـ پاییز و زمستان 99
صفحات ( 282 – 295مقاله پژوهشی)

تمایز سلول های بنیادی مزانشیمي مرد بیگانه و تولید سلول
های زایشي مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور
در فقه امامیّه
گلنار فالحیفر /سعید مولوی /مرتضی
تاریخ دریافت1753/02/29 :

هاشم زاده /مهدی عاشوری

تاریخ پذیرش1758/07/15 :

چکیده
امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شوود هوه از مرحلوه
آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبوارت اسوت از تیوایل سولوی بنیوادی
ملانشییی فرد بییار یا شخص بیگانه و تولید سلوی های تخصّصوی زایشوی و تلریون آن بوه هیسور فورد
بییار .به نظر نگارندگان این شیوه ،مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر ،از منظر فقه افتراضوی موان
شرعی ندارد زیرا فرایند ملبور ،به طور هلّی ،خواه سلوی بنیادی متعلّون بوه خوود فورد نابوارور باشود یوا
شخص ثالث ،یک عیل اختیاری است هه نه تنها ضرری ندارد دارای مناف متعودّد فوردی و اجتیواعی
نیل هست؛ لذا به استناد اصل اباحه ،واقعاً جائل است؛ مضاف بر اینهه اصل برائوت در شوبهات حیییّو
تحریییّه نیل به جواز ظاهری آن حیم می هند .در هنار اینهوا ،قواعود «جوواز هور آن چوه دارای چنوین
مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیل به عنوان تأئید ،در این راستا قابل استناد می باشند.
کلیدواژه :سلوی بنیادی ملانشییی ،سلوی ینیادی زایشی مردان (اسپرم) ،جائل ،شخص بیگانوه ،هیسور
فرد بییار.

 هارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه شهرهرد ،شهرهرد ،ایران
 استادیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهرهرد ،شهرهرد ،ایران (نویسنده مسئوی)
 استاد ژنتیک دانشگاه علوم پلشیی شهرهرد ،شهرهرد ،ایران
 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهرهرد ،شهرهرد ،ایران

molavi-s@lit.sku.ac.ir

تمایز سلول های بنیادی مزانشیمي مرد بیگانه و تولید سلول های زایشي مردان (اسپرم)...ـ162

طرح مسأله
ناباروری ،به معنای عدم حاملگی در طی یک سای انجام مقاربت و نلدییی ،بودون
استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری (جاللی نیا و فالحیوان )183 :1781 ،از دیور بواز
قصه پر غصّه بسیاری از خوانواده هوا بووده و هسوت .ایون بییواری در هنوار هلینوه هوای
معنوی خانواده ،ازقبیل استرس و بییاری هوای روحوی و روانوی ماننود افسوردگی هوای
حادّ ،بحران در خانواده و در نهایت جدائی ناخواسته زوج های عالقیند ،سورمایه هوای
مادّی و مالی خانواده و حتی دولت ها را نیل در خود هضم می هنود .بور هیوین اسواس،
صاحبنظران سالمت ،در دورههای مختلف به دنبای دستیابی به روش هائی بورای درموان
این بییاری بودهاند .در این راستا تلقیح مصنوعی به معنای آبسوتن هوردن زن بوه وسویله
تلرین اسپرم مرد به رحم زن به هیک وسایل پلشویی و آتت مصونوعی بودون انجوام
عیل مقاربت و نلدییی(علوی قلوینی )129 :1559 ،مانند لقاح داخل و خارج رحیی،
اسپرم اهدائی ،اجواره رحوم ،و جنوین اهودایی را پیشونهاد موی دادنود ،هوه بورای برخوی
خانواده ها شادی آفرین بوده است .اما هیچنان برخی خانواده ها ناامید از داشتن فرزنود
هستند .ضین اینیه برخی از این روش ها ،مستللم استیناء است هه حرمت آن قطعوی و
موجب نگرانی بییاران متشرّع می باشود .بنوابراین آرزوی هشوف روش هوای جدیودی
هه توفین بیشتر و هلینه های فقهی هیتری به دنبای داشوته باشود ،دور از انتظوار نیسوت.
امروزه و به دنبای هشوف سولوی هوای بنیوادی و اسوتفاده از آنهوا در درموان بسویاری از
بییاری ها ،زملمه هائی هم در مورد تیایل سلوی بنیادی ملانشییی زایشی از سلوی هوای
بنیادی بافت چربی ،مغل استخوان یا خون بند ناف و تلرین آن به هیسر فرد بییار شنیده
می شود ،هه بسیار مسرّت بخش است .این روش البته هم اهنون مراحل تحقیقاتی خود
را می گذراند و گفته می شود با نتیجه بخش بودن آزموایش بور روی مووش امیودها را
افلون تر هرده است .اما فارغ از امیان یا امتناع علیی و پلشیی چنین روشی ،سخن از
آن است هه از منظر فقه امامیّه این نوع باروری ،جائل است؟ پاسخ ایون اسوت هوه اگور
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اسپرم ،از سلوی ملانشییی شخص نابارور بوهدسوت آموده و بوه هیسورش تلریون شوود،
مخالفتی نیست؛ زیرا نسب این هودک با مانعی مواجه نیی شود و تنها نقطه مشیل ساز
آن ابتدا تلرین اسپرم با ابلارهای پلشویی و احتیوای زنوا بوودن آن اسوت هوه بوه دلیول
تعریف روشن زنا و عدم تطابن آن با محلّ بحث مشیلی ایجاد نیی هنود .دوّم احتیوای
تشابه این موضوع با مسأله شبیهسازی است ،هه ایون هوم موان جودّی ای نیسوت؛ چوون
فرایند تولید مثل از سلوی بنیادی ،با شبیه سازی هامالً متفواوت اسوت؛ چراهوه در اینجوا
سلوی زایشی بعد از تیایل با تخیک ،نلدیک می شوود و بعود از انعقواد نطفوه در رحوم
قرار می گیرد تا دوره زمانی حیل طی شود .بنابراین قیاس این دو ،م الفارق است .اموا
در آنجا هه اسپرم از سلوی بنیوادی ملانشوییی شوخص بیگانوه حاصول شوده و بوه رحوم
هیسر شخص نابارور منتقل می گردد ،دو احتیای وجود دارد :ییوی اینیوه ایون فراینود
حرام است .و احتیای دوّم ،هه به عقیده نگارندگان حون اسوت آن هوه بواروری ملبوور
جائل است .وجه این پاسخ ها و احتیای قابل اعتیادتر ،موضوع نوشتار حاضر اسوت هوه
یافته های آن به روش هتابخانه ای ،گردآوری و با روش توصیفی تحلیلی ارزیابی شده
اند.

 -2مفهوم شناسي
الف :سلول های بنیادی
این سلوی ها وظیفه مشخّصی در بدن ندارند و ماننود بوازیگران منتظور تعیوین نقوش
هستند؛ یعنی این سلوی ها منتظر سیگنای هایی هستند هوه بوه آنهوا بگوینود در بودن چوه
هنند (باغبان اسالمی نژاد و هییاران )17 :1783 ،بنابراین سلوی های بنیادی بر خوالف
سلوی های پییری(1سووماتیک) و عیلیوردی1،متعهّود بوه سواخت یوک سولوی خوا ّ

 .1این سلوی ها متعهّد به ساخت یک رده خا
.)17 :1783

عیلیردی در بدن هستند (باغبان اسالمی نژاد و هییاران،
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نیستند .این سلوی ها ،سلوی های أولیّه ای هستند هه برخوی از آنهوا بوه نوام سولوی هوای
بنیادی پرتوان 2توانائی ایجاد هر نوع سلولی را در بدن دارند .اینها دارای توانایی تقسویم
زیاد هستند و می توانند تحت شرایط مناسب و نیل تحرییات فیلیولوژیک یا آزمایش-
گاهی با تقسیم به انواعی از سلوی هوای تخصّصوی ماننود سولوی هوای عضوالنی قلوب،
سلوی های پوست و سلوی های هبدی عیلیافته تیایل یابنود و سولوی هوای بافوت هوای
مختلف را ایجاد هنند .این هه چه سلوی یا بافتی را تولید هننود هوامالً بسوته بوه شورایط
محیطی سلوی در بدن است هه آن نیل وابسته به فاهتور های مختلف موجوود در بودن و
در اطراف سلوی بنیادی است (اصغرزاده و پورحاجی .)75 :1757 ،سولوی بنیوادی اگور
تیثیر یابد می تواند میلیون ها سلوی ایجاد هند هه اگر این سلوی های تولید شده ،خود
غیر تیایل یافته باشند ،می توانند به مدت طوتنی به تیثیر ادامه دهنود (هیوان) .بنوابراین
در سوولوی هووای بنیووادی سووه ویژگووی :قوودرت تقسوویم و نوسووازی طوووتنی موودت ،عوودم
تخصّصی بودن جهت بافت خا ّ و قدرت تبدیل به سلوی های تخصّصی وجوود دارد.
این سلوی ها از جهت منشأ به سه دسته تقسیم می شوند:

 .1سلوی های تیایل یافته ای هستند و یک عیلیرد خا

ال سلوی هایی از
را در بافت مربوطه انجام می دهند؛ مث ً

مغل استخوان هه گلبوی قرمل را تولید می هنند سلوی پییری هستند و گلبوی قرمل هه از این سلوی ها منشأ می
گیرند ،یک سلوی عیلیردی است هه در انتقای اهسیژن نقش دارد (هیان).
 .2سلوی های بنیادی از نظر توان آنها در ساخت سلوی های تیایل یافته سه دسته هستند :
دسته أوّی سلوی بنیادی هیهتوان؛ این سلوی ها استعداد نامحدودی دارند و توانایی تبدیل شدن به تیام انواع سولوی
های موجود در بدن را دارند .به بیان دیگر ،می توانند تیام بافوت هوای بودن را بسوازند؛ مثول سولوی هوای بنیوادی
جنینی اولیه (جنین چهار یا پنج روزه)؛ دسته دوّم سلوی بنیادی پرتوان؛ یعنی سلوی هایی هه می توانند سلوی هوای
چندین بافت را تولید هنند .این سلوی ها توانایی تبدیل شدن به اهثر و نوه هیوه بافوت هوای یوک موجوود زنوده را
دارند؛ مانند سلوی های توده سلولی داخلی جنین (هیان)؛ دسته سوّم؛ سلوی بنیادی چند توان؛ این دسوته از سولوی
ها تعداد محدودتری از سلویها را ایجاد می هنند؛ مثل سولوی هوای بنیوادی واقو در بافوت هوای بولر سواتن».
(بهاروند و هاظیی اشتیانی)138 :1781 ،؛
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 .1سلوی بنیادی جنینی :یوا سولوی هوای بنیوادی أولیّوه ،هوه از جنوین در مرحلوه نیووّ
حاصل می شوند ،پیش از آن هه جایگلینی در رحم رخ دهود .ایون اسوتخراج موجوب
مر

جنین می شود و لذا در بسیاری از هشوور هوا مینووع اسوت؛ چوون از بوین بوردن

جنینی هه قابلیّت تبدیل شدن به یک انسان را دارد ،در حیم قتول انسوان زنوده و حورام
است (هیان)؛ این سلوی ها قادر به تولید سلوی های تیایل یافتوه تیوام بافوت هوای بودن
هستند (حجّت و دست پاک.)122 :1788 ،
 .2سلوی های بنیادی موجود در بافت های خارج جنینی مثل خون بنود نواف؛ بنود -
ناف یک بافت دور ریل است هه بعد از زاییان طبیعی دور ریخته می شود .این بند قبول
از تولید مثل ،ر

حیاتی برای جنین است هه مواد غذایی ،اهسیژن و خون را از جفت

به جنین می رساند و بعد از تولّد از جنین جدا می شود .خون بند ناف نیول خوونی اسوت
هه پس از تولّد در بند ناف و جفت وجود دارد و حاوی سلوی های بنیادی است هه بوه
طور ژنتییی مطابن نوزاد متولّد شده می باشد .این سلوی ها نسبت به سلوی های بنیوادی
جنینی و بالغین ملایائی دارند؛ ییی این هه استفاده از اینها مشیالت اخالقی خاصّی در
بر ندارند یا مشیالت اخالقی و قانونی آنها بسیار هیتر از سلوی های جنینی اسوت ،هوه
موجب مر

جنین موی شووند؛ و هیچنوین هیتور ایینوژنیوک (عفونوت سواز) بووده و

لنفوسیت ها (گلبوی های سفید مبارزه هننده با عفونوت) را هیتور تحریوک مویهننود و
احتیای ردّ پیوند اینها و نیل عفونوت بعود از پیونود نسوبت بوه منواب دیگور هیتور اسوت.
هیچنین این روش درمانی هیچگونه عارضه ای برای گیرنده در پی ندارد (اصوغرزاده و
پورحاجی11 :1757 ،؛ بهاروند و هاظیی اشتیانی.)180 :1781 ،
 -7سلوی های بنیادی بالغین؛ این نام یک اسم گیراههننده اسوت؛ زیورا هودهوان و
نوزادان هم این سلوی ها را دارند .این سلوی ها ،سلوی های تیایلنیافته ای هستند هه در
سرتاسر بدن افراد بالغ و هودهان از جیله مغول ،مغول اسوتخوان ،خوون محیطوی ،عوروق
خونی ،پالپ دندان ،پوست ،عضلهی اسیلتی ،هبود ،پوانیراس ،قرنیوه ،شوبییه ،قلوب و
سیستم گوارش وجود دارند .در واق  ،اینها سلوی هایی هستند هه در تیام طوی عیر در
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بافت های مختلف بدن و به تعداد محدود وجود دارند (پریوور )719-712 :2008 ،ایون
سلوی ها توانائی نوسازی و تیایل به انوواع سولوی هوای اختصاصوی بافوت را دارنود و بوا
تقسیم خود جای سلوی های مرده را پر هرده ،بافوت هوای آسویب دیوده را تورمیم موی
هنند .اینها توانائی بازسازی خود و تبدیل به رده های سلولی مختلف را دارا می باشوند.
این سلوی ها را سلوی های بنیوادی سووماتیک نیول موی نامنود (اصوغرزاده و پورحواجی،
 .)11 :1757در خصووو

سوولوی هووای بنیووادی مغوول اسووتخوان گفتنووی اسووت گوورفتن

(آسپیراسیون) مغل استخوان ،در شرایط استریل و بی حسوی موضوعی و معیووتً از مغول
استخوان لگن انجام می شود .این هار در حدود ده توا بیسوت دقیقوه طووی موی هشود و
اهداءهننده به طور معیوی ،می تواند هیان روز بییارستان را ترک هند و فعالیت عادی
خووود را از سوور بگیوورد .سوولوی هووای بنیووادی موجووود در مغوول اسووتخوان در آزمایشووگاه
جداسازی می شوند .باید توجه داشت هه در این روش ،مغل اسوتخوان طبیعوی در بودن
فرد اهداءهننده ،به سرعت شروع به رشد دوباره هرده و جایگلین مغلاسوتخوان اهوداء
شده می گردد.
ب :سلول های بنیادی مزانشیمي
یا ملانشییای ،سولوی هوای بنیوادی چنود قووه ای هسوتند هوه دارای قودرت تیثیور و
خودنوسازی بوات و هیچنوین پتانسویل تیوایل بوه رده هوای مختلوف سولولی موی باشوند.
(دهقانی فرد و هییواران702 :1750 ،؛ اشویی و هییواران .)291 :1750 ،سولوی هوای
بنیادی ملانشییی اولین بار در سوای 1528م مطورح شودند و افون جدیودی را در درموان
بییاری ها گشودند .هرچند این سلوی ها ابتدا از مغل استخوان تهیه می شدند اما اهنوون
ثابت شده است هه این سلوی ها از بسیاری از بافوت هوای بودن انسوان قابول جداسوازی
هستند (فاطیی و هییاران728 :1757 ،؛ حجّت و دست پاک .)127 :1788 ،بور مبنوای
این تئوری ،چنانچه سلوی های بنیادی ملانشییی از مناب مختلف مثل بافت چربوی ،بنود
ناف ،مغل استخوان و  ...جدا شوند ،می توانند بعود از تیوایل ،در محویط مناسوب سولوی
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های رده زایا  -هه در مرد هیان اسپرم است  -را تولید هننود .در حقیقوت موی تووان بوا
عیل هایی مثل لیپوساهشن هه در بسیاری موارد برای تغر شدن و خارج ساختن بافوت
چربی؛ مانند چربی اضافهی موجود در پهلوها از بدن انجام موی شوود ،بوه بافوت چربوی
تزم برای جداسازی سلوی های بنیادی ملانشوییی دسوت پیودا هورد (هیوان) .یوک راه
دیگر برای استفاده ازسلوی های بنیادی ،بند ناف است .به این منظوور ،بنود نواف بعود از
سلارین در شرایط استریل جی آوری و به آزمایشگاه انتقای داده می شود و در شرایط
استریل سلوی های بنیادی ملانشییی آن هشت داده می شوند و بعد از تیثیر ،این سلوی
ها برای اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرند (رجحان257 :1553 ،؛ اصغرزاده
و پورحاجی11 :1757 ،؛ بهاروند و هاظیی آشتیانی180 :1781 ،؛ رئووفی و هییواران،
50 :1750؛ زارع و هییاران .)1173 :1757 ،بر فرض اینهوه تیوایل ایون سولوی هوا در
آزمایشگاه به طرف رده زایا منجر به تولید رده زایوای موذهّر (اسوپرم) گوردد؛ در مقوام
تئوووری از ایوون اسووپرم مووی توووان بوورای درمووان نابوواروری از روش رایووج لقوواح در لولووه
آزمایشگاه استفاده نیود .برای انجام ایون هوار در هیوان مراحول اولیوه ایجواد جنوین در
آزمایشگاه ،آن را به مادر انتقای می دهند و مابقی شرایط مثل حاملگی طبیعی است.

 -1وجوه مختلف مسأله
از آنجا هه روش باروری فوق الذهر هیچنوان در مراحول تحقیون اسوت ،بوه طوور
طبیعی هنوز در معرض فتوای فقیهان قرار نگرفته است .اما حرمت و جواز آن به دتئلی
هه در ادامه می آیند ،دور از ذهن نیست.
 -1-2دالئل حرمت و ارزیابي آنها
تیایل سلوی های بنیادی ملانشوییی شوخص بیگانوه و تولیود اسوپرم و تلریون آن بوه
هیسر فرد نابارور ،می تواند به دتئل زیر حرام باشد:
دلیل أوّل :آیات
از قرآن هریم می توان به این آیات استدتی نیود:
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 -1آیه« :قُلْ للْیُؤْمنینَ یَغُضُّوا منْ أَبْصارهمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلوکَ أَزْهو لَهُومْ ِنَّ
ُضونَ مونْ أَبْصوارهنَّ وَ یَحْفَظْونَ فُورُوجَهُنَّ وَ
اللَّهَ خَبیرٌ بیا یَصْنَعُونَ ،وَ قُولْ للْیُؤْمنوات یَغْض ْ
تیُبْدینَ زینَتَهُنَّ ِتَّ ما ظَهَرَ منْها وَ لْیَضْربْنَ بخُیُرهنَّ عَل جُیُوبهنَّ وَ ت یُبْودینَ زینَوتَهُنَّ ِتَّ
لبُعُووولَتهنَّ أَوْ آبووائهنَّ أَوْ آبوواء بُعُووولَتهنَّ أَوْ أَبْنووائهنَّ أَوْ أَبْنوواء بُعُووولَتهنَّ أَوْ ِخْوووانهنَّ أَوْ بَنوی
ِخْوانهنَّ أَوْ بَنی أَخَواتهنَّ أَوْ نسائهنَّ أَوْ ما مَلَیَتْ أَیْیانُهُنَّ أَو التَّابعینَ غَیْر أُولی الْإرْبَ مونَ
َضوربْنَ بوأَرْجُلهنَّ لویُعْلَمَ موا
الرّجای أَو الطّفْل الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَل عَووْرات النّسواء وَ ت ی ْ
یُخْفینَ منْ زینَتهنَّ وَ تُوبُوا ِلَ اللَّه جَییعاً أَیُّهَا الْیُؤْمنُونَ لَعَلَّیُومْ تُفْلحُوونَ( :نوور)70-71 :
یعنی ای پیامبر! به مردان مؤمن بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرم ببندند و آتلت
تناسلی خود را حفظ هنند و به زن های مؤمن بگوو هوه چشوم هوای خوود را از دیودن
شهوتآلود بیگانه و آتت تناسلی خود را از زشتی نگوه دارنود  .»...ایون آیوه بوه حفوظ
آلت تناسلی ،مطلقاً و بدون آن هه محدودة خاصی برای آن تعریوف هورده باشود ،امور
هرده است .و از آنجا هه حذف متعلّن ،نشانه عیوم است حفظ آنها بوه طوور هلّوی و از
جیله برای تلرین اسوپرم حاصول از شناسوائی سولوی هوای بنیوادین ملانشوییی دیگوران
واجب است.
مفسورین (شویخ طوسوی ،بوی توا125/3 :؛
ارزیابي :اما واق آن است هه بوه اعتقواد ّ
طبرسی212/3 :1117 ،؛ میارم شیرازی178/11 :1731 ،؛ فخور رازی)720/27 :1120 ،
در هر دو آیه ،حفظ آتت تناسلی ،تنها از نگاه دیگران حرام است .برخوی مفسورّین در
این خصو

نوشته اند« :مقابله اى هه میان جیله «چشم هایشان را حفظ هنند» با جیلوه

«آتت تناسلی شان را حفظ هنند» افتاده ،این معنا را م رساند هه مراد از «حفظ آتت
تناسلی» پوشاندن آنها از نظر نامحرموان اسوت ،نوه حفوظ آن از زنوا و لوواط هوه بعضو
السوالم) رسویده هوه فرمودنود :تیوام
پنداشته اند .در روایت هم از اموام صوادق (علیوه ّ
آیات هه در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفوظ از زنوا اسوت ،بوه غیور ایون
آیه ،هه منظور در آن حفظ از نظر است .و بنابراین ،میین است جیله أوّلو از ایون دو
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جیله را با جیل دوّم تقییود هورده ،و گفوت مودلوی آیوه تنهوا نهو از نظور هوردن بوه
عورت ،و امر به پوشاندن آن است( ».علّامه طباطبوائی )199/19 :1113 ،مضواف بور آن
هه در تلرین محلّ بحث ،ضرورتاً نگاه به عورت اتفاق نیوی افتود و بوا پوشویدن هامول
بدن و از طرین وسائل خا ّ پلشیی انجام می شود ،و مختصر نگاهی هم هوه رخ موی
دهد اجتناب ناپذیر و از باب اضطرار است؛ بنوابراین محولّ ،بحوث مصوداق آیوات بوات
نیست.
« -2وَ الَّذینَ هُمْ لفُرُوجهمْ حافظُونَِ ،تَّ عَل أَزْواجهمْ أَوْ موا مَلَیَوتْ أَیْیوانُهُمْ فَوإنَّهُمْ
غَیْرُ مَلُومینَ ،فَیَن ابْتَغ وَراءَ ذلکَ فَأُولئکَ هُمُ العادُونَ( :مؤمنون )9-3 :یعنی و آنان هه
نگه دارنده دامانشان از شهوت هاى حرام اند ،مگر از هیسران یا هنیلانشان ،آنان موورد
سرزنش نیستند؛ پس هسان هه غیور از ایون جوینود ،تجاوزهوار هسوتند ».در ایون آیوه،
جیله «پس هسانی هه غیر از این جویند  »...دتلت می هند هه هر عیل منافی با حفوظ
فرج ،تعدّی و تجاوز از حدود شرعی است ،مگر آن هه از راه ازدواج یا ملوک شورعی
انجام شود .و از آنجا هه تلرین سولوی زایشوی حاصول از سولوی بنیوادی بیگانوه ،عیلوی
منافی حفظ فرج و تعدّی از حدود الهی محسوب می شود حرام است.
ارزیابي :در اینجا منظور ،حفظ فروج از زنا است و از آنجا هه تلرین محلّ بحوث
با زنا تفاوت آشیار و غیر قابل انیاری دارد ،تخصّصاً از شیوی آیات خارج است.
« -7تتَنْیحُوا ما نَیَحَ آباؤُهُمْ منَ النّساء ِتَّ ما قَدْ سَلَفَ ِنَّهُ هانَ فاحشَ ً وَ مَقْتاً وَ ساءَ
سَبیالً ،حُرّمَتْ عَلَیْیُمْ أُمَّهاتُیُمْ وَ بَناتُیُمْ وَ أَخَواتُیُمْ وَ عَیَّاتُیُمْ وَ خاتتُیُمْ وَ بَنواتُ الْوأَخ
وَ بَناتُ الْأُخْت وَ أُمَّهاتُیُمُ الالَّتی أَرْضَعْنَیُمْ وَ أَخَواتُیُمْ منَ الرَّضاعَ وَ أُمَّهاتُ نسوائیُمْ وَ
رَبائبُیُمُ الالَّتی فی حُجُورهُمْ منْ نسائیُمُ الالَّتی دَخَلْتُمْ بهنَّ فَإنْ لَمْ تَیُونُووا دَخَلْوتُمْ بهونَّ
فَال جُناحَ عَلَیْیُمْ وَ حَالئلُ أَبْنائیُمُ الَّذینَ منْ أَصْالبیُمْ وَ أَنْ تَجْیَعُوا بَویْنَ الْوأُخْتَیْن ِتَّ موا
قَدْ سَلَفَ ِنَّ اللَّهَ هوانَ غَفُووراً رَحییواً( :نسواء )22-27 :یعنوی مادرانتوان ،و دخترانتوان ،و
خواهرانتان ،و عیه هایتان ،و خاله هایتان ،و دختران برادر ،و دختران خواهر ،و مادرتوان
هه شویا را شویر دادهانود ،و خوواهران رضواع شویا ،و موادران هیسورانتان ،و دختوران
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هیسرانتان هه در دامان شیایند ،دختران هیسوران هوه بوا آنوان آمیولش داشوته ایود ،و
هیسران پسرانتان هه از نسل شیا هستند ،و هیچنین جی میان دو خوواهر ،جول آن چوه
انجام گرفته باشد ،بر شیا حورام شوده اسوت؛ زیورا خداونود هیوواره بسویار آمرزنوده و
مهربان است ».بر اساس این آیه تنها فرزندانی هه از صولب پودر و موادر هسوتند ،حورام
شده اند ،اما فرزندان متولّد از نطفه دیگوری ،مشویوی حیوم جوواز ازدواج موی شووند؛
یعنی ایجاد رابطه زوجیّت با آنها حرام نیست .و با این بیان ،آیات بات دلیول روشونی بور
حرمت تلرین محلّ بحث محسوب می شود.
ارزیابي :اثبات رابط فرزندی برای هودهان متولّود از حواملگی طبیعوی بوه معنوای
نفی آن نسبت بوه فرزنودان حاصول از فراینود محولّ بحوث نیسوت؛ زیورا از ظواهر آیوه،
اختصا

رابط پدر و موادر فرزنودی بوه هودهوان بوه دنیوا آموده از نطفو پودر و موادر

برداشت نیی شود و اساساً آیه در مقام بیان این معنا نیسوت .عوالوه بور آن هوه هیچگواه
حیم و دلیل عام موضوع ساز نیستند ،بلیه موضوع باید از یک دلیل خارجی به دسوت
آید ،نه دلیلی هه متیفّل بیان حیم یا عیومیّت است .با این وصف ،اگور تیامیّوت ادلّو
جواز فرایند محلّ بحث  -هه در ادامه می آیند  -به عنوان دتئل خارجی موضوعسواز،
اثبات شود ،قطعاً فرزند حاصل از این فرایند ،دستیم ،فرزنود مشوروع زن ،هوه اسوپرم و
نطفه به دست آمده در رحم او قرار می گیرد ،و ربیب شوهر او محسووب موی شوود؛ بنوا
براین ازدواج ایشان با او حورام اسوت .پوس آیوات بوات نیوی تواننود دلیول محییوی بور
مینوعیّت تلرین اسپرم حاصل از سولوی بنیوادی ملانشوییی مورد بیگانوه بوه هیسور فورد
نابارور باشند.
دلیل دوم :روایات
 -1صحیحه علی بن سالم؛ امام صادق(ع) هه فرمودنود« :سوخت تورین عوذاب روز
قیامت مختصّ فردی است هه نطفه اش در رحوم دیگوری حورام قورار گیورد» (هلینوی،
.)911/9 :1103
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السوالم) از پیوامبر أهورم(
 -2مرسله صدوق؛ محید بن علی بن حسوین (علویهم ّ

)

نقل می هنند هه فرمودند :فرزندان آدم عیلی هه نلد خداوند ازهشتن پیامبر یا اموام یوا
خراب هردن هعبه (قبلهگاه بندگان) و یا ریختن نطف مرد در رحم زنی هه بور او حورام
است ،زشت تر و بلر

تر باشد ،انجام نیی دهند (شیخ صدوق.)995/7 :1117 ،

استدالل :روایات فوق به دتلت التلامی ،حرمت قرار دادن نطفه مرد در رحم زن
اجنبی بدون مقاربت و نلدییی و با رضایت زن و شوهر را می رسانند؛ زیرا مضواف بور
اطالق و عیومیّت ظاهری آیه و عدم قوی به فصل ،مالک حرمت ،در این موارد محورز
است.
اشکال :ظاهر این روایت ،مقاربت و نلدییی غیر مشروع میوان زن و موردی اسوت
هه بین آنها رابطه زوجیّت وجوود نودارد .در نتیجوه ،قوراردادن غیور مسوتقیم نطفوه مورد
اجنبی در رحم زن بیگانه را شامل نیی شود.
جواب :مقاربت و نلدییی ،مصداق بارز و آشیار قوراردادن نطفوه مورد بیگانوه در
رحم زن اجنبی است ،نه تنها فرد آن؛ بنا براین موجب تخصویص و قصور روایوات نیوی
شود .با این وصف ،تلرین سلوی زایشی حاصول از سولوی بنیوادی فورد بیگانوه در رحوم
هیسر فرد نابارور ،ریختن نطفه در رحم زن بیگانه و حرام است.
ارزیابي :اما روایت علی بن سالم هم از حیث سوند و هوم از جهوت دتلوت محولّ
مناقشه است .از نظر سند ،به خاطر وجود علی بن سالم مخدوش است؛ زیرا ایشوان بوین
علی بن سالم ناشناخته و علی بن سالم بطائنی1مردّد است (حیویم258-255/1 :1112 ،؛
خوئی )82/10 :1118 ،اما در عین حای گفته شده است این تردید ،مشیلی ایجواد نیوی
هند؛ زیرا أوّتً ،هر دو ،از اصحاب امام صادق (علیه السّالم) هسوتند ،ثانیواً ،وقتوی اسوم،
بین دو نفر مشترک باشد بر فرد معروف حیل شده و روایوت ،معتبور تلقّوی موی گوردد

 -1او از ارهان اصلی واقفیّه و نویسندة هتاب هائی با این موضووع بوه شویار موی رود .هیچنوین دانشویندان علوم
رجای (بحرانی )38 :2003 ،وی را دروغگو و گاهی بطائنی ملعون معرفی هرده اند.
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(هیان) و ثالثاً ،بعضی علی بن سالم بطائنی را توثین هرده ،و گفته اند ایشان توبوه هورده
و به امام موسی هاظم(ع) متیایل شده است .بوه هیوین خواطر هوم اصوحاب اجیواع از
ایشان روایت نقل هرده اند (بحرانی.)38 :2003 ،
اما از نظر متن ،روایت به ریختن منی از طرین مقاربوت نامشوروع ،انصوراف دارد و
به هیین دلیل ،روایت فاقد زمینه مناسب برای اجرای أصاله اإلطالق و تسورّی حیوم بوه
تلرین مذهور است.
مرسله صدوق نیل به دلیل ارسای ،فاقد سند معتبر است .ضین این هه با فرض تأییود
مرسالت صدوق و ارزشگذاری آنها به میلان مُسندات ابن أبی عییر ،به دلیول انصوراف
و نهایتاً عدم اطالق ،محلّ بحث از شیوی متن آن خارج است.
 -7روایت محید بن سنان؛ امام رضا علیه السالم در جواب به نامه ایشوان فرمودنود:
خداوند زنا را به خاطر آن هه موجب فساد هائی مانند قتول نفوس ،از بوین رفوتن نسوبت
های فامیلی ،ترک تربیت فرزندان ،بهم ریختگی در ارث و أمثای اینها می شوود ،حورام
هرده است (حرّ عاملی.)711/20 :1105 ،
 -1روایت احید بن عل بن اب طالب طبرس ؛ زندیقی از امام صوادق(ع) در موورد
دلیل حرمت زنا پرسید و ایشان جواب دادند چون باعث فساد و از بین رفوتن نظوام ارث
و انقطاع روابط خویشاوندی می شود (علّامه مجلسی.)58/2 :1107 ،
استدالل :روشن است هه فرایند بات و در نهایت تلرین سولوی زایشوی بوه دسوت
آمده از سلوی بنیادین ملانشییی بیگانه نیل هیین تبعات فاسد را دارد و حرام است.
ارزیابي :أوّتً ،سند هر دو روایت ،خصوصاً حدیث أخیر (به دلیل ارسوای) ضوعیف
اند (مؤمن قیّی )83-88 :1119 ،ثانیاً ،در این روایات ،دلیل أخصّ از مدّعا است؛ چوون
اگر صاحب نطفه مشخص باشد ،فساد و اختالطوی در نظوام ارث و خویشواوندی پویش
نیی آید .ثالثاً ،این آثار قابلیّت تعییم ندارند؛ زیورا مووارد ملبور،حییوت و اسوراری از
اسرار متعدّد و مختلف حرمت زنا محسوب می شوند ،نه علّت آن (هیان).
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دلیل سوم :اختالط انساب
تیایل سلوی بنیادین ملانشییی بیگانه و تولید اسپرم و ترزین آنها به رحم زن بیگانه،
موجب بهم ریختگی و در هم آمیختن نسب و خویشاوندی می شود.
ارزیابي :این حرف در حالی است هه اصالً چنین اختالطوی واقعیّوت نودارد؛ زیورا
وقتی سلوی زایشی تلرین می شود برای مراهل درمانی ،صواحب سولوی معلووم اسوت و
تنها مرد نابارور و هیسرش او را نیی شناسند و این به معنای اختالط انساب نیست.
دلیل چهارم :ابهام در روابط خویشاوندی
به این معنا هه بعد از تلرین و تولّد نوزاد ،نسب او با شوهر نابارور معلوم نیست.
ارزیابي :بر اساس قاعده فراش فورد نابوارور ،پودر یوا نهایتواً شووهر موادر هوودک
محسوب می شود و از این جهت ابهامی وجود ندارد.
دلیل پنجم :از بین رفتن نهاد خانواده
شاید بتوان از نقطه نظر اجتیاعی ادّعا هرد هوودک بوه دنیوا آموده از تلریون چنوین
اسپرمی موجب تشتّت و پراهندگی هانون خانواده می گردد و رواج ایون عیول مسولّیاً
بی نظیی و اغتشاش اجتیاعی ایجاد می هند.
دلیل ششم :ازدواج با محارم
مییون اسوت طفوول حاصول از ایوون روش بودون اطووالع و ندانسوته در اثوور ازدواج،
مرتیب زنای با محارم شود؛ یعنی با ییی از محوارم صواحب سولوی بنیوادی ملانشوییی
رابطه جنسی برقرار نیاید ،هه در اسالم حرام است.
ارزیابي :از آنجا هه صاحب سلوی بنیادی ملانشوییی در مراهول درموانی و تلریون
معلوم است ،هر دو نگرانی اخیر بی مورد است .خصوصواً در مسوأله ازدواج ،هوه موی -
توان با یک استعالم ساده از مراهل ملبور رابط نسبی بین عروس و دامواد را مشوخص و
نسبت به ازداواج آنها تصییم گیری هرد .اضافه بر آن ،ازدواج ملبوور ،در فورض عودم
استعالم ،بدون علم و آگاهی و از روی جهل انجام می شود ،لوذا مشویل شورعی قابول
توجهی ندارد.
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گفتنی است در صورتیهه دتئل ششگانه بوات از اسوتحیام تزم برخووردار باشوند،
تیایل سلوی های ملانشییی دیگران و تولید سلوی تخصّصی زایشی از باب مقدّمه حرام،
حرام اند ،مگر آن هه بهعنوان هار پژوهشی و تحقیقاتی محض انجام شوند ،هه در ایون
صورت ،دتئل بات مانعی ایجاد نیی هنند.
دلیل هفتم :اصل حظر
گفته می شود در اشیاء و افعای اختیاری غیر ضروری بدون خطور ،از جیلوه فراینود
محلّ بحث ،قبل از شرع ،اصل بر حظر و مینوعیّوت آنهوا اسوت؛ زیورا أوّتً ،تصورّف در
ملک دیگران بدون اجازه آنها جائل نیست .بنابراین اگر در موارد مشویوک ،حیوم بوه
جواز و اباحه شود به معنای آن است هه در ملک دیگران (خداوند) بدون اذن و اجوازه
ایشان تصرّف شده و چنین تصرّفاتی قطعاً مینوع و حرام اسوت (شویخ انصواری:1581 ،
 .)291توضیح مطلب آن هه بنده ،در مرحله بنودگی خوود ،بوه اسوتناد عیومیّوت قاعوده
معروف «العبد و ما فی یده هان لیوته» (علّامه حلّی717/11 :1111 ،؛ صواحب فصووی،
 )133/1 :1101هیچگونه اختیار و مالییتی از خود ندارد و هر آن چه دارد یا بوه داشوتن
آن مشیوک است ،از خداونود بووده و بایود بوا اجوازه او تصورّف شوود .بنوابراین اگور
بخواهد موارد مشیوک را به هیک اصل اباحوه انجوام دهود و تصورّف هنود ،در موای
خداوند بدون اجازه ایشان تصرّف هرده است و این ،قطعاً زشوت و حورام اسوت .ثانیواً،
دف ضرر محتیل عقالً واجب است؛ یعنی وقتی یک خطر احتیالی انسان را تهدید موی
هند به حیم عقل باید از آن اجتناب هرد .در محلّ بحث نیول هیینگونوه اسوت ،بوهایون
معنا هه وقتی عیلی بین جواز و من مشیوک است ،دستیم احتیای مینوعیّوت و خطور
أخروی در آن وجود دارد؛ به هیین خاطر بایود از آن اجتنواب هورد .و یوا آنگونوه هوه
شوویخ در برخووی نوشووته هووای خووود تصووریح هوورده انوود ارتیوواب رفتارهووای اختیوواری
مشیوک ،اقدام به چیلی است هه نفس و جان انسانی را از ضورر در اموان نگوه نیوی -
دارد؛ لذا قبیح است (شیخ انصاری.)291 :1581 ،
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ارزیابي :اما استدتی أوّی درست نیست ،زیرا تصرّف در مای غیر بودون اذن او در
جائی مینوع است هه موجب ایراد ضرر به مالک شود یا ایشان آشیارا از تصرّف ،من
هنند ،حتی اگر ضرری برای وی نداشته باشد .ولی در مواردی هه مالک ،به هور دلیلوی
متضرّر نیی شود یا تصرفات دیگران را قبالً مینوع نیرده اسوت ،منعوی بور ای تصورّف
نیست .و از آنجا هه برای خداوند ضرر معنا ندارد و در تیام احیام شرعی نیل میلّوف،
هدف نف و ضرر است .بنا به فرض مسأله ،پیش از ایون هوم نهیوی نشوده اسوت ،موانعی
برای اباحه پویش نیوی آیود (هیوان) .عوالوه بور آن ،قیواس مالییّوت بوا أحیوام شورعی
مجهوی ،م الفارق است؛ چون در احیام شورعی ،بحوث مالییّوت و تصورّف در ملوک
غیر معنای دقیقی ندارد و نیی تووان آن را بوا مالییّوت در حووزه أمووای و احووای موالی
قیاس هرد.
و اما استدتی دوم از آن جهت مخدوش است هه تنها دف خطور قطعوی یوا مظنوون
قطعاً واجب است ،هرچند در این موارد نیل ظنّ به سالمت ،قوبح اجتنواب نیوردن از آن
را بر می دارد .اما عقل به وجوب دف ضرر مشیوک یا موهوم حیم نیی هند ،هرچند
آن را نیک میداند؛ چراهه در سیره عقالء فراوان دیده می شود هه در رفتارهای خوود
به چنین خطراتی توجه نیرده اند .ضین این هه چنین اجتناب هائی موجوب ِخوالی در
نظم زندگی عادی مردم و عسر و حرج می شود (هیان).
دلیل هشتم :اصل احتیاط
این دلیل تنها توان صدور حرمت ظاهری روش بات و فقط به نف فقیهان با گورایش
اخباریگری را دارد ،زیرا ایشان معتقدند به استناد آیات قورآن ،روایوات و نیول عقول در
شبهات حیییّ تحریییّه با فقدان نصّ ،مانند محلّ بحث باید احتیاط و از انجام عیول یوا
استفاده از شی ء مشیوک خودداری هرد (حیدری ،بی تا.)218-221 :
ارزیابي :آنگونه هه در مناب اصولی (هیان) به تفصیل آمده است هیه این دتئول
یا در سند یا در متن ،ضعف دارند؛ به هیین خاطر هم خوود ایشوان در شوبهات وجوبیّوه
قائل به برائت اند( .هیان.)291 :
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 -1-1دالئل جواز و ارزیابي آنها
دلیل أوّل :اصل اباحه
گفته شده است در أفعای اختیاری غیر ضروری بدون ضرر ،اصل بر اباحوه و جوواز
واقعی آنهاست؛ زیرا روایات «هولّ شویء مطلون حتوی یورد فیوه نهوی»( ،شویخ صودوق،
« )713/1 :1117هلّ شیء لک حالی حتی تعلم أنه حرام بعینه» (هلینی)717/9 :1103 ،
یوا «هولّ شوویء فیوه حووالی و حورام فهوو لووک حوالی» (شوویخ طوسوی )222/3 :1103بوور
مینوعیّت افعای انسان ها تنها در صورت وصوی بیان از ناحی شارع مقودّس دتلوت موی
هنند .البته شاید بتوان در اینجا به قاعده قبح عقاب بال بیان نیل استناد هرد ولوی از آنجوا
هه این قاعده در واق  ،عقاب را نفی می هند و اثبات اباحوه از طریون آن تیلّوف دارد،
تنها می تواند به عنووان مؤیّود روایوات بوات اسوتفاده شوود .و از آنجوا هوه تیوایل سولوی
ملانشییی فرد بیگانه و تولید سلوی های تخصّصی زایشی و تلریون آنهوا بوه هیسور فورد
نابارور ،یک عیل اختیاری غیر ضروری است و برای آن ضرری گلارش نشده  -بلیوه
در برخی موارد مانند تیایل سولوی هوای بنیوادی خوون بنود نواف بوه نداشوتن هور گونوه
عوارضی نیل تصریح و فوائد متعددی برای آن شیرده شده است  -محیوم بوه جوواز و
ِباحه واقعی است.
اشکال :اصل اباحه در مواردی هوه مسوأله نواموس اسوت ،اجورا نیوی شوود (شویخ
أنصاری.)731/1 :1552 ،
جواب :این سخن مربوط به ازدواج و ایجواد محرمیّوت اسوت و ارتبواطی بوا محولّ
تیسوک بوه
بحث ،هه ازدواج و محرمیّت بین زن و شوهر محرز است ،ندارد .بنوابراینّ ،
اصل ِباحه در چنین مواردی مشیل نیست.
دلیل دوّم :اصل برائت
به اعتقاد اصولیون شیعه (حیدری ،بی تا )205-213 :در شبهات حیییّ تحریییّه بوا
فقدان نصّ ،از جیله فرایند محلّ بحث ،ظاهراً حرمت و عوذابی متوجّوه میلّوف نیسوت.
لذا می تواند از این روش صاحب فرزند شود.
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اشکال :با وجود اصل اباحه ،چوه نیوازی بوه اصول برائوت اسوت؛ یوا بور عیوس ،بوا
پذیرش اصل برائت ،اصل اباحه لغو است ،مگر این هه هر دو ،ییی به شیار روند.
پاسخ :اصل برائت با اصل اباحه تفاوت های جدّی دارند (صنقور )18/1 :2008 ،و
ییی پنداری آنها قابل دفاع نیست ،خصوصاً هه اصل برائت بر خالف اصل ِباحه ،تنهوا
جواز ظاهری را اثبات می هند .بنابراین تیسّک به ییی ،دیگری را از اعتبار ساقط نیی
هند .بر این اساس ،استناد هیلمان به هر دو امّا با تقدّم و تأخّر رتبتی ،ایرادی ندارد.
دلیل سوّم :حجیّت مصالح قطعي ،همگاني ،همیشـگي و ییـر معـارا بـا
شریعت اسالم
توضیح مطلب این هه أوّتً ،اصولیون امامیّه اعتقاد دارند احیام الهی ،تواب مصوالح
و مفاسد نفس األمری هستند و بر این اساس ،هر آن چه مصلحت داشته باشد در اسالم،
دستیم ،جائل است .برخی می گویند« :قوانین اسالمی به اصطالح امروز در عوین ایون -
هه آسیانی است ،زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زنودگی بشور
است ،بهاین معنا هه جنبه مرموز و صددرصد مخفی و رمولی نودارد هوه بگویود حیوم
خدا به این حرف ها بستگی ندارد ،خدا قانونی وض هرده اسوت و خوودش از روز آن
آگاه است .نه ،اسالم اساساً خودش بیان می هند هه من هر چه قانون وض هورده ام بور
اساس هیین مصالح است هه یا به جسم شیا مربوط است یوا بوه روح شویا؛ یعنوی یوک
امور به اصطالح مرموزی هه عقل بشر ،هیچ به آن راه نداشته باشود ،نیسوت» (مطهوری،
 .)23/2 :1553این گروه به میاتبه محید بن سنان با امام رضا(ع) اسوتناد موی هننود هوه
حضرتشان در پاسخ نوشته اند« :نامه تو به دست من رسوید هوه نوشوته بوودی؛ بعضوی از
اهل قبله گیان می هنند هر آن چه را خداوند متعای حالی یا حرام نیوده ،تعبّد اسوت و
بیشتر از این وجهی ندارد .اما هر هس چنین اعتقادی داشوته باشود ،از مسویر حون بسویار
فاصله گرفته است؛ زیرا ما چنین یافتیم و معتقدیم هه هور چوه را خداونود حوالی اعوالم
هرده است ،مصلحت و بقای مردم به آن بستگی دارد و هر چوه را حورام نیووده اسوت،
فسوواد و هالهووت مووردم در آن اسووت و بووه آن نیووازی ندارنوود» (شوویخ صوودوق:1522 ،
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)951/2؛ با این اوصاف ،هم احیام خداوند تاب مصالح و مفاسد نفس اتمری هسوتند و
هم هر چیلی هه مصلحت و بقای مردم به طور قطعی بوه آن وابسوته باشود ،قطعواً موورد
موافقت خداونود اسوت هرچنود در خصوو

آن حییوی واصول نشوده باشود .و ثانیواً،

علیرغم آن هه میان فرَق مختلف اسوالمی در خصوو

حجیّوت مصوالح مرسوله؛ یعنوی

مواردی هه شارع مقدّس نسبت به اعتبار یا لغو آنها سیوت هرده اختالف شده اسوت؛
اجیاع اندیشیندان امامیّه و شافعی ها برخالف برخی فرق عامّه (مالییّه و حنفیّوه) آن را
مطلقاً حجّت نیی دانند و برخی از اهل سونّت (غلالوی )252/1 :1583 ،نیول بوه تفصویل
عقیده دارند .اما به اعتقاد نگارنودگان ،از آنجوا هوه ظواهراً منشوأ اصولی ایون اخوتالف،
حجیّت یا عدم اعتبار ظنون از یک طرف ،و ظنّی بودن مصوالح مرسوله از طورف دیگور
است اگر نگرانی امامیّه و برخی از اهل سنّت برطرف شود ،حجیّت مصالح مرسله و هر
آن چه هه برای دین یا دنیای مردم مصلحت دارد ،مانعی ندارد .معنای دیگر ایون ادّعوا،
آن هه اگر قید قطعیّت در حجیّت مصالح مسیوت لحوا شوود ،بودون تردیود حجّوت
اند؛ چون قط در هر موضوعی و از هر طریقی حاصل شود ذاتاً حجّوت اسوت .مضواف
براین هه باید هییشگی و هیگانی بوده و مغایرتی با اصوی هلّی شریعت اسوالم نداشوته
باشند.
به هر حای ،تیایل سلوی بنیوادین ملانشوییی بیگانوه و سوپس تولیود سولوی تخصّصوی
زایشی مردان و در نهایت ،تلرین آن به هیسور فورد نابوارور ،قطعواً بورای هییشوه و هور
هسی باعث استحیام پیوند زناشویی ،جاودانگی انسان ها و مان آسیب هوای روحوی و
روانی به زوجین ،افسردگی و فروپاشی خانواده ها می شود .و از آنجا هوه ایون نتوایج و
مصالح ،مغایرتی با قواعد عیومی شریعت ندارند ،مقتضی جواز این فرایند تیام است.
ارزیابي :این استدتی از سوی دو گروه قابل نقد است:
گروه اوّل -برخی متیلّیین و فقیهان اهل سنّت و تعداد هیی از دانشیندان شویعه
هه معتقدند بر اساس دتئلی هه در زیر می آید ،احیام الهی بعد از تشری  ،مصولحت و
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مفسده موی یابنود و قبول از آن ،در درون خوود و فوار غ از حیوم خداونود مصولحت و
مفسده ای ندارند؛ بنابراین تا زمانی هه حییی از ناحیه خداوند برای فرایند محلّ بحث
صادر نشود ،مصلحتی هم ندارد .با ایون وصوف ،مقدموه أوّی (مصولحت داشوتن فراینود
مذهور) مخدوش است:
 .1خداوند در افعای خود ،غرض و هدفی را دنبوای نیوی هنود؛ زیورا غورض داشوتن
فاعل در فعل خود ،به معنای هامل شدن او با آن هدف و در نهایت ،نقص فاعول اسوت
و خداوند از هر گونه نقصی مبرّا است .بنابراین أفعای و أحیام او نیل از مصالح و مفاسد
خاصّی تبعیّت نیی هنند؛ چراهه تبعیّت به معنای داشتن غرض است ،هوه گفتوه شود در
افعای خداوند وجود ندارد .البته این سخن به معنای لغوو یوا عبوث بوودن افعوای خداونود
نیست؛ زیرا تفاوت بین هدف نداشتن با بیهووده بوودن ،آشویار و غیرقابول انیوار اسوت
(عابدی.)132-152 :1559 ،
 . 2اگر افعای خداوند تاب مصالح و مفاسد ذاتی باشد ،معنایش آن است هوه چیولی
به نام خیر أعلی وجود دارد هه خداوند باید احیام و افعای خود را با آن مطابن هنود؛ و
حای آنهه در منطن اسالمی خداوند خیر أعلی است و باتتر از آن چوه او گفتوه اسوت
خیری نیست .بنابراین باید مصلحت و مفسده از حیم خداوند به دست آید.
 . 7در هنار دتئل بات ،مؤیّدات (هیان) زیور نیول انتولاع مصوالح و مفاسود از احیوام
الهی و ابتنای آنها بر احیام خداوند را هیراهی می هند:
الف) آیه  120سوره نساء« :فَبظُلْمٍ منَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهمْ طَیّباتٍ أُحلَّتْ لَهُومْ وَ
بصَدّهمْ عَنْ سَبیل اللَّه هَثیراً :یعنی بوه خواطر ظلیوی هوه یهودیوان مرتیوب شودند و راه
خداوند را بر بسیاری بستند ،چیلهاى پاهیله اى هه برایشان حوالی شوده بوود ،را حورام
هردیم ».این آیه نشان می دهد حیم خداوند مصلحت و مفسده ساز و منشأ انتلاع آنهوا
است.
ب) حیم تحریم ماهیگیری روز شنبه برای بنوی اسورائیل( :نسواء191 :؛ نحول)121 :
زیرا این روز ،مصلحت یا مفسده ذاتی ندارد و با روزهای دیگر هفته تفاوت نیی هند.
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ُصودّقاً لیوا بَویْنَ یَودَیَّ
ج) مسأله نسخ احیام و به ویژه سخن حضرت عیسی هه «وَ م َ
منَ التَّوْراه وَ لأُحلَّ لَیُمْ بَعْضَ الَّذی حُرّمَ عَلَیْیُمْ وَ جئْتُیُمْ بآیَوهٍ مونْ رَبّیُومْ فَواتَّقُوا اللَّوهَ وَ
أَطیعُون( :آی عیراه )90 :یعنی و آن چه را پیش از من از تورات بوده ،تصدین م هنم
و (آمدهام) تا پاره اى از چیلهای را هه (بر اثر ظلم و گناه) بر شویا حورام شوده (ماننود
گوشت بعض از چهارپایان و ماهی ها) حالی هنم و نشانه اى از طرف پروردگار شویا
برایتان آوردهام ،پس از خدا بترسید و مرا اطاعت هنیود!؛ زیورا اگور مصوالح و مفاسود،
ذاتی بودند نه باید حییی نسخ میشد و نه پیامبری محرّمات قبل از خود را حوالی موی
هرد.
 .1آیه حرمت خیر (بقوره )215 :هوه شوراب انگوور را دارای گنواه بیشوتر از منواف
معرّفی می هند ،ولی در عین حوای از ضورر و مفسوده نفوس اتموری آن سوخنی نگفتوه
است .و از آنجا هه گناه با نافرمانی از حیم خداوند پیش می آید ،مفسده نیول از حیوم
الهی حاصل می شود.
 .9روایات نفی قیاس؛ مانند حدیث أبان بن تغلوب در خصوو

دیوه قطو انگشوتان

دست زن (برقی )211/1 :1552 ،و نیل روایات با مضیون عدم توانائی عقل برای درک
دین خدا (نوری )227/13 :1108 ،هه نشان می دهند بوا عقول بشوری نبایود سوراغ دیون
خداوند رفت؛ به خاطر این هه نیی تواند مصالح و مفاسد را تشخیص بدهد .در حوالی-
هه اگر احیام ،تواب مصوالح و مفاسود ذاتوی و نفوس األموری بوود قطعواً عقول ،قودرت
تشخیص آنها را داشت.
 .2روایات با مضیون استیرار حالی و حرام هوای رسووی خودا(

) توا روز قیاموت

(هلینی98/1 :1103 ،؛ علّامه مجلسی200/1 :1727 ،؛ حرّ عاملی)217/1 :1558 ،؛ مطابن
مفادّ این روایات ،احیام رسوی خدا تغییرپوذیر نیسوتند ،و ایون تنهوا بوا انتولاع مصوالح و
مفاسد از احیام خداوند محقّن موی شوود؛ زیورا مصوالح و مفاسود نفوس اتموری اموور
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هییشگی نیستند و با شرائط اجتیاعی ،سیاسوی ،فرهنگوی و دیگور تحولّوات میودانی در
گذر زمان و میان و بالتب احیام تغییر می هنند.
ارزیابي :هیه ادّله و مؤیّدات بات به شرح زیر ضعیف اند:
اما دلیل اوّی تیام نیست؛ زیورا اوّتً ،خداونود در افعوای خوود غورض فعلوی دارد نوه
فاعلی؛ و از آنجا هه سود غرض فعلی به عیولهننود گوان موی رسود نقوص بورای خودا
محسوب نیی شود؛ ثانیاً ،به حیم تبادر ،بین بیهوده بودن و هدف نداشتن تفاوتی نیست
و بر این اساس ،هر دو تعبیر به معنای لغو بودن افعای و احیام خداوند و مخالف صریح
آیات قرآن (آی عیران )151 :است (علّامه طباطبائی.)83/1 :1113 ،
دلیل دوّم هم مخدوش است؛ زیرا تبعیّت احیام از مصالح و مفاسد ذاتی بوه معنوای
وجود چیلی باتتر از خداوند نیست ،بلیه سخن از آن است هوه حقووق اسوالمی بوه -
دنبای تربیت بشر است و باید احیام را بهگونه ای سامان دهد هه مصوالح آنهوا توأمین و
مفاسد آنها دف شود .و این جل در پرتو اعتقاد به وجود مصوالح و مفاسود قبول از تعلّون
احیام خداوند به دست نیی آید .بر هیین اساس هم گویندگان نظریّوه تبعیّوت در عوین
حای ،خداوند را باتتر از هر هوس و هور چیولی موی داننود .مضواف بور آن هوه در هور
صورت ،خداوند خیر أعلی است و مصوالح و مفاسود نفوس األموری بواتتر از خداونود
نیستند؛ زیرا فلسفه مجیوع احیام الهی و نهایت هیه مصالح ،رسیدن به خداونود متعوای
است و به تعبیر دیگر ،اساساًً هیه مصالح جلئی ،در خدمت این مصلحت هلّوی و عوالی
اند.
در خصو

مؤیّدات نیل گفتنی است هه مورد اوّی پذیرفتوه نیسوت؛ زیورا تغییور در

حیم اشیاء با تبعیّت احیوام از مصوالح و مفاسود ذاتوی منافواتی نودارد؛ چوون تغییور در
احیام نیل تاب مصالح و مفاسد ذاتی دیگری است هه در مقطعی از زموان ایجواد موی -
شود (طبرسی )131/7 :1117 ،و موقّت اند.
تأییدیّه دوّم نیل بر پایه یک احتیای فرضوی و غیور قابول اثبوات (عودم تفواوت میوان
ماهیگیری شنبه با یک شنبه و روزهای دیگر هفته) بنا شده است؛ لذا قابل اعتیاد نیست.

تمایز سلول های بنیادی مزانشیمي مرد بیگانه و تولید سلول های زایشي مردان (اسپرم)...ـ122

در تأییدیّه سوّم نیل اوّتً ،منظور از ذاتی در اینجا ذاتی منطقی ،بواب ایسواغوجی و از
هلیّات خیس نیست هه هیچگواه تغییور نینود ،بلیوه بودین معنوا اسوت هوه مصولحت و
مفسده ،قبل از حیم خداوند در موضوع حیم یا متعلّن آن وجود داشته است .دلیل آن
هم این هه در نوشته های اصوولیان و متیلّیوین ،بیشوتر از واژه «نفوس األموری» اسوتفاده
شده است نه ذاتی؛ ثانیاً ،نسخ احیام و نقل بات نظریّه تبعیّت را ثابت می هنود ،نوه نقطوه
مقابل آن را؛ زیرا نشان می دهد منسوخ تا زمانی بوه خوودی خوود مصولحت یوا مفسوده
داشته ،و لذا واجب یا حرام بوده است ،ولی بعد از مدتی و بوه دنبوای تحولّوات زموانی و
میانی ،مصلحت یا مفسده و بالتب حیم آنها تغییر هرده است.
در مؤیّد چهارم نیل مغالطه صورت گرفته است؛ زیرا هسی نگفته اسوت هور آن چوه
نف دارد گناه نیست ،بلیه میین است به دلیل وجود مفسوده ای فراتور از منواف  ،از آن
نهی شود؛ مانند شراب انگور هه در عین داشتن مناف  ،به خاطر مفسودة سویرآور بوودن
یا پلیدی آن مینوع شده است .بنا بوراین آیو حرموت خیور ،ردّی بور نظریّوه تبعیّوت ،و
دفاعی از نقطه مقابل این نظریّه صورت نداده است ،بلیه دستیم اگر ظهووری در دفواع
از نظریّه تبعیّت نداشوته باشود  -هوه دارد  -ظهوور در نفوی تبعیّوت احیوام از مصوالح و
مفاسد ذاتی نیل ندارد و تنها احتیای آن می رود؛ از اینرو قابل استناد نیست.
در مورد تأییدیّه پنجم نیل بین عودم قودرت عقول در تشوخیص مصوالح و مفاسود بوا
تبعیّت احیام از مصالح و مفاسد نفس اتمری خلط شده اسوت ،بوا ایون هوه میوان آنهوا
منافاتی نیست و قابل جی اند؛ زیرا اساساً عقل نیوروی درک هلیّوات اسوت و در اموور
جلئی از جیله مصالح و مفاسد اشیاء و افعای ،هاربردی ندارد .شواهد آن هوم ،ایون هوه
هی هسانی هه به نظریّه تبعیّت گرایش دارنود عودم توانوائی عقول در هشوف مالهوات
احیام را نیل پذیرفته اند.
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در مؤیّد ششم هم بین احیام ثابت و متغیّر خلط شده است؛ زیرا روایات مربووط بوه
احیام ثابت اسالم به احیام متغیّر ،هه محلّ بحث و تخصّصاً از این روایات خارج انود،
تسرّی داده شده است.
گروه دوّم -اجیاع فقیهان شیعه ،هه مصالح مرسله را جولو منواب اجتهواد شویعه و
حجّت نیی دانند (مظفّر ،بوی توا202/2 :؛ عراقوی25-31 :1788 ،؛ موسووی بجنووردی،
33-81 :1738؛ میووارم شوویرازی185-157/2 :1128 ،؛ صوواحب فصوووی-785 :1101 ،
.)783
ارزیابي :أوّتً ،بعد از انقالب اسالمی ایران ،امام خیینی(ره) بورای رفو اختالفوات
میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان ،مجی تشخیص مصلحت نظام (موضووع
اصل  112قانون اساسی) را تأسیس هردند و در جریان اصالح اصولی از قانون اساسوی
( )1728به تصویب شورای بازنگری قانون اساسی و تأیید مردم رسید .بور اسواس اصول
ملبور ،مجی وظیفه دارد اختالفات بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبوان را بوا
توجه به مصالح نظام جیهوری اسوالمی  -هوه بوه اعتقواد نگارنودگان ،تعبیور دیگور یوا
مصداق بارزی از مصالح مرسله است  -حلّ هند .به این ترتیب ،نگرشی تازه نسبت بوه
مصالح مرسله در فقه امامیّه شیل گرفته و از عقیده سنّتی آن عودوی شوده اسوت .ثانیواً،
آن چه دانشیندان اصوی شیعه و برخی اهل سنّت در عدم حجیّت مصالح مرسله گفتوه -
اند ،مصالح مسیوت ظنّی است (شویخ أنصواری )25-71/1 :1552 ،و حوای آن هوه در
اینجا سخن از مصالح قطعی است هه از هر طریقی ،در هر موضوعی و برای هور هسوی
هه حاصل شود حجّت است.
دلیل چهارم :تنقیح مناط
به معنای دست آوردن قطعی علّت صدور یک حیم شرعی و تسرّی آن به مووارد
مشابه است .به اعتقاد اهثر اصولیان شیعه ،تنقیح منواط بوا قیواس مینووع (مسوتنبط العلّوه)
متفاوت است (نقیبی )21-22 :2005 ،زیرا تنقیح منواط بور خوالف قیواس ،در موواردی
است هه حیم ،مقرون به اوصاف متعدد باشد و با جداسازی ،ارزیابی و تعیوین جایگواه
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هر یک از آنها ،وصف واقعی حیم به دست میآید و عرف و سیرة عقوالء هوم بور آن
صحّه می گذارند (هیان) .از قضا گرفتن اسپرم از سلوی بنیوادی و تلریون آن بوه هیسور
خود شخص و یا به زن بیگانه ،با تلقیح اسپرم حاصل از روش طبیعی به هیسر شخص و
یا اهدای اسپرم به بیگانه ،قطعاً یک موالک دارنود و آن هیوک بوه درموان نابواروری و
تداوم نظام خانواده است .پس اگر در تلقیح مصنوعی با اسپرم خود شخص و یا بیگانوه،
حیم به جواز شده و می شود  -هه درست هم هست  -انتقای اسپرم به دسوت آموده از
فرایند تبدیل سلوی بنیادی ملانشییی به زایشی  -خواه سلوی فرد بییار باشد یوا بیگانوه -
نیل هیان حیم را داشته و جائل است .با این وصوف ،تیوایل سولوی بنیوادی ملانشوییی و
تولید سلوی تخصّصی زایشی نیل به عنوان مقدّمه یا مالزم این نتیجه ،جایل و مباح است.
دلیل پنجم :عدم المانع
به حیم آیات و روایات گذشته ،از یک طرف در روابط خا ّ غیر معاملی افوراد،
تنها أعیای منافی عفت أعمّ از زنا و غیر آن مینوع است .و از طرف دیگر ،زنوا عبوارت
است از داخل هردن بدون اضطرار و اهراه آلت تناسلی مرد بالغ عاقل به انودازة حشوفه
در آلت تناسلی زن بالغ عاقل هه ذاتاً بر او حرام است ،بدون اینهه شبهه وجوود داشوته
باشد (شهید ثانی )11/5 :1110 ،و مراد از اعیای منافی عفّت غیر از زنا نیل هر نوع رابطه
مستقیم جنسی ،ریبه آور و غیر مشروع بین مرد و زنی است هه بین آنها رابطو زوجیّوت
برقرار نیست و این هر دو شامل محلّ بحث نیست؛ زیرا اسپرم حاصل از فرایند موذهور
به وسیله ای غیر حرام و از طرین ابلار پلشویی مخصوو  ،بوا توافون زن ،شووهر و نیول
صاحب سلوی بنیادی ملانشییی ،در رحم هیسر فرد بییار قرار می گیرد و آلت تناسولی
اصلی یا حتی زائد و فرعی در رحم زن داخل نیی شود؛ هیچنان هه عیل منافی عفّوت
دیگری نیل رخ نیی دهد؛ درنتیجه ،مانعی برای جواز آن پیش نیی آید.
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نتیجهگیری
در تیایل سلوی های بنیادین ملانشییی فرد بیگانه و تولید سلوی های رده زایا
(اسپرم) و سپس تلرین آنها به هیسر فرد بییار ،مقتضی جواز ،موجود و مان آن هم
مفقود است .توضیح مطلب آن هه به اعتراف دانشیندان آشنا با سلوی های بنیادی و نیل
هییته های اخالق پلشیی در تیایل این سلوی ها و تولید آزمایشگاهی سلوی های
تخصّصی زایشی ،مشیالت اخالقی و عارضی برای بییار پیش نیی آید .بر این اساس،
زمینه جواز این روش وجود دارد و عدم تشابه این روش با هر گونه عیل منافی عفّت
نیل تنها مان احتیالی آن را نیل مرتف می هند؛ لذا در مجیوع ،حیم به جواز چنین
روش درمانی خالی از قوّت نیست.
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