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Abstract
The mitochondrial transfer method is a phenomenon that has been formed in recent
years in the light of the progress of medical science in the field of artificial
insemination. This method is used to prevent the mitochondrial diseases. Since the
origin of the disease in children is the malfunction of the mitochondria of the
mother's gamete, scientists transfer the mother's gamete nucleus to the nucleus–free
egg of another female. Due to the modernity of this type of fertility, no research has
been conducted on its jurisprudential rules yet. Therefore, this article attempts to
prove the legitimacy of this type of fertility treatment in order to answer the question
as to what the reasons for the legitimacy of this method are. Accordingly, this
research, using a descriptive-analytical method, first criticizes the matter considering
the opposing theory with reference to the verses and traditions. Next, based on the
Quranic and narrative evidences, as well as the jurisprudential rules of no-hardship,
no-distress and constriction, no-damage, repulsing possible damage, and also the
authenticity of porn and authenticity of righteousness, the mitochondrial transfer
method is considered legitimate with the aim of safe fertility and the birth of healthy
children.
Keywords: Legitimacy, Mitochondrial Transfer Method, Mitochondrial Diseases,
Gamete, Fertility.
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چكیده
روش انتقال میتوکندری ،پدیدهای بوده که در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت علم پزشکی در حوزۀ تلقیح م نوعی شاکل
گرفته است .این روش برای جلوگیری از بیماریهای میتوکندریایی کاربرد دارد .از آنجا که منشأ باروز ایان بیمااری در
فرزندان ،عملکرد ناصحیح میتوکندری گامت مادر است ،دانشمندان هستۀ گامات ماادر را باه تخماک بادون هساتۀ زن
دیگری انتقال میدهند .به دلیل نوین بودن این نوع باروری ،هنوز پژوهشی پیرامون حکم فقهی آن صورت نگرفته است،
پس در مقالۀ حاضر سعی میشود که با اثبات مشروعیت این نوع روش درمانی در باروری ،به این سؤال پاسخ دهیم کاه
دالیل مشروعیت روش مذکور بر چه ادلهای استوار است .براین اساس با روش توصیفی تحلیلی ،ابتدا با در نظر گارفتن
نظریۀ مخالف با استناد به آیات و روایات ،به نقد و بررسی پرداخته و سپس با استناد به شواهد قرآنی و روایی و قواعاد
فقهی نفی عسر و حرج ،الضرر ،دف ضرر محتمل و نیز اصاله االباحه و اصاله البرائه ،روش درمانی انتقال میتوکندری باا
هدف باروری ایمن و تولد کودکان سالم ،مشروع شناخته میشود.

واژگان کلیدی
باروری ،بیماریهای میتوکندریایی ،روش انتقال میتوکندری ،گامت ،مشروعیت.
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مقدمه
در حال حاضر درمان نابااروری در جهاان باه روشهاای مختلاف از جملاه دارودرماانی،
جراحی و استفاده از روشهای کمکباروری صاورت مایپاذیرد .از آنجاا کاه بایش از ده
درصد زوجها در جهان نابارور هستند یا کودکاان متولادشاده از آنهاا دچاار اخاتاللهاای
ژنتیکی خواهند بود ،باروریهای پزشکی از نیماۀ دوم سادۀ بیساتم گساترش چشامگیری
یافت تا جاییکه یکی از مهمترین پدیدههای این سده بهشمار میآید.
با پیشرفت علم پزشکی و ژنتیک ،پزشکان روشهای متفاوتی را بهکار باردهاناد کاه باا
استفاده از آنها از طری آزمایشگاهی ،اقدام به تولید مثل میکنند .این پیشرفت شامل تمامی
روشهایی است که طی آنها سلول جنسی از زن و مرد اخاذ (روشهاای کمکای پیشارفتۀ
تولید مثل  )ARTو عمل لقاح ،در داخل یا خارج رحم انجام میگیارد .اماروزه روشهاای
متعددی از جمله تحریک تخمکگذاری بهوسیلۀ پروتکلهای پیشرفته ( ،)OIتلقایح اساپرم
به داخل رحم ( ،)IUIلقاح م نوعی ( ،)IVFمیکرواینجکشن یا تزری اسپرم داخل تخماک
( ،)ICSIبلوغ تخمک در آزمایشگاه ( ،)IVMانتقال جناین در مرحلاۀ بالستوسیسات (،)BT
تلقیح نطفه داخل لولۀ رحم ) ،(GIFTانتقاال نطفاۀ بارورشاده داخال لولاۀ رحام )،)ZIFT
تشخیص ژنتیکی جنین پیش از النهگزینی ) )PGDو غیره ،برای انجام دادن تلقیح م انوعی
بهکار برده میشوند که هر یک از اینها مختص درمان مرتبط با نقصهاای مختلاف مرباوط
به تخمک ،اسپرم یا رحم مادر هستند (.)Thomson, 2019: 10
اما در سالهای اخیر یکی از جدیدترین روشهاا بارای پیشاگیری از اباتال باه برخای
بیماریهای ژنتیکی موسوم به بیماری میتوکندریایی ،روش انتقال میتوکندری است که کامالق
با روشهای باروری پیشین تفاوت دارد .روش انتقال میتوکندری قسامی از اناواع بااروری
به شیوۀ م نوعی محسوب میشود که البته به دلیال ناوین باودن آن ،هناوز احکاام فقهای
مرتبط با آن بیان نشده است .این روش معطوف به یک نقص ژنتیکای اسات کاه از طریا
میتوکندری گامت مادر به جنین انتقال مییابد؛ چرا کاه میتوکنادری فقاط از ماادر باه ارث
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میرسد .از آنجا که میتوکندری وظیفۀ تغذیه و انرژیزایی سلول را بر عهده دارد و در واق
باتری سلول است ،پس اختالل در آن شاید به باروز بیمااریهاای قلبای ،کبادی ،ع ابی،
ناشنوایی ،نابینایی و اختاللهای حرکتی موسوم به بیماریهاای میتوکنادریایی منجار شاود
(.)Herbrand C, 2017: 46
در این رابطه در ایاالت متحدۀ آمریکاا ،انگلساتان و چناد کشاور دیگار کاه از داناش
پیشرفتۀ پزشکی در حوزۀ روشهای درمانی نوین باروری برخوردارند ،با امکانات پزشاکی
مدرن ،عمل روش انتقال میتوکندری صورت میگیرد .به ایان شارح در ساال  1988بارای
اولین بار بیماریهای وراثتی ناشی از اثر جهشهای ژنوم میتوکنادریایی شاناخته و تشاریح
شدند .تاکنون بیش از  250نوع جهش نقطهای یا حذفهاای بازرگ در ژناوم میتوکنادریایی
شناسایی شدهاند و بیش از چهل بیماری که بهطور مستقیم به اختالل عملکارد میتوکنادری
مرتبط هستند ،شناخته شده است (.)Sandra, et al, 2018: 418
در اصطالح بینالمللی ،کودکان حاصل از چنین فراینادی ،باا ناام کودکاان ساهوالادی
شناخته میشوند .نخستین کودک در جهان با استفاده از ژن ساهوالادی و باه شایوۀ انتقاال
میتوکندری در سال  2015توسط پزشکان آمریکایی در کشور مکزیک متولد شد .همچناین
در همین سال ،ادارۀ باروری انسان و رویانشناسی وزارت بهداشت انگلستان ،مجاوز تولاد
کودکان سهوالدی از دو مادر و یک پادر را صاادر کارد و در حاال حاضار در بسایاری از
کشورهای آمریکایی و اروپایی این مسائله در حاال بررسای اسات

( Dimon & Stephens,

.)2018: 240

در درمان ناباروری به روشهای  IUIو  IVFکه کامالق سلولهای جنسی متعل به پدر و
مادر هستند ،تقریباق به لحاظ مشروعیت ،بنا بر نظر اکثر علما ،اشکالی وجاود نادارد .اماا در
رابطه با موضوع این تحقی  ،بهدلیل عدم سالمت گامات زوجاه ،از میتوکنادری گامات زن
اهداکننده با هدف درمان و پیشگیری از بروز بیماریهای میتوکندریایی اساتفاده مایشاود.
چون تنها راه مکشوف برای درمان این بیماری ،استفاده از روش انتقال میتوکنادری اسات،
این امر شاید پرسشهای فقهی بیشماری را پیش روی فقیهان قرار دهد .پرسشهاایی کاه
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در این پژوهش سعی داریم به آنها پاسخ دهیم ،به شرح ذیل هستند:
 .1آیا بهکارگیری روش درمانی انتقال میتوکندری مشروع است؟
 .2ادلۀ عدم مشروعیت چنین روش درمانی چیست؟
 .3بر اساس چه ادلهای میتوان مشروعیت روش درمانی مذکور را اثبات کرد؟
فرزند حاصل از این روش به دلیل انتقال برخی ژنومهای والد سوم بهوجود مایآیاد و
این مسئله شاید از نظر برخی فقها ،مشروع و از نظر برخی دیگر ،نامشروع تلقای شاود .باا
عنایت به اینکه هدف اصلی از روش درمانی انتقال میتوکندری ،جلوگیری از تولد فرزنادان
معیوب است ،با استناد به ادله و مبانی شرعی نظیر ادلۀ قرآنای ،روایای و فقهای ،مایتاوان
بهکارگیری چنین تکنیکی را مشروع و مجاز شمرد.
در این مقاله تالش شده است که در جهت نیل به پاسخ سؤال این تحقی  ،ابتادا روش
درمانی مذکور تبیین شده و سپس ،با لحاظ کاردن نظریاۀ مخاالف ،باه نقاد و بررسای آن
پرداخته و در ادامه با استناد به آیات و روایات و نیز ادلۀ فقهی نظیر قاعادۀ عسار و حارج،
الضرر ،دف ضرر محتمل و در نهایت اصل اباحه و برائت ،مشروعیت آن اثبات شود.
تبیین روش درمانی انتقال میتوکندری
میتوکندری اندامکی است که وظیفۀ تانفس سالولی و انتقاال انارژی را دارد .سااختارهای
میتوکندری بهعنوان نیروگاه های سلولی توصیف می شوند؛ چرا که بیشاتر انارژی شایمیایی
سلول ( )ATPاز میتوکندری تولید می شود .عاالوه بار تولیاد انارژی سالولی ،میتوکنادری
وظایف دیگر درونسلولی نیز بر عهده دارد که شامل سایگنالدهای ،تماایز سالولی ،مارگ
سلولی و کنترل رشد و حفظ سلول است .نقص در میتوکندری شاید به بروز بیمااریهاای
میتوکندریایی که شامل بیماریهای قلبی ،کبدی ،ع بی ،ناشنوایی ،نابیناایی و اخاتاللهاای
حرکتی است ،منجر شاود .همچناین شااید در روناد پیاری نیاز ماؤثر باشاد .تحقیقاات و
پژوهش های اخیر نشان میدهند که اوتیسام ،باهویاژه اوتیسام حااد باا نقاص در سیساتم
میتوکندری ارتباط دارد .ژنوم میتوکندریایی فقط در گامت مادر وجود دارد ،بنابراین در تولید
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مثل جنسیتی ،میتوکندری به طور انح اری از مادر به ارث می رسد .میتوکندری موجاود در
اسپرم پستانداران معموالق پس از لقاح ،توسط سلول تخم نابود می شود ،چون بخاش عمادۀ
میتوکندری موجود در اسپرم ،در دم آن وجود دارد که بهمنظور پیش راندن اساپرم اساتفاده
میشود که دم آن ضمن فرایند لقاح نابود میشود (.)Alikani, et al., 2017: 333
اما آنچه در این نوشتار از عبارت «روش انتقال میتوکندری» مراد است ،ممانعات از باه
ارث رسیدن ژنهای معیوب مادر به فرزند خواهد بود؛ چرا که میتوکندری گامت ماادر باه
دلیل نقص ژنتیکی ،سبب تولد نوزاد معیوب میشود .پس بارای پیشاگیری از تولاد چناین
نوزادان معیوبی ،از گامت زن اهداکننده بهره میگیرند؛ به اینترتیاب کاه هساتۀ گامات زن
اهداکننده بیرون آورده و بهجای آن ،هستۀ گامت مادر قرار داده میشود .این کار را میتوان
هم قبل و هم بعد از لقاح سلولهای جنسی انجام داد .به ایانترتیاب سالول اصاالحشاده،
ژن های مادر و میتوکندری زن اهداکنناده را دارد .ساپس تخام لقااحیافتاه در رحام ماادر
جایگذاری خواهد شد .پس این عمل به تشکیل جنینی منجر میشود که محتوای ژنتیک او،
از والدینش بوده ،ولی ژنهای میتوکندریاییش از زن اهداکنناده اسات؛ باه هماین دلیال در
اصطالح بینالمللی به کودک حاصل از این فرایند «کودک سهوالدی» اطالق میشود .فرزند
حاصل از روش انتقال میتوکندری ،بیش از  99درصد مادۀ ژنتیکی را از پادر و ماادر خاود
دریافت میکند و مقدار مادۀ ژنتیکی که از فرد اهداکننده (والد سوم) میگیرد ،بسیار انادک
است .در نتیجه ژن های جنین ،حاوی ژن های مادر و پدر و میزان بسایار کاوچکی از "دی.
ان .ای" میتوکندریال از گامت اهداکننده است .در این نوع لقاح م نوعی میتوان از انتقاال
بیماریهای میتوکندریایی از مادر به جنین پیشگیری کرد .از آنجا که این بیماری شاید برای
جنین کشنده یا معیوبکننده باشد ،بهنظر میرسد این روش ،راهکار مناسبی برای پیشگیری
از تولد کودکان معیوب ژنتیکی باشد (.)Thomson, 2019: 12
ژن میتوکندری معیوب ،بهطور بالقوه قادر است از هر پانج تاا دههازار تولاد ،در یاک
کودک ،بیماری سخت و کشنده ایجاد کنند .فرضیۀ انتقال هساته بارای ممانعات از انتقاال
جهشهای ژن میتوکندریایی به نسل بعد ،در سال  1995مطرح شد .امروزه باا اساتفاده از
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فناوریهای تولید مثل ،از جمله دستورالعملهای ریز جراحی انتقال هسته ،انتقال دوکی و
انتقال هستۀ قابللقاح ،میتوان از انتقال جهاشهاای ژناوم میتوکنادریایی باه نسال بعاد
جلوگیری کرد .تاکنون تعداد اندکی کودک ساالم باا ایان روش در دنیاا متولاد شادهاناد.
( .)Nagpal & Kaur, 2017: 100
در ایاالت متحدۀ آمریکا ،مجوز استفاده از این فناوری از سوی ادارۀ غذا و دارو 1ضروری
است .کشورهایی همچون انگلستان که این روش در آنها بهکار میرود ،در صورتی با تولاد
کودکان حاصل از انتقال میتوکندری موافقت میکنند که صرفاق جنبۀ درمانی بهکارگیری ایان
روش مطرح باشد .چنانچه پس از انجام دادن آزمایشهای متعدد به این امر پی ببرند که باا
توجه به نقص موجود در سلولهای میتوکندریایی مادر ،شاید نوزاد بههمراه بیماری متولاد
شود ،شیوۀ درمانی انتقال میتوکندری را جایز میشمرند (.)Sandra, et al, 2018: 419
بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری
نظر به اینکه روش انتقال میتوکندری مح ول پیشرفت علام و فنااوری پزشاکی بشار ،در
درمان بیماریهای میتوکندریایی بوده و آیه و روایتی وجود ندارد که مساتقیماق بار موضاوع
داللت کند ،پس در ابتدا با استناد به استفتای بهعملآماده از برخای علماا باه شارح ذیال،
میتوان به واکااوی هار چاه بهتار مشاروعیت یاا عادم مشاروعیت روش درماانی انتقاال
میتوکندری دست یافت.
ا آیتاهلل مکارم شیرازی« :در صورتیکه بهصورت تلقایح م انوعی نباشاد و فقاط ژن
مادر اصالح شود ،مانعی ندارد»؛
ا آیتاهلل صافی گلپایگانی« :چنانچه تشکیلدهندۀ فرزند ،هساتۀ اصالی تخماک زوجاه
باشد که با اسپرم زوج تلقیح شده ،چنین تلقیحی فینفسه بدون مالحظۀ محرمااتی از قبیال
لمس و نظر غیر زن و شوهر به عورت ،مانعی ندارد»؛
)1. Food and Drug Administration (FDA
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ا آیتاهلل شبیری زنجانی« :اگر عرفاق فرزند را منتسب به تخمک زن ثالث نکناد ،فرزناد
متولدشده به پدر و مادر خود ملح میشود».
با وجود استفتائات فوق ،چون دسترسی به پاسخ استفتای برخی دیگر از علمای حاضار
ممکن نبود ،شاید بهدلیل نوین بودن و اهمیت موضوع ،ایارادهاایی درباارۀ مشاروعیت آن
مطرح شود .پس با توجه به اینکه روش مذکور از انواع تلقیح م نوعی بهشمار میرود ،باا
بهرهگیری از نظریات فقهایی که مخالف تلقیح م نوعی هستند ،به ذکر ادلهای مایپاردازیم
که امکان دارد جهت عدم مشروعیت روش مذکور به آنها استناد شاود و ساپس باا نقاد و
بررسی هر یک از آنها ،به دالیل اثباتی این روش و حلیت آن بهعنوان حکم اولای تمساک
خواهیم کرد.
ادلۀ عدم مشروعیت

 .1حفظ فرج
«و الذین هم لفروجهم حافظون إال علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین من
ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون» (مؤمنون.)7 - 5 :
این آیات به حرمت عدم تحفظ از شرمگاه داللت دارد .لسان آیۀ «الذین لفروجهم» عاام
است و وجوب حفظ فروج را بهطور مطل به اثبات میرساند و مفهوم آیه ایان اسات کاه
حفظ فرج از همه کس واجب است غیر از زن و کنیز ،آن هم به جهت اینکه خداوناد ایان
دو را استثنا کرده و فرموده است« :اال علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» پس اصل اساسای
دربارۀ فروج ،وجوب حفظ است؛ مگر در مواردی که شارع مقدس باهصاراحت بار مبااح
بودن آن حکم کرده باشد و لذا هر امری که مربوط به فاروج صاراحتاق مبااح نباشاد ،نظیار
تلقیح م نوعی ،حرام است (جمعی از نویسندگان.)289 :1389 ،
«قل للمؤمنین یغضوا من أب ارهم و یحفظوا فروجهم ذلاک أزکای لهام إن اهلل
خبیر بما ی نعون و قل للمؤمنات یغضضن من أب ارهن و یحفظن فروجهن و
ال یبدین زینتهن ( »...نور.)31 - 30 :

حفظ فروج در مردان و زنان بهنحو کلی بنا بر یک اصل اساسی واجب اسات ،بناابراین
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اگر در هر موردی این مسئله رعایت نشود ،حرام خواهد بود فلذا مقتضایات آیاات کریماۀ
سورۀ مبارکۀ نور ،لزوم حفظ فرج از هر امری است که یکی از آن اماور ،تلقایح م انوعی
خواهد بود .همچنین در این آیات هنگامیکه از نگاه کردن سخن به میان میآید ،از حارف
تبعیض «من» استفاده شده ،ولی هنگامیکه از حفظ فروج سخن گفته شده از حرف تبعیض
«من» استفاده نشده است و متعل حذف ،بیان نمیشود .پاس حاذف متعلا  ،افاادۀ عماوم
میکند (مغنیه .)374 :1377 ،بر مبنای این قاعده که حذف متعل مفیاد عماوم اسات ،پاس
حفظ شرمگاه از هر چیزی که با حفظ آن منافات داشته باشد ،از جمله تمامی صورتهاای
تلقیح واجب است (جمعی از نویسندگان.)87 :1389 ،
«حرّمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عمّاتکم و خاالتکم و بنات األخ و
بنات األخت و أمهاتکم اللّاتی أرضعنکم و أخواتکم  ....و أنتجمعوا باین األختاین
إلّا ما قد سلف إن اهلل کان غفوراو رحیما» (نساء.)23 :

زنان یادشده در این آیه ،بر مردان ممنوع و حرام شدهاند و تکلیف حرمت به ذات زنها
نسبت داده شده است؛ در حالیکه تکلیف ،تنها به افعال تعل میگیرد نه به امهات و بناات
و  ،...پس بهناچار باید فعلی در تقدیر گرفته شود .با توجه باه اینکاه حاذف متعلا افاادۀ
عموم میکند ،هر فعلی که در ارتباط با این زنان صورت بگیرد ،حرام اعالم شده است ،پس
این حرمت شامل انواع تلقیح م نوعی میشود (الخرازی.)246 - 245 :1423 ،
نقد و بررسی
با مالحظه در آیات سورۀ مبارکۀ مؤمنون میتوان این چنین استنباط کرد که دلیل فوقالاذکر
پذیرفتنی نیست ،چرا که معنای اصلی آیه این است که مردم بهسبب آن ،از زنان لذت نبرند
و آمیزش نکنند .پس منظور از حفظ فرج ،حفظ آن از دیگران است ،نه حفظ از هر چیازی،
چرا که در غیر اینصورت تخ یص اکثر الزم میآید که چنین چیزی از متکلم حکیم ،قبیح
است .بنابراین این آیه شامل تلقیح م نوعی نمیشود (حارمپنااهی .)147 :1376 ،چنانکاه
روایت ابیب یر از امام صادق(ع) ،گواه بر همین مطلب است« :کلّ آیه فی القارآن فای ذکار
الفروج فهی من الزنا الّا هذه اآلیه فانها من النظر؛ مق ود از حفظ فرج در تماام آیاات قارآن،
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حفظ آن از زنا است بهجز اینکه مق ود از آن حفظ از نگاه دیگران است (کلینی ،1407 ،ج
.)35 :2
با نظر در آیات سورۀ نور ،اوالق زمانی میتوانیم بگوییم حذف متعل افادۀ عموم دارد که
قرینهای برخالف آن وجود نداشته باشد؛ ثانیاق زمانی که بپذیریم حذف متعلا افاادۀ عماوم
میکند ،این عموم ،عموم وضعی لفظی نخواهد بود بلکه عماوم اطالقای اسات کاه چناین
حالتی اقتضای تمسک به مقدمات حکمت را دارد؛ بنابراین اگار قریناهای بار ارادۀ مقیاد از
سوی شارع وجود داشته باشد ،مان از ظهور کالم در اطالق میشود؛ از ایانرو چاه بسایار
اطالقهای لفظی که بر حسب قراین لفظیه یا عقلیه یا حالیه ظهور در مقید پیدا مایکنناد و
این امر سبب عدم ظهور کالم در عموم میشود .در آیۀ مورد بحث نیز قرینۀ حالیه بار ارادۀ
مقید وجود دارد و حفظ فروج در آیه ،کنایه از رعایت عفت و عدم ارتکاب زناسات ،زیارا
عدم حفظ فروج در اغلب موارد با ارتکاب زنا تحق مییابد .لذا غلباه و شایوع خاارجی،
قرینهای بر مراد گوینده است که مان ظهور کالم در مطل خواهاد شاد .بناابراین کاالم از
اطالق خود ان راف مییابد و حمل بر مقید میشود .بنا بر آنچه نقال شاد ،مق اود حکام
مزبور مربوط به زنان نمیشود ،چرا که در این آیات ،مردان نیز مورد خطاب قرار گرفتهاند.
همچنین اگر این فرایند توسط خود زوجین صورت پذیرد ،دیگار مشامول حکام حرمات
نخواهد بود (روحانی .)9 - 8 :1414 ،به این بیان که اگر گامت مرد اجنبی توسط شوهر یاا
خود زن به رحم او تزری شود ،این عمل هیچگونه ممناوعیتی نخواهاد داشات (قزوینای،
.)186 :1374
با تأمل در سورۀ مبارکۀ نساء درمییابیم که حرام بودن در این آیات ،ان راف به ازدواج
با زنان مذکور دارد و چنین ان رافی به مقتضای تناسب حکم و موضاوع انجاام مایگیارد
(الخرازی .)226 :1423 ،در تأیید این نظر به عباراتی از همین آیاه و آیاات قبال و بعادش
استشهاد میکنیم .در آیۀ بعدی ،بعد از ذکر زنانی که بر مردان حرام شدهاند ،مایفرمایاد« :و
احل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا باموالکم مح نین غیر مسافحین  .»...بار اسااس ایان آیاه
«خداوند زنان دیگر را  -غیر از آن دسته زنان ذکر شده که بر مردان حرام هستند -از طری
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عقد و پرداخت مهریه بر مردان حالل نموده است» .پس این عبارت قرینهای است بر آنکاه
مراد از حرمت زنان یادشده ،حرمت نکاح با آنان است .همچنین در آیۀ قبل مایفرمایاد« :و
ال تنکحوا ما نکح اباءکم من النساء» .این آیه نیز بیانگر ازدواج با زنان است ،به این معنا کاه
ازدواج با چه زنانی حرام و با چه زنانی جایز است (مؤمن قمی.)86 :1415 ،
پس واضح است که ارادۀ چنین عمومی صحیح نیست ،زیرا سبب تخ یص اکثر
میشود ،پس باید روایاتی را در تقدیر گرفت که از نظر عرف هم مناسبت داشته باشد و آن
آمیزش است .جملۀ «و ان تجمعوا بین االختین» در آخر آیه نیز گواه این مسئله خواهد بود
(حرمپناهی .)148 :1376 ،در مجموع میتوان گفت که آیات مربوطه ان راف به زنا یا نگاه
دارد و دربرگیرندۀ سایر م ادی نیست (روحانی.)9 - 8 :1414 ،
 .2مخالفت با اراده و مشیت الهی
خداوند در قران کریم میفرمایند« :هلل ملک السموات و االرض یخل ما یشااء یهاب لمان
یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور ،او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل مان یشااء عقیماا اناه
علیم قدیر؛ فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست ،هر چه خواهد آفریند و به هار کاه
بخواهد فرزند دختر و به هر که بخواهد فرزند پسر عطا کند ،یا هم پسر و هم دختر و هار
که را خواهد نازا کند که او دانایی تواناست (شوری.)49 - 50 :
در تفسیر این آیه آوردهاند که هر نعمت و رحمتی که به انسان ارزانای شاده ،از ناحیاۀ
خداوند است .مالکیت آسمانها و زمین برای اوست ،هرچه را بخواهد مایآفریناد و هماه
چیز در مشیت مطل خداوند است که نمونۀ بارز این مشیت آن است که باه هارکس اراده
کند دختر عطا میکند و به هر کس بخواهد ،پسر و هر که را خواهد ناازا مایکناد (مکاارم
شیرازی ،1387 ،ج  )508 :20بنابراین بر اساس این آیۀ شاریفه ،کسای کاه نقاش اصالی و
مستقیم در مسئلۀ باروری دارد ،خداوند است .به تعبیر دیگر انسان تسلیم ارادۀ الهی اسات.
لذا اگر انسان بخواهد در این زمینه دخالت کناد و باا هادف درماان و پیشاگیری از باروز
بیماریهای میتوکندریایی ،از روش انتقال میتوکندری بهره ببرد ،سرنوشت یک انساانی کاه
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بناست در آینده دچار نقص شود را تغییر داده ،پاس در واقا باا علام و ارادۀ خداوناد باه
مخالفت برخاسته و فعل حرامی مرتکب شده؛ چرا که ارادۀ خداوناد باه ایان تعلا گرفتاه
است که چنین شخ ی دچار نقص باشد .پس این عمل نوعی دخالت در افعاال و مشایت
الهی محسوب میشود.
نقد و بررسی
توحید افعالی نشاندهندۀ این است که فاعل حقیقی در جهان هستی ذات اقدس الهی اسات
و بر اساس آن ،همۀ قدرتها ناشی از ارادۀ او هستند ،پاس هماانطاور کاه موجاودات در
اصل وجود خود ،به ذات او وابسته هستند ،در تأثیر و فعل خود نیز استقاللی ندارناد و باه
او نیازمند هستند و هر کس هر چه دارد از آن خداوند کریم است «و مایشاءون اال أن یشاء
اهلل رب العالمین» (تکویر )29 :و نیز خداوند در سورۀ انعام آیۀ  59اشاره دارد که بادون او
برگی از درخت نمیافتد که او از آن آگاه نباشد و او هر چه بخواهد میآفریند.
اما نباید فراموش شود که عالم خلقت ،نظام علّی و معلولی است ،یعنی ارادۀ الهی در
تدبیر این عالم بهگونه ا ی است که اسباب و علل در تحق مساببات تاأثیر مایگذارناد و
ظهور ارادۀ خداوند در این عالم ،از مجرای علتهای مختلف نمایان میشود .چنانکه امام
صادق(ع) فرمودند « :أبی اهلل أن یجری االشیاء إال باسباب فجعل لکل شیء سببا»( .کلینی،
،1407ج  .) 183 :1از طرف دیگر از آنجا که خداوند به انسان اختیار داده است طوریکه
در چارچوب قوانین الهی در جریان امور عالم میتواند دخالات کناد و جهاان را باا اذن
الهی تغییر دهد و مسخر خود کند (دژکام ،عباسزاده .)55 :1390،بنابراین میتوان گفات
پی بردن به روابط حاکم بر نظام علّی و معلاولی در ایان عاالم ،باا اراده و مشایت الهای
منافات ندارد و با شناخت چنین روابط حاکم بر نظام علّای و معلاولی اسات کاه انساان
توانست به باروری به روش انتقال میتوکندری دست یابد .از اینرو مایتاوان گفات کاه
باروری به روش انتقال میتوکندری ،نه تنها دخالت در خلقت و مشایت خداوناد نیسات،
بلکه استفاده از خلقت و بهرهگیری از امکانات موجو د دلیل بر عظمت خداوندگار خواهد
بود که بشر توانسته است در سایۀ پیشرفت علم و فناوری به چنین توانمندی برسد و اگر
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چنین نباشد ،باید باب هر گونه ابداع علمی در همۀ زمینه هایی که به نوعی باا خلقات در
ارتباط هستند را مسدود کنیم.
 .3اختالط نسب
یکی دیگر از مهمترین دالیلی که میتوان با تمسک باه آن ،عادم مشاروعیت روش انتقاال
میتوکندری را توجیه کرد ،دخالت فرد ثالث (والد سوم) است ،به این بیان که فرزند حاصل
از این روش از به اشتراک گذاشتن گامت فاقد هستۀ فرد ثالث ،بهوجود میآیاد کاه چناین
مسئلهای شاید سبب بروز اختالط نسب یا دستکاری ژنتیکی باشد و این در حالی بوده کاه
دین مبین اسالم ،احکامی را برای محفوظ ماندن نسب وض کرده است تاا بنیاان خاانواده
استوار شود .اینکه در اسالم زنا حرام شده یا برای زنان عده مقرر شده است یا اینکه اسالم
فرزندخوانده را فرزند واقعی والادین نمایداناد (احازاب 4 :و )5؛ تماامی اینهاا حااکی از
جلوگیری از اختالط سلولهای جنسی غیرزوجین با یکدیگر است «و اناه خلا الازوجین
الذکر و االنثی» (نجم )45 :چرا که اگر این فرایند اتفاق بیفتد ،تهدیدی برای انساب خواهاد
بود .پس با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارند ،میتوان فهمید که تشری
احکامی چون حرمت زنا ،احکام عده ،امر به جستوجو از احواالت زن که شوهردار است
یا خیر یا فرزندخواندگی؛ همۀ این احکام به حسب فهم عرفی ظهور در حفظ و نگهاداری
نسب انسان از اشتباه و اختالط دارد .عالوه بر اینها میتاوان باه برخای از روایااتی درباارۀ
احتیاط در فروج تأکید کرد که در سطور آتی به آنها اشاره میشود؛ چرا که مراد در آیات و
روایات این است که فرج منشأ طفل و محل انعقاد اوست ،پس عادم احتیااط در ماورد او
موجب اختالط نسب خواهد شد (قائنی ،1394 ،ج .)373 :1
نقد و بررسی
بسیاری از آیات و روایاتی که در این زمینه مطرح میشوند ،به جهت این اسات کاه لقااح
سلولهای جنسی بین کسانی اتفاق میافتد که یا با هم رابطۀ زوجیت ندارند یاا نسابت باه
رابطۀ زوجیت با هم مشکوک هستند ،بنابراین سلول جنسی یکی از زوجین ،هر دو یا رحم
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متعل به شخص ثالث است؛ در حالیکه در سازوکار باروری به روش انتقاال میتوکنادری،
تلقیح بین سلولهای جنسی زوجین اتفاق میافتد و نیز جنین در رحام زوجاه جایگاذاری
میشود .بنابراین در رد دالیل قائالن به عدم جواز چنین روشی به دلیل اختالط نسب ،بایاد
از ادلۀ پزشکی برای توجیه و تبیین مسئله بهره گرفت .به ایان بیاان کاه کاودک حاصال از
روش انتقال میتوکندری ،از گامت والدینی بهوجود آمده است که در گامت پدر هیچ دخال
و ت رفی صورت نگرفته و با توجه به قاعدۀ فراش میتوان کودک را به پدر واقعای خاود
نسبت داد« .مادۀ  1158قانون مدنی» ولی در خ و

گامت مادر بایاد گفات از آنجاا کاه

قریب به  99درصد از ویژگیهای ژنتیکی از هستۀ سلول جنسی به جنین منتقل میشاود و
نیز با در نظر گرفتن اینکه میتوکندری بیشتر نقش انرژی و تغذیۀ سلول را بار عهاده دارد و
بنا بر آنچه که از متون پزشکی برمیآید ،حدود یک الای چهاار دهام درصاد ویژگایهاای
ژنتیکی را منتقل میکند ،پس جایی برای اختالط نسب باقی نمیماند .لذا این روش ،نهتنهاا
مشمول من حاصل از آیات و روایات فوق نمیشود؛ بلکه برای برخورداری از نسل ساالم
و مطلوب که مهمترین غرض نکاح است ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
 .0نکوهش ادخال نطفه در غیر جایگاه شرعی
فقها به روایات متعددی در باب اقسام تلقیح م نوعی بهویژه ادخال نطفۀ غیرهمسر باه زن
استناد کردهاند که در زیر به نمونههایی از آنها اشاره میشود:
«محمدبن یعقوب ،عن علیبن إبراهیم ،عن أبیه ،عن عثمانبن عیسی ،عن علیبن سالم،
عن أبیعبداهلل علیهالسالم قال :إن اشد الناس عاذاباق یاوم القیاماۀ رجاال أقار نطفتاه "نطفاۀ
عقاب" فی رحم یحرم علیه؛ محمدبن یعقوب از علیبن ابراهیم از پدرش ،عثمانبن عیسای
از علیبن سالم ،از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود :قرار دادن نطفه در رحمای کاه
بر مرد حرام است ،موجب سختترین عذاب در روز قیامت است (حار عااملی ،1412 ،ج
.)239 :14
از ظواهر حدیث برمیآید که به داللت التزامی ،قرار دادن نطفه در رحمای کاه بار مارد
حرام است ،موجب سختترین عذاب خواهد بود .با توجه به اطالقی که در حدیث وجود
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دارد ،نطفه در این روایت ،ظاهراق همان گامت زن و مرد اسات؛ پاس هماانطاور کاه قارار
گرفتن نطفه در رحم زن بیگانه از راه زنا حرام است ،پس به طری اولی قرار گارفتن نطفاه
از راه غیرعادی آن یعنی تلقیح م نوعی نیز حرام خواهد بود؛ چرا که بدون شاک موضاوع
حرام بودن تحق یافته است و اطالق روایت ،آن را دربر میگیرد و در نتیجه سبب حرمات
خواهد شد .البته شایان ذکر است که سند این روایت ضعیف محسوب میشاود ،باه دلیال
آنکه علیبن سالم که این حدیث را از امام روایت میکند ،شناختهشده نیسات( .جمعای از
نویسندگان.)47 :1389 ،
«عن محمدبن الحسن عن سعد ،عن القاسمبن محمد ،عن سلیمانبان داوود ،عان غیار
واحد من اصحابنا ،عن ابیعبداهلل(ع) قال" :قال النبی (

) :لن یعمل ابن آدم عماالق اعظام

عنداهلل عزوج من رجل قتل نبیّا او اماما أو هدم الکعبه آلتی جعلها اهلل قبلاه لعبااده أو افارغ
ماءه فی امرأه حراماق؛ امام صادق(ع) از پیامبر (

) نقل میکند که فرمود :هرگاز فرزناد آدم

کاری را انجام نمیدهد که گناه آن در نزد خداوند ،از گناه مردی بزرگتر باشاد کاه پیاامبر
(

) ،یا امامی را بکشد ،یا خانۀ کعبه را ،که خداوند قبلۀ بندگان خود قرار داده ،ویران کند

و یا آب خود را در مهبل زنی بریزد که بر وی حرام است (حر عاملی ،1412 ،ج 239 :14؛
ابنبابویه ،1377 ،ج .)120 :1
ظاهر حدیث نشان میدهد که حرمت قرار دادن منی در مهبل زن ،مستقل از حرام بودن
آمیزش با اوست .بنابراین ریختن منی در مهبل زنی که آمیزش باا وی بارای صااحب منای
حرام است ،حرمتی مستقل دارد و به آمیزش ارتباطی ندارد .حدیث به دلیل سایاقش دارای
عمومیت است و تمام مواردی را که مباح نشده باشد در بر میگیرد؛ پس عموم حدیث بار
حرمت هر نوع افراغ منی در رحم زن اجنبیاه داللات دارد (جمعای از نویساندگان:1389 ،
 ،)312در نتیجه ،بسته شدن نطفه بهوسیلۀ سلولهای جنسی مرد و زنای کاه آمیازش باا او
جایز نیست ،حرام است؛ بنابراین با توجه به اینکه لفظ «حراماق» صفت بارای م ادر مقادّر
یعنی «فراغاق» است ،پس بر حرمت افراغی و بهدنبال آن حرمت تلقیح م نوعی داللات دارد
(حرمپناهی.)150 :1376 ،
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«و عنه ،عن محمدبن احمد ،عن ابیعبداهلل الرازی ،عن الحسنبن علیبن أبیحمزه ،عن
أبیعبداهلل المؤمن ،عن اسحاقبن عمار قال :قلت ألبیعبداهلل ،علیهالسالم :،الزنا شرّ أو شرب
الخمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مأه؟ فقال :یا اسحاق الحد واحاد و
لکن زید هذا لتضاییعه النطفاه و لوضاعه ایّاهاا فای غیرموضاعه الاذی أماره اهلل عزّوجالّ؛
ابواسحاقبن عمار میگوید :به ابوعبداهلل گفتم :زنا بدتر است یا نوشیدن شراب؟ چگونه در
نوشیدن شراب هشتاد و در زنا صد (تازیانه) مقرر شده است؟ امام فرمود :ای اساحاق حاد
یکی است ،لکن این مقدار بدین سبب افزوده شد که زنا سبب از باین باردن نطفاه و قارار
دادن آن در غیر جایگاهی میشود که خداوند بدان دستور داده است» (حار عااملی،1412 ،
ج .)267 :14
در بیان نحوۀ استدالل میگوییم :امام علت افزوده شدن بیست ضاربۀ تازیاناه را چناین
بیان میکند« :زنا سبب از بین بردن نطفه میشود و از بین بردن نطفه حرام است ،تا آنجا که
سبب میشود بیست تازیانه بر حد افزوده شود» .از بین بردن نطفه را امام با این بیان شارح
میدهد« :سبب قرار دادن آن در غیر جایگاهی میشود که خدای عزوجل بدان دساتور داده
است» .ظاهر این است که مراد از نطفه ،همان تلقیح سلول جنسی زن و مارد اسات؛ یعنای
اولین جزیی که از مرحلۀ وجود انسان بهوجود میآید .بنابراین حدیث ،بیانگر آن است کاه
قرار دادن نطفهای که از منی مرد و تخمک زن بهوجود آمده ،در غیر جایگاهی که خداوناد
فرمان داده ،حرام است و این مسئله عنوانی کلی و فراگیر محسوب میشود ،چه زمانی کاه
انعقاد نطفه از راه معمول باشد و چه زمانی که انعقاد نطفه از راه تلقایح م انوعی باشاد و
شاید منظور از «محلی که خداوند امر فرموده» این سخن خداوند باشد« :نسائکم حرث لکم
فأتوا حرثکم انّی شئتم» (جمعی از نویسندگان.)50 :1389 ،
نقد و بررسی
برخی از فقها به جهت ضعف سند احادیث ذکرشاده ،آنهاا را کاافی بارای حکام حرمات
نمیدانند و نیز تبادر اقتضا میکند که اقرار نطفه به آنچه متعارف است من رف شود و لاذا
اطالق حدیث به عمل زنا من رف میشود و سایر راههای ادخال نطفاه باه رحام را دربار
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نمیگیرد (مؤمن قمی .)81 :1415 ،همچنین روایات مزبور و مانند آن شامل مواردی اسات
که رحم زن یکی از دو رکن سازندۀ جنین باشد ،یعنای اساپرم مارد بیگاناه وارد رحام زن
بیگانه شود ،ولی انتقال جنین تکونیافته از سلولهای جنسای مارد و زن شارعی باه رحام
دیگری که هیچ نقشی در تشکیل جنین ندارد و تنها محلای بارای پارورش و رشاد جناین
است ،مشمول روایات مزبور نمیشود ،چنانکه این اخبار مشمول رحم اجارهای نیز نخواهد
شد و اجارۀ رحم برای پرورش جنین تکونیافته من شرعی ندارد و فقط الزم است که اگر
زن دارای شوهر است ،اجازۀ شوهر را کسب کند (جمعی از نویسندگان .)371 :1389 ،پس
به طری اولی در روش انتقال میتوکندری که هر دو جزء اصالی تشاکیل نطفاه از زوجاین
شرعی بوده و نیز از رحم زوجه برای تکون جنین استفاده میشود ،شاامل روایاات مزباور
نخواهد شد و نیز همانطور که در سطور آتای باهطاور مف ال باه آن خاواهیم پرداخات،
مقتضای اصل عملی در شبهات تحریمیه برائت است.
 .5احتیاط در فروج
صحیحۀ شعیب الحذاء؛ راوی گوید« :به امام جعفر صادق(ع) عرض کردم :یکی از دوساتان
شما سالم میرساند و ق د تزویج با زنی دارد که تواف حاصل شده است ،ایان در حاالی
است که آن زن شوهری داشته که او را به غیر سنت طالق داده است و مرد کراهت دارد با
آن زن ازدواج نماید .از شما نظر میخواهد چه دستوری مایدهیاد؟ ابوعباداهلل(ع) فرماود:
موضوع فرج مسئلۀ مهمی است و از آن طفل متولد میگردد و باید احتیاط کرد ،پس باا آن
زن ازدواج نکند» (حر عاملی ،1412 ،ج .)193 :14
العالءبن سیابه از حضرت صادق(ع) در مورد زنی که به مردی وکالت داده اسات تاا او
را به مرد دیگری تزویج کند ،روایت کرده است که امام(ع) در این زمینه فرمودند :نکاح امر
مهمی است و سزاوار است که در آن احتیاط شود؛ زیرا در نکاح مسئلۀ فرج مطرح است و
از آن ولد بهوجود میآید (حر عاملی ،1412 ،ج .)286 :13
با دقت در روایات فوق درمییابیم که در موق شک پیرامون مسائل مربوط باه فارج و
آمیزش و آنچه که از آن فرزند متولد میشود ،احتیاط واجب است ،لاذا شاماری از فقهاای
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شیعه ،با نظر گرفتن ادلهای چون اصل احتیاط و نیز اصل حفاظت از فروج ،ترک این فرایند
را مواف با اصل احتیاط میدانند (بنیهاشامی .)34 :1385 ،پاس در چناین ماواردی آنچاه
مطلوب شارع مقدس بوده ،احتیاط است ،پس در هر جا که شک در جواز یا حلیت کردیم،
باید احتیاط را رعایت کنیم و دست از آن کار برداریم .بناابراین اگار در مشاروعیت تلقایح
م نوعی شک کنیم ،جایی برای اجرای اصل برائت باقی نمیماند؛ بلکه به مقتضاای عماوم
علت (لزوم احتیاط در مبدأ آفرینش انسان) باید باه اصال احتیااط عمال کنایم و مقتضاای
احتیاط در این زمینه عدم جواز یا بهعبارت دیگر حرمات تلقایح م انوعی اسات (علاوی
قزوینی )188 :1374 ،چرا که امام باقر(ع) در تقدیس این مهم میفرماید« :عبادتی بااالتر از
عفت شکم و دامن نیست» (کلینی ،1407 ،ج .)541 :2
نقد و بررسی
در روایات فوق پرسش از زنی است که باا روش غیرمشاروع طاالق داده شاده اسات ،از
این رو شک داریم که این زن قابل الحاق به زن مطلقه به روش مشروع است یا آنکه چاون
طالق دادن وی نامشروع بوده ،وی هنوز در نکاح مرد ساب است .پس بناا بار است احاب
میگوییم در اینکه نکاح ساب بهسبب طالق الح از بین رفته باشد ،شاک مایکنایم .فلاذا
باید نکاح ساب را است حاب کنیم ،در نتیجاه ازدواج باا زن یادشاده جاایز نخواهاد باود.
بنابراین روایت مزبور هیچگونه داللتی بر وجوب احتیاط در مسئلۀ تلقیح م نوعی ندارد.
آنچه ما را به نظر صحیح رهنمون میگرداند ،مقتضای اصل عملی در علم اصول فقه است.
به این بیان که مقتضای اصل در شبهات تحریمیه ،حتی در باب فروج و آنچاه باه تولیاد نسال
میانجامد ،برائت است ،هرچند در چنین مواردی آنچه مطلوب و مستحب خواهد بود ،احتیااط
است؛ ولی این مطلوبیت در حد الزام و وجوب نیست (جمعی از نویسندگان .)368 :1389 ،در
همین زمینه آیتاهلل محمد یزدی میفرماید« :در بسیاری از موارد احتیاط ،خود خاالف احتیااط
است بدین معنی که خدواند میفرماید" :قل اهلل اذن لکم ام علی اهلل تفتارون" (یاونس )59 :در
حالیکه م داقی از این آیه به استناد احتیاط ،حکم به جایز نبودن یاا بازداشاتن ماردم از آنچاه
جایز و حالل است ،میتواند باشد .بر این اساس همانطور که بیشتر اصحاب بار ایان نظرناد،

  724پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،4زمستان 1399

اصل در اینجا اباحه و جواز است تا زمانیکه حرام بودن آن ثابت شود ،چرا که خداوند بندگان
خود را در گشایش قرار داده است» (یزدی.)52 :1378 ،
ادلۀ مشروعیت

برای اثبات مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری ،میتاوان باه ادلاۀ قرآنای و روایای،
قواعد فقهی و اصولی به شرح ذیل تمسک کرد.
 .1جواز مداوا
فقه اساالمی کاه احکاام خاود را از قارآن مجیاد و روایاات مع اومین(ع) اتخااذ کارده،
مشروعیت درمان را مورد اهتمام جدی قرار داده است؛ بهنحوی که بهطاور مکارر خداوناد
در قرآن کریم از واژۀ شفا سخن به میان میآورد (اسراء ،82 :نحال ،69 - 68 :یاونس،57 :
شعراء .)80:لذا با الهام از قرآن کریم که دربردارنادۀ شافای جسام و روح اسات ،از زماان
پیامبر گرامی اسالم (

) طب النبی به وجود آماد و آثاار بسایاری بار اسااس ایان طریقاۀ

پزشکی ایجاد شد .با نگاه به سیرۀ نبوی درمییابیم که پیامبر (

) در بروز هار بیمااری باا

نظر اطبا به درمان مبادرت میکردند ،چرا که طبیب وسیلهای از اسباب شفاست .روایتای از
ایشان هست که میفرمایند« :بیماری را درمان کنید ،زیرا خداوند متعال بیمااری و دردی را
نازل نکرده ،مگر آنکه برای آن دوایی قرار داده باشد» (حر عاملی ،1417 ،ج .)224 :25
با در نظر گرفتن اینکه توصایۀ پیاامبر گرامای اساالم (

) باه ماداوا ،دربردارنادۀ وجاود

م لحت است ،پس اگر دستیابی به م لحت امری ضروری باشد ،امتثال از آن نیز همانند امر به
وجوب ،جهت دف ضرر ،واجب خواهد بود؛ نظیر لزوم اطاعات از دساتور پزشاک در درماان
بیماریها ،چرا که حفظ سالمتی واجب است (پیری امیرحاجیلو و دیگران.)252 :1393 ،
بنابراین باروری به روش انتقال میتوکندری بهمنظاور پیشاگیری از باروز بیمااریهاای
میتوکندریایی که از طری گامت مادر به جناین منتقال مایشاود ،ناوعی درماان و معالجاه
محسوب خواهد شد و بهنحوی که از اطالق روایت پیغمبر اکرم (

) اساتنباط مایشاود،

جایز و از نظر ادلۀ فقهی که در سطور آتی به آن اشاره خواهیم کرد ،موجه میکند.
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 .2ضرورت و ترغیب بر حفظ نسل پاک و سالم
خانواده بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات در قرآن کریم مورد تأکید فراوان قارار گرفتاه
است تا جاییکه در آیاتی از قرآن کریم نظیر آیۀ اول سورۀ نساء ،مسئلۀ تکثیر نسل ساالم و
ازیاد جمعیت و حفظ تقوا ،نهتنها به اهل ایمان ،بلکه به هماۀ اقشاار جامعاه خطااب شاده
است .از این منظر ،دین اسالم با هدف ارضای میل جنسی ،حفظ بقای نسل سالم و پااک و
نیز رسیدن به سکون و آرامش ،به ازدواج و تداوم نسل توصیه دارد (بهشتی.)31 :1386 ،
با توجه به ضرورت حفظ نسل و بقای نوع انسانی از نظر اسالم ،داشاتن نسال ساالم و
پاک نیز از اولویتهایی است که در آیات قرآن و روایات به آن تأکید شده و ماذاق شاارع
نیز بر آن استوار است .خانوادۀ بدون فرزند ،در اندیشاۀ جواما مختلاف باهویاژه جامعاۀ
اسالمی ،نهادی ناقص بهنظر میرسد .بدین جهت به ذکار چناد نموناه از آیاات و وایااتی
میپردازیم که اهمیت و جایگاه فرزندان در خانواده را بیاان مایکنناد« :فااطر الساموات و
األرض جعل لکم من انفسکم ازواجا و من االنعام ازواجا یذروکم فیه» (شوری)11 :؛ «و اهلل
جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات
افبالباطل یؤمنون و بنعمت اهلل هم الکفرون» (نحل.)72 :
در احادیثی از پیامبر گرامی اسالم (

) داریم که میفرمایناد« :اکثارو الولاد ،اکااثربکم

غدا؛ فرزند زیاد بیاورید ،من فردا به شما به داشتن امات بازرگ و پرجمعیات بار دیگاران
مباحات میکنم (حر عاملی ،1412 ،ج .)358 :21
«مایمن المؤمن أن یتخذ اهال لعل اهلل یرزقه نسمه تثقل الالرض بال إله االاهلل؛ چه چیزی
انسان مؤمن را از این بازمیدارد که همسری برگیرد ،تا شاید خداوند فرزند بارای او روزی
کند که زمین را با الالهاالاهلل آکنده سازد» (حر عاملی ،1412 ،ج .)105 :14
با عنایت به آیات و روایات فوق درمییابیم که تأکید اسالم بر تکثیر نسل سالم و صالح
و ساماندهی به این ازیاد و انتظام ،طوری که زمینهساز «إن االرض یرثها عبادی ال االحون»
شود ،در مرحلۀ نخست با در نظر گرفتن سالمت جسم و بهداشات روان و اندیشاه تحقا
مییابد .بنابراین الزم است زوجینا ی کاه باه جهات نقاص در میتوکنادری ،خاوف انتقاال
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بیماریهای میتوکندریایی را در آینادۀ فرزندانشاان دور از ذهان نمایدانناد ،بارای تاأمین
سالمت فرزندان خود ،نسبت به پیشگیری از آن با جنبۀ درمانی تالش کنناد؛ چنانکاه امیار
مؤمنان علی(ع) میفرمایند« :برنامهریزی و آیندهنگری پیش از کار ،تو را از پشایمانی ایمان
میدارد» (آمدی ،بیتا.)816 :
 .3قاعدۀ نفی عسر و حرج
قاعدۀ نفی عسر و حرج یکی از قواعد کاربردی در علم فقه بهشمار مایآیاد کاه در آیاات
متعدد و روایات مختلفی به آن پرداخته شده که هدف تمامی آنها این است که اعاالم کناد
در دین اسالم حکم حرجی تشری نشده است .این قاعده در رابطه با کلیۀ قانونهاای دیان
مبین اسالم بهکار میرود و ویژۀ احکام خاصی نیست .بناابراین در صاورتیکاه مکلاف باه
جهت عمل به احکام ،در عسار و حارج واقا شاود ،آن احکاام و الزاماات از او برداشاته
میشوند (محق داماد ،1383 ،ج  ،)89 :2پس در جاییکه نبود حکم ،سابب مشاقت افاراد
شود ،این قاعده به دلیل آنکه هرگونه عسر و حرجی را نفی میکند ،وارد میشود.
بر اساس قاعدۀ فوق ،مبنای شارع در تشری احکام بر آسانگیری است ،چنانکه در
آیات و روایات به این امر تأکید شده است ...« :ما یریداهلل لیجعل علیکم من حرج و لکن
یرید لیطهرکم ( »...مائده)6 :؛ «فمن یرداهلل أن یهدیه یشرح صدره لإلسالم و من یرد أن
یضلّه یجعل صدره ضیّقا حرجا ( »...انعام)125 :؛ « ...ما جعل علیکم فی الدین من حرج »...
(حج)78 :؛ حرج در این آیات ،به معنای تنگنا و سختی است.
روایت عبداالعلی مولی آل سام که به امام صادق(ع) عرض میکناد :زماین خاوردهام و
ناخنم جدا شده و انگشت خود را با پارچه بستهام ،حال چگونه باید وضو بگیرم ،حضارت
میفرمایند :حکم این قضیه و مانند آن ،از کتاب خدا روشن میشود؛ زیرا خداوناد فرماوده
است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است ،پس بر آن مسح کن (کلینای،1407 ،
ج .)105 :5
بر اساس آنچه در مورد قاعدۀ نفی عسر و حرج بیان شد ،در موضوع مورد بحاث بایاد
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اذعان کرد ،از آنجا که فقه اسالمی قابلیت بهروز شدن و پاساخگویی باه مساائل جدیاد را
دارد و نیز با در نظر گرفتن اینکه در اسالم حکم حرجی وجود ندارد و همچنین با نظار باه
اینکه هر حکم اولیه ،در صورت عروض عناوین ثانویه مانند عسار و حارج موجاب تغییار
عنوان موضوع حکم میشود؛ پس هرگاه مادر با انجام آزمایشها به ایان نتیجاه برساد کاه
میتوکناادریش دچااار نقااص ژنتیکاای اساات و عاادم درمااان آن ساابب بااروز بیماااریهااای
میتوکندریایی در فرزندش میشود ،عدم توجه به چنین شیوۀ درمانی ،مستلزم عسر و حارج
برای والدین یا خود طفل است؛ چرا که بروز بیماریهاای میتوکنادریایی باهحادی اثارات
مخرب در جسم و روان کودک آینده خواهد داشت که تنها راه گریز از بروز چنین بیماری،
باروری به روش انتقال میتوکندریایی است .پس میتوان برای از بین بردن چنین وضاعیتی،
باروری به روش انتقال میتوکندری را تجویزکرد ،پس قاعدۀ نفی عسار و حارج در جهات
اثبات مشروعیت این روش نقش اساسی دارد ،چرا که مفاد این قاعده ،از بین باردن حارج،
سختی و مشقت است.
 .0قاعدۀ الضرر
قاعدۀ الضرر از جملۀ قواعدی است که در سرتاسر فقه جریان دارد و در بسیاری از مسائل
سیاسی و اجتماعی میتواند کارساز باشد و نیز از جملۀ قواعدی است که فقهاای اساالم از
دیرباز در خ و

آن به بحث پرداختهاند .قاعدۀ ال ضرر بهمعنای نفی مشروعیت هرگوناه

ضرر و اضرار در اسالم است (مشکینی اردبیلی .)203 :1374 ،برای اثبات این قاعده به ادلۀ
قرآنی ،1روایی 2و عقلی 3استدالل شده است.
در اهمیت قاعدۀ یادشده همین بس که شهید مطهری (ره) بیان میکند« :یکی دیگار از
جهاتی که به این دیان خاصایت تحارک و انطبااق بخشایده و آن را زناده و جاویاد نگاه
 .1بقره.33 :
 .2داستان سمرهبن جندب ،رک به قاموس الرجال ،ج  ،315 - 312 :5الفروع من الکافی ،شیخ کلینی ،ج .293 - 292 :5
 .3قاعدۀ قبح عقاب بالبیان.
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میدارد ،این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وض شده که کاار آنهاا
کنترل و تعدیل قوانین دیگر است .فقها این قواعد را ،قواعد «حاکمه» مینامند ،مانند قاعادۀ
«الحرج» و قاعدۀ «الضرر» که بر سراسر فقه حکومت مایکنناد .کاار ایان سلساله قواعاد،
کنترل و تعدیل قوانین دیگر است .در حقیقت اسالم برای این قاعادههاا نسابت باه ساایر
قوانین و مقررات ح «وتو» قائل شده است» (مطهری.)108 :1388 ،
به همین ترتیب و با لحاظ مداقۀ صورتگرفته بهنظر میرسد روش انتقاال میتوکنادری
تنها روش درمانی در زنانی است که دچار نقص در میتوکندری گامت خود هستند و خوف
داشتن فرزندان معیوب در آینده ،آنان را رنج میدهد و این در حالی است کاه هایچ روش
دیگری غیر از روش مذکور ،برای درمان و پیشگیری از این بیماری وجود نادارد .پاس ،از
آنجاییکه عدم بهکارگیری چنین روشی ،به ضرر افراد نیازمند خواهاد باود و باا توجاه باه
اصل الضرر و الضرار ،که در اسالم حکم ضرری وجود ندارد ،لذا با استناد باه ایان قاعاده
میتوان جواز بهکارگیری روش انتقال میتوکندری را در فقه اسالمی استنباط کرد.
 .5اصل اباحه
تمسک به اصل اباحه و قاعدۀ حلیت در موضوعات جدید پزشکی ،یکی از مهمترین گامهای
فقهای شیعه بر جواز بوده است .اساساق نقطۀ عزیمت عموم فقهای اصولی شیعه و شاماری از
عالمان اهل سنت در مواجهه با اموری که دلیلی بر ممنوعیت آنها وجود ندارد ،اصال اباحاه و
ابتنا بر قاعدۀ حلیت است .این اصل از اصولی محسوب میشود که بیشتر دانشمندان اساالمی
آن را پذیرفتهاند ،چنانکه در بین فقها و اصولیین ،این اصل ،بهعنوان مساتند ذکار شاده اسات
(امامی ،1374 ،ج  .)539 :5عالوه بر فقهای امامیه بیشتر صاحبنظران از غیرامامیاه نیاز اصال
اباحه را پذیرفتهاند  .اصل اباحه یا قاعدۀ حلیات بیاانگر آن اسات کاه اصال اولای در اشایا و
موضوعات قبل از ورود و مداخلۀ شرع ،اباحه است؛ پس در صورتیکاه یقاین باه حاالل یاا
حرام بودن مسئلهای شود و دلیلی مبنی بر حلیت یا حرمت وجود نداشته باشد ،به اصل اباحاه
و عدم حرمت حکم میشود .با بررسی در مورد سؤالی که در مورد فرزندخواهی باا علام باه
معیوب بودن فرزند مطرح شده ،چنین پاسخ داده شده است که در این فارض ،اصال عملای،
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اقتضای حلیت بچهدار شدن را دارد و عدم جواز آن به دلیل نیاز خواهد داشت که بتوان اصال
جواز را کنار گذاشت .البته بنا بر مسلک اخباریها ،که در شبهات تحریمیاه قائال باه احتیااط
هستند ،بچهدار شدن در جاییکه احتمال حرمت آن وجاود دارد ،باه جهات رعایات احتیااط
ممنوع است ،ولی مبنای آنها پذیرفتنی نیست (قائنی ،1394 ،ج .)329 :1
حال با عنایت به اینکه منعی در مورد موضوع مورد بحاث در قارآن و روایاات وجاود
ندارد و این موضوع از جمله موارد مستحدثه است ،پس موضوع روش انتقاال میتوکنادری
از نظر حکم شرعی به عنوان اولی ،مشمول اصاله االباحه و اصاله الحل است و چنین عملی
ظاهراق مشروع خواهد بود .به تعبیر دیگر ،قاعدۀ اصاله الحل در شبهات حکمیه و موضاوعیه
جاری میشود و این قاعده فی الحقیقه حکم واقعی است .البته در مقابل ایان نظار ،برخای
اعتقاد دارند که اصل در همه چیز بر حرمت است که این منط اصاله الحظریها است کاه
اصل را در همۀ اشیا حرمت میدانند .در حالیکه بر اساس متون فقهی اصل در اشیای اباحه
است و خدا خودش بار ایان اسااس هماه چیاز را حاالل و مبااح گردانیاده ،مگار آنکاه
بهصراحت ،چیزی مشمول حکم حرمت قرار گیرد.
 .6اصل برائت
واژۀ برائت در لغت بهمعنای خالصی از عیب و تهمت ،رهایی از بدهی ،بیزاری از چیزی و
پاک شدن است (معلوف .)207 :1967 ،در اصطالح اصولیان ،اصل برائت عبارت اسات از:
«حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد»
(محمدی.)233 :1388 ،
در توضیح باید گفت این اصل در واق تکلیف مکلاف را در هنگاام جهال نسابت باه
حکم شرعی واقعی در مقام عمل مشخص میکند (مظفر .)127 :1387 ،پس با این بیان ،در
مواردیکه نسبت به موضوع یا حکمی شک وجود داشته باشد ،عقاب و مؤاخذهای در کاار
نیست .پس در شبهات حکمی و موضوعی میتوان اصل برائت را جااری کارد (محمادی،
 .)233 :1388در حجیت این اصل میتوان به آیات قرآن و روایات فراوانی همچون حدیث
رف و نیز به حکم عقلی قاعدۀ قبح عقاب بالبیان اشاره کرد.
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با تحقی در آیات مورد استناد اصل برائت (بقره ،286 :اسراء ،15 :یوساف ،79 :انفاال:
 )42درمییابیم که عمل کردن به احکام و مقررات الهی تا زماانیکاه توساط پیاامبران و در
زمان غیبت توسط اولیاالمر و والیان حکومت اسالمی به مردم ابالغ نشده ،فاینفساه مبااح
است و مردم در صورت انجام دادن هر عمل ،مورد تفحص و سؤال قرار نخواهناد گرفات
(سرمست بناب )71 :1387 ،و نیز با نظر بر روایات متعدد در این زمیناه از جملاه حادیث
رف درمییابیم که چنانچه تکالیف واقعی الهای باه بنادگان نرساد و بنادگان از آنهاا آگااه
نشوند ،مکلف به انجام دادن آن اوامر نیستند .شاایان ذکار اسات کاه بسایاری از اصاولیین
متأخر ،بر این نظر معتقدند (محق داماد ،1362 ،ج .)75 :3
عمدهترین دلیلی که برای اثبات حجیت اصل برائت میتوان باه آن اساتناد کارد ،دلیال
عقلی "قبح عقاب بالبیان" است (قافی ،شریعتی ،1392 ،ج )87 :3؛ یعنی تا زمانیکه ماولی
به موضوعی امر نکرده ،عقاب کردن بر انجام آن موضوع ،قبیح است؛ پاس واضاح خواهاد
بود که عقل به دلیل قاعدۀ قبح عقاب بالبیان ،به برائت حکم میکند.
شهید صدر ،برخالف مشهور اصولیان ،در مواردیکه احتمال تکلیف وجود داشته باشد،
قاعدۀ قبح عقاب بالبیان را جاری نمیدانند و قائل به «مسلک ح الطاعاه» هساتند؛ ایشاان
با اعتقاد به اینکه خداوند بر بندگان ح الطاعه دارد ،بندگان را مکلف به اطاعت از اوامر و
نواهی خداوند میداند ،بنابراین به عقیدۀ شهید صدر ،در مورد شاک در تکلیاف ،عقال باه
اشتغال و احتیاط حکم میکند و اصل برائت جاری نمایشاود (شاهید صادر ،1421 ،ج :2
.)321 - 320
بهنظر میرسد روش انتقال میتوکندری از جملۀ م ادی شبهات حکمیه تحریمیه است؛
چرا که شک داریم انتقال میتوکندری از سوی شارع مقدس حرام شده است یا خیر؟ و نیاز
در اینجا ن ّی هم که حکم مسئله را برای ما روشن کند که این ناوع روش حاالل شامرده
میشود یا حرام ،وجود ندارد ،بنابراین مجرای جریان اصل برائت است؛ زیارا اصاولیین در
شبهۀ حکمیۀ تحریمیه برای رهایی از تحیر ،اصل برائت را جاری میکنند.
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نتیجهگیری
مسئلۀ بارداری به روش انتقال میتوکندری از پدیدههای نوظهاور در عاالم پزشاکی باوده و
مراد از آن ،ممانعت از به ارث رسیدن میتوکندری معیوب گامت مادر به فرزند است .فرایند
مزبور ویژۀ مادرانی خواهد بود که دچار نقص ژنتیکی در میتوکندری گامت خاود هساتند.
بهنظر میرسد دالیلی که حکم جواز را محدود میکنند ،همگی جای خدشه و ایراد دارند و
توان مقابله با ادلۀ مبتنی بر جواز را ندارند .بنابراین در صورتیکه تولید و حفاظ نسال را از
نظر اهمیت ،همردیف یا باالتر از حفظ نفس بدانیم و بر طب آیات و روایاات کاه باه ایان
مقوله تأکید دارند و نیز با توجه باه اینکاه در ایان خ او

نهای از طارف شاارع دیاده

نمیشود ،پس بر طب قاعدۀ نفی عسر و حرج ،الضرر ،دف ضرر محتمل و بر اساس اصاله
البرائه و اصاله االباحه که از مستقالت عقلیه هستند ،هر عملی مباح است ،مگر عملی که از
طرف شارع و قانونگذار صریحاق ممنوع شده باشد که اصل حلیت میتواند مؤیاد ایان نظار
باشد ،لذا حکم اولی در روش درمانی انتقال میتوکندری ،جواز است و دلیل پذیرفتنی بارای
عدم جواز آن وجود ندارد .پس میتوان با استناد به ادلاۀ ماذکور ،ایان عمال را مشاروع و
مجاز تلقی کرد .از آنجاییکه روش مذکور حدود چند سال است کاه در دنیاا باهکارگرفتاه
شده و هنوز در کشور ما وارد نشده است ،لذا آنچه ضرورت دارد بهعنوان پیشانهاد مطارح
شود ،لزوم جهتگیری دینی و نظریات فقهی در خ و

چنین روشی اسات تاا زماانیکاه

استفاده از این فناوری در کشورمان رایج خواهاد شاد ،از ساردرگمی افارادی کاه نیازمناد
بهکارگیری این روشها برای فرزندآوری هستند ،بهعالوه مراکز تحقیقاتی و ارائهکنندۀ ایان
روشها ،به شکل تخ

ی کاسته شود.
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