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 1تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت                                 
 

* پور سیدرضا احسان
 

 ** هادی عظیمی گرکانی

    *** مدیحه هاشم پور

 چکیده  

از منظر فقهای اهل سنت حکم شرعی تلقیح مصنوعی محل اختالف است. برحسب اینکه تلقیح    

مبانی اختالف در حرمت و جواز آن نیز متعدد خواهد بود. در  مصنوعی، داخل رحمی یا خارج رحمی باشد

یح مصنوعی آن را مخالف با نصوص قرانی قمصنوعی داخل رحمی، غالب فقهای مخالف با تل  رابطه با تلقیح

دانند و قائل به اختالط انساب در نتیجه مبادرت به این عملیات طبی هستند.  و روایات وارده از رسول خدا می

ه مخالفان، حرمت استمناء در مقام اخذ اسپرم و حرمت نگاه به نامحرم در مقام تلقیح است. ادلّ از دیگر

نصوص قرآنی و روایات وارده در این رابطه  که اوالًدهند دله طرف مقابل چنین پاسخ میدرمقابل موافقان به ا

ین عمل طبی موجب اختالط انجام ا به هیچ وجه داللتی بر ادعای مخالفان تلقیح مصنوعی ندارد، ثانیاً

اخذ اسپرم از زوج توسط زوجه و انجام عملیات طبی توسط پزشک محرم حرمت  گردد و ثالثاً انساب نمی

مذکور را از بین خواهد برد. مضاف بر اینکه الضرورات تبیح المحظورات. در خصوص تلقیح اسپرم زوج متوفی 

مجموع فقهای اهل سنت تلقیح  یدتر است. دربه زوجه حیّ یا زوجین طالق گرفته این اختالفات شد

دانند. در  مصنوعی بنحو مزبور را مشروط به انجام آن در زمان عده فوت یا طالق جایز و در غیر آن حرام می

ه فوق مجرا است با این تفاوت که برخی از موافقان، پذیرش آن رابطه با تلقیح مصنوعی خارج رحمی نیز ادلّ

 دانند. مله تضمین عدم نقض حق حیات جنین پس از تولد میرا مشروط به شروطی از ج
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 قدمهم -1

تلقیح مصنوعی آنگونه که در مجله فقه اسالمی تعریف شده، هرگونه روش تلقیح است که فارق از   

این  .(251 ،1986 )المجمع الفقه االسالمی، پذیرد یمد صورت  برقراری رابطه جنسی طبیعی میان زن و مر

( IUIهای مختلف اجرای آن، به دو دسته تلقیح داخل رحمی ) شناسی و شیوه شیوه تلقیح صرف نظر از علت

شود. مراد از تلقیح داخل رحمی، بارور کردن تخمک زن از  بندی می ( تقسیمIVFو تلقیح خارج رحمی )

باشد. چنانچه اسپرم مرد و تخمک زن در محیط خارج از رحم با یکدیگر  میطریق اسپرم اخذ شده از مرد 

 شود. تلقیح شده و سپس در داخل رحم قرار داده شوند به آن تلقیح خارج رحمی گفته می

علمای مذاهب مختلف اسالم از جمله اهل سنت نظرات متعددی در خصوص حرمت و یا جواز چنین 

ت عوامل مختلفی همچون وجود یا فقدان رابطه زوجیت میان صاحب اند و حسب دخال روشی ابراز نموده

اسپرم و صاحب تخمک و یا حیات یا عدم حیات صاحب اسپرم در زمان تلقیح، فتاوای مختلفی را صادر 

طور خالصه، تلقیح اسپرم و تخمک زن و مرد نامحرم به نظر قاطبه علماء اهل سنت حرام به  اند. به کرده

 ؛358 ،1986 )التمیمی،الزنا را خواهد داشت  ند متولد از این طریق نیز حکم ولدآید و فرز شمار می

اما در جایی که علقه زوجیت میان صاحبان اسپرم و تخمک وجود دارد، تشتت  .(37 ،1971 محمودحمزه،

 اقوال و نظرات قابل مشاهده است. این مقاله در مقام تبیین ادله موافقان و مخالفان حرمت چنین عملی،

تنها بر قسمت اخیر توجه خواهد داشت و مطلب را از دو حیث تلقیح داخل رحمی و تلقیح خارج رحمی پی 

 خواهد گرفت.

 

 تلقیح مصنوعی داخل رحمی -2       

توان  در خصوص حکم جواز یا حرمت تلقیح اسپرم مرد با تخمک زوجه مشروعه وی، سه حالت را می

در زمان انجام عملیات تلقیح مصنوعی در زوجیت شرعی  در نظر گرفت. نخست جایی که مرد و زن

باشند. دوم جایی که اسپرم اخذ شده از مرد در زمان حیات وی بوده و در زمان انجام عملیات  یکدیگر می

تلقیح مصنوعی، صاحب اسپرم مرده باشد و سوم جایی که انجام عملیات تلقیح مصنوعی در زمان عده 

تواند احکام متفاوتی را به همرا داشته باشد که در ادامه به  ز صور فوق میطالق زن صورت گیرد. هر یک ا

 آن اشاره خواهد شد.
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 تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر زنده و تخمک زن در زمان زوجیت -2-1

علمای اهل سنت در خصوص حکم شرعی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر زنده و تخمک زن که در 

باشند: حرمت و  برند قائل به دو نظر مختلف می جیت یکدیگر به سر میزمان انجام این عملیات در علقه زو

 جواز.

 

 حرمت-2-1-1

برخی از علماء اهل سنت همچون شیخ رجب بیوض التمیمی، شیخ محمد شریف احمد، شیخ عبدالعزیز 

حمد بن عبداله بن باز، شیخ ابوبکرابوزید، شیخ محمدابراهیم شقره، شیخ عبداله بن زید آل محمود، شیخ ا

بن حمدالخلیلی، شیخ آدم عبداله علی، شیخ نجانی صابون محمد، شیخ ابراهیم بشیرالغویل، شیخ سیدی 

محمد یوسف جیری، شیخ هارون خلیفه، شیخ علی العقیمی، شیخ عبده عمرو و شیخ عبداللطیف الفرفوز، 

)المجمع  دانند ه میتلقیح مصنوعی به نحو مذکور را مخالف نص قرآن، سنت رسول خدا و سایر ادله شرعی

 .(374 ،1407 الفقه االسالمی،

 

 قرآن -2-1-1-1

 پندارند. علمای مذکور نصوص قرآنی ذیل را مانع جواز تلقیح مصنوعی می

 « نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انّی شئتم»سوره بقره:  223آیه  الف.

آیه از مراوده جنسی تنها زن  وجه داللت آیه مذکور بر نظر این گروه بدین نحو است که خداوند در این

و شوهر سخن گفته و استماع از زنان را بر مردان حالل دانسته است و حال آنکه در عملیات تلقیح 

مصنوعی عالوه بر زن و شوهر، فرد ثالثی بنام پزشک یا پرستار حضور دارد که اقدام به اخذ اسپرم و استقرار 

ر چرخه استیالد طبیعی، مخالف با نص شریف قرآن نماید و دخالت چنین فردی د آن در رحم زن می

 .(358 ،1986 )التمیمی، باشد می

وجه داللت دیگر آن است که خداوند زنان را کشتزار مردان معرفی نموده و کشتزار نیز محل قرار 

گرفتن بذراست و حال آنکه در تلقیح مصنوعی، بخشی از مقدمات تلقیح در خارج از رحم زن صورت 

 .(37 ،1971 محمودحمزه،) پذیرد می
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یخرج من بین الصلب و  فلینظر االنسان مم خلق*خلق من ماء دافق*»سوره طالق:  7تا  5آیات  ب.

 «الترائب

یعنی آب « ماء دافق»مخالفان جواز تلقیح مصنوعی براین باورند که خداوند از اسپرم مرد تحت عنوان

شود، جهنده نیست و  نچه که در رحم زن تزریق میجهنده یاد نموده است در حالی که در تلقیح مصنوعی آ

 .(366 ،1986)محمد الشریف،  باشد میاین مخالف با نص قرآن 

 «فالئن باشروهن و ابتغوا ماکتب اهلل  لکم»....سوره بقره: 187آیه  ج.

استوار است. این فعل که از صیغه مباشرت است در « باشروهن»وجه داللت در این آیه بر معنای کلمه 

رود. به دیگر سخن خداوند مباشرت )یعنی رابطه جنسی بدون  عنای برقراری رابطه مستقیم بکار میم

واسطه( را رخصت فرموده و عدول از رخصت به شیوه منصوص در تلقیح مصنوعی موجب حرمت خواهد 

 .(122 ،1992)الصابونی،  بود

ها زوجها لیسکن فلما تغشّها هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل من»سوره اعراف:  189آیه  د.

 «حملت حمال خفیفا

مخالفان تلقیح مصنوعی با استناد به آیه فوق معتقدند از آنجا که در عملیات تلقیح مصنوعی معنای 

نیز متبادر به ذهن نخواهد بود، از اینرو « فلما تغشّها»محقق نشده و حتی معنای« لیسکن الیها»واقعی 

 باشد. نص قرآن، حرام می چنین عملیاتی بدلیل مخالفت با

 

 سنت رسول خدا -2-1-1-2

در کتاب شهادات، حدیثی از بخاری نقل شده که  ایشان در مقام پاسخ به این سوال که چه زمانی زن 

  .«حتی یذوق عسیلتها و تذوق عسیلته»شود فرمودند  مطلقه به شوهر خود حالل می

فیت نزدیکی را به طریق مشخص شده بیان وجه داللت بر این حدیث نیز آن است که رسول خدا کی

 باشد. فرموده و عدول از کیفیت مذکور در این حدیث جائز نمی

 

 سایر توجیهات -2-1-1-3

به غیر از نصوص قرآنی و سنت نبوی مذکور، علمای قائل به نظریه حرمت تلقیح مصنوعی، توجیهات 

 نماید.ذیل را نیز در تأیید نظرات خوداقامه می
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 استمناءالف. حرمت 

امر غالبا از طریق پوشیده نیست که مقدمه الزم در تلقیح مصنوعی اخذ اسپرم از مرد است که این  

گیرد و در محل خود مقرر است که استمناء به شیوه مذکور حرام به  ارضایی مرد صورت میاستمناء و خود

  آید. شمار می

 

 ب. حرمت مداوای بیمار با وسیله حرام یا نجس

های خاصی  گروه، از آنجا که در تلقیح مصنوعی، نخست اسپرم مرد اخذ شده و در محفظه به زعم این

گردد، عمده ترکیبات اضافه شده به اسپرم مرد، از حیث  با ترکیباتی دیگر مخلوط و جهت تزریق آماده می

 ،1986، باشد )مجمع الفقه االسالمی میماهیت نجس  بوده و استفاده از نجاسات به منظور درمان حرام 

327). 

 

 ج. حرمت کشف عورت

به زعم مخالفان تلقیح مصنوعی از آنجا که تزریق اسپرم مرد به رحم زن مستلزم کشف عورت زن  

 ،1986حمد الخلیلی، ا)رو عملیات مزبور جائز به شمار نخواهد آمد  مسلمان در مقابل اجنبی است از این

371). 

 

 «یت دفع مفاسد بر جلب منافعاولو»و قاعده « سد ضرائع»قاعده -2-1-1-4

اگر چه ممکن است تلقیح مصنوعی حائز فوائدی از جمله فرزنددار شدن زوجین نابارور شود اما از آنجا 

که در انجام این عملیات امکان اختالط انساب دور از ذهن نیست و این امکان وجود دارد که بواسطه بروز 

د و از سویی نیز اسالم بر حفظ نسب تأکید بسیاری نموده خطا، اسپرم شخصی دیگر به زن اجنبی تلقیح گرد

توان درب را بر چنین احتماالت دهشتناکی بطور کلی بسته و مانع از  است،از اینرو با تحریم این امر می

 .(102 ،1990الزحیلی،  ؛ 486، 1994)عبود هرموش، اختالط میاه و ایجاد شبهه در انساب شد 

 جواز -2-1-2

 توان در دو دسته وجیهات علمای قائل به جواز تلقیح مصنوعی داخل رحمی را میها و ت استدالل
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مطالعه نمود. نخست توجیهاتی که در پاسخ به ادله قائلین به حرمت این عمل ارائه شده و سپس ادله  

 د جواز تلقیح مصنوعی.یمو

 

 پاسخ به مخالفان -2-1-2-1

 الف. استدالل به قرآن و روایت

اند  های خود به چند آیه از قرآن و حدیث نبوی اشاره کرده تلقیح مصنوعی در استداللعملیات مخالفان 

 آیند. به شمار نمی ءکه به زعم موافقان تلقیح مصنوعی هیچ کدام توجیه مناسب و استدالل قابل اعتنا

ه گفته شده ک« نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم»سوره بقره:  223در پاسخ استدالل به آیه 

آیه در مقام حلیت تمتع مردان از زنان و جماع است و نه مسأله باروری و فرزندآوری و حال آنکه تلقیح  اوالً

ای متفاوت از صرف جماع و تلذذ جنسی است و ناباروری همچون سایر امراض نیازمند  مصنوعی مسأله

ست و نه دخالت در امر مداخله جهت درمان است. حضور فرد ثالث به توجیه منطقی و به هدف تداوی ا

جماع و تلذذات جنسی زوجین از یکدیگر و در ثانی، آیه مذکور در مقام کیفیت تلقیح نیست بلکه در مقام 

 باشد. کیفیت اتیان زوجه می

سوره طارق که خداوند اسپرم مرد را مایع جهنده نامیده است نیز  7تا  5در پاسخ به استدالل به آیات 

صنوعی و در مقام اخذ اسپرم از مرد نیز، منی مرد به حالت جهنده از وی خارج گفته شده که در تلقیح م

شود از اینرو تنافی با نص شریفه ندارد. به عالوه آنکه اشاره خداوند به جهنده بودن منی انسان از باب  می

همسر ای که فرد علیرغم عزل موجب بارور نمودن  های ناخواسته غلبه است و نه وجوب و اال در باروری

 .(31 ،2007محمود حمزه، )توان از جهنده بودن اسپرم منتهی به تولد سخن گفت  شود چگونه می خود می

گفته شده که مباشرت مزبور، « فالئن باشروهن....»....سوره بقره:  187 یدر پاسخ استدالل به آیه

رخصت مزبور در قرآن از  محدود به آن نیست و ثانیاً ترین راه برای جماع زوجین است لکن اوالً طبیعی

 .(122 ،1992 باروری )الصابونی،موجبات تلذذ جنسی است و نه مقدمات 

نیز گفته شده که مراد .« .. لیسکن الیها فما تغشّها... » سوره اعراف: 189 یدر پاسخ به استدالل به آیه

باشد و دیگر  پذیر می از تغشیه جماع منتهی به حمل است که این امر از طریق تلقیح مصنوعی نیز امکان

لیسکن »گردد که از مفهوم  آنکه عملیات تلقیح به هیچ وجه موجب برهم زدن آرامش زن وشوهر نمی

 خارج شود. « الیها
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در پاسخ استدالل به روایت نقل شده از رسول خدا نیز گفته شده که مورد حدیث )رجوع در زمان عده( 

شاره به لذت ناشی از تماس بین زوجین به هیچ وجه چنانچه گذشت منصرف از موضوع بحث ما است و ا

 .(31 ،2007ندارد )محمود حمزه، ارتباطی به بحث تلقیح مصنوعی که هدف آن بارور نمودن زوجه است 

 

 ب. استدالل به قاعده سد ذرائع

صحیح  موافقان تلقیح مصنوعی بر این باورند که استناد به قاعده سد ذرائع در مانحن فیه اصوالً

 آنکه ذریعه منهی شارع که دعو منع آن وجود دارد تنها شامل آندسته از مواردی است که قطعاً باشد چه نمی

توان انتظار داشت. در انجام  نمایند و در سایر موارد چنین منعی را نمی موجبات ارتکاب حرام را ایجاد می

 ط میاه در آن متصور نیستعملیات تلقیح مصنوعی که دائر مدار تنها زن و شوهر است، احتمال اختال

 .)همان(

 

 ها ج. سایر استدالل

نظر از بحث  استدالل به حرمت تلقیح مصنوعی بدلیل حرمت استمناء صحیح نیست چه آنکه صرف

دست همسر وی صورت  نقش ضرورت در تداوی بوسیله حرام، این امکان وجود دارد که استمناء شوهر به

 ،1986)قرارات المجمع الفقهی االسالمی، به قطع رفع خواهد شد پذیرد که در این حالت حرمت استمناء 

327). 

پذیرد نیز گفته  در پاسخ به این مسأله که تلقیح مصنوعی با استفاده از ترکیبات نجس حرام صورت می

بر فرض صحت از آنجا تلقیح مصنوعی در مقام  درستی این سخن مورد تردید است و ثانیاً شده که اوالً

ین به کار گرفته می شود، حرمت تداوی به محرمات و نجاسات در مواقع ضرورت به جواز تغییر مداوای زوج

 یابد. می

استدالل به حرمت کشف عورت به عنوان مقدمه تلقیح مصنوعی تنها زمانی مورد قبول خواهد بود که 

ثر در ؤقامه شده ماین امر در مقابل اجنبی صورت پذیرد و اال در زمانی که طبیب خود زوج باشد، دلیل ا

مقام نخواهد بود. عالوه بر آن، نقش ضرورت در رفع حکم اولیه تحریم در چنین مواردی را نباید از نظر دور 

 داشت.
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 ید جوازؤه ملّاد-2-1-2-2

ه ذیل را در تأیید موافقان مشروع بودن تلقیح مصنوعی، پس از طرد دالیل و توجیهات مخالفان، ادلّ

 اید:نم نظرات خود اقامه می

 

 باشد. محل استشهاد به قرآن در خصوص مورد در دو موضع می الف. قرآن.

 «نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انّی شئتم»سوره بقره:  223ی نخست. آیه

باشد. مفسرین در خصوص معنای کلمه انّی نظرات  می« انّی شئتم»محل استدالل به این آیه عبارت 

 اند. مختلفی را بیان داشته

برخی آن را در معنای مکان، برخی در معنای زمان و برخی نیز در معنای کیفیت و چگونگی بکار  

اند. چنانچه انّی را همچون برخی مفسران نظیر طبری در معنای کیفیت بکار بریم معنای آیه اینگونه  گرفته

ر خود وارد شوید. از خواهید به کشتزا شود که زنان شما کشتزارهای شمایند پس به هر کیفیتی که می می

 تواند تلقیح مصنوعی باشد. جمله کیفیات ورود به کشتزار جهت پاشیدن بذر می

والذین هم لفروجهم حافظون* اال علی ازواجهم او ماملکت »منون: ؤسوره م 31تا  29دوم. آیات 

 «ایمانهم فانهم غیر ملومین* فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون

لذذ جنسی از همسر و منان دانسته و البته تؤهای م انهین آیات حفظ فروج را از نشخداوند متعال در ا

باشد. تلقیح مصنوعی در  ملک یمین را از آن مستثناء نموده است. تجاوز از استثناء مذکور، موجب حرمت می

داخل در  معنای تزریق اسپرم مرد به تخمک زوجه هیچگاه تجاوز از حد مذکور به شمار نیامده و از اینرو

 حکم حرمت قرار نخواهد گرفت.

 

 ب. حکم عقل

این بواسطه عدم پیشرفت  ناباروری یکی از امراض شایع در زمان کنونی است. مرضی که پیش از 

 دادند.  ماند و زوجین به تقدیر الهی در این خصوص رضا می عالج باقی میعلمی بال

ری انسان و امکان رفع عیوب مانع لقاح، امروزه با پیشرفت علوم و شناخت انسان از سیستم بارو

شود و همچون سایر امراض نیازمند دخالت بشری  ناباروری به عنوان یکی از امراض قابل مداوا شناخته می

کند که  های طبی است. عقل سلیم حکم می ثر و یا عملیاتؤدر سیستم بدن از طریق استفاده از داروهای م
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ثر بود و البته مغایر با نصوص ؤطرقی متوسل شد که درمان آن مجهت رفع محظور ناباروری بتوان به 

های درمانی و  شرعی و فرامین الهی نیز نباشد. تلقیح مصنوعی که نوعی درمان ناباروری است، واجد جنبه

 باشد. فاقد مقدمات غیر شرعی می

با اهدافی ای است که  به زعم موافقان، تلقیح مصنوعی از جمله مصالح مرسله ج. مصلحت مرسله.

توان حکم به  ید جواز، تنها از همین حیث میؤه مهمچون حفظ نسل در آمیخته و به فرض عدم وجود ادلّ

 جواز آن صادر نمود.

 

 د. حکم فقها در دخول منی بدون ایالج

نمایند  اشاره می قائالن به جواز تلقیح مصنوعی در ادامه توجیهات خود به آراء فقهایی از مذاهب اربعه

بوسیله انگشت به مهبل زن در حکم دخول زوج به شمار آمده و  نمودن منی زوج مثالًق آن داخلکه طب

فرزند حاصله را منتسب به زوجین خواهد نمود. به نظر ایشان، اگرچه تلقیح مصنوعی، امروزه به عنوان 

د لکن علمای شو مورد ممارست قرار گرفته و احکام آن مورد بررسی واقع می ای از جراحی، عمالً گونه

 اند. پیشین در مقام نظر، مباحثی نظیر این موضوع را بررسی و تحقیق نموده

مطلق االبالج »به عنوان مثال از مذهب حنفی، سیوانی در فتح القدیر به صراحت اعالم می دارد که: 

بنابر قول کاسانی  و (60 تا، بی ی،)السیواس« بعفی اآلدمی یتناول ایالج الذکر فی القبل و الدبر و ایالج االص

 )الکاسانی،« و معنی الجماع هو ایالج فاما االنزال ففراغ من الجماع فال یعتبر و لو انزل فیما دون الفرج»

ایالج با  شود و ثانیاً جماع با ایالج محقق می آید که اوالً از این دو قول چنین بدست می .(100 ،1982

 باشد. انگشت در حکم ایالج ذکر می

ان الخصی و المجبوب اذا کانا ینزالن » لکی، وسوقی در کتاب حاشیه خود می نویسد:از مذهب ما

المنی و فارقا زوجتیهما بعد خلوه وجبت العده و کذلک ان حصل لزوجتیهما حمل فان الحمل ال ینتفی 

 اذا ال یجوز الحد نفی حمل زوجته اال» آورد: و نیز عدوی می (468 تا، )الوسوقی، بی« عنهما اال باللعان

و ال علی کونه کان یطوءها  ... اعتمد علی امر قوی فالیجوز ان یعتمد علی عزله وال علی عدم مشابهته له

شود که داخل  از این دو عبارت چنین برداشت می .(141 ،1412 )العدوی،« بین فخذیها حیث کان ینزل

 گردد. شدن منی، حکم وطی را داشته واحکام ایالج بر آن مترتب می
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یعتبر طالقا بدعیا  ان الطالق فی طهر حصل فیه وطی،»هب شافعی، شربینی در متعی می آورد: از مذ

ال فرق فی »به زعم سیوطی نیز:  (373 تا، )الشربینی، بی« استدخال المنیو ذکروا: ان مثل الوطی فی ذلک 

 .(271 ،1403 )السیوطی،« ایالج بین ان یکون بخرقه او ال

 -أی مع بقاء االنثیین -ان المقطوع الذکر وحده»نویسد:  امه در المغنی میاز مذهب حنبلی نیز ابن قد

 (.65 ، 1405 )ابن قدامه، «یلحقه الولد، قالوا النه یمکن ان ینزل ماء یخلق منه الولد

شود که وارد نمودن منی زوج به داخل رحم زن، چه از طریق  از مجموع نظرات فوق چنین برداشت می

 باشد.  اتفاقی در حکم وطی میانگشتان و چه بصورت 

توان گفت که اخذ اسپرم از شوهر و قرار دادن آن با استفاده از ابزار خاص در رحم  قطع می از اینرو به

 آید. قیح مصنوعی در حکم وطی به شمار میلزن جهت ت

 

 تلقیح مصنوعی اسپرم زوج متوفی با تخمک زوجه -2-2

ج پیش از فوت، اسپرم خود را در بانک مخصوص شیوه تحقق چنین فرضی بدین نحو است که زو

تواند هر زمان که اراده کند مثال پس از فوت شوهر، اسپرم  گذارد و همسر وی می ذخیره اسپرم به امانت می

 مزبور را با تخمک خود تلقیح و صاحب فرزند از شوهر متوفای خود گردد.

های  یح در حالت کنونی است. استداللتفاوت این فرض با فرض گذشته، عدم حیات زوج در هنگام تلق

باشد با این تفاوت که در این جا سخن از جواز یا  مربوط به حرمت یا جواز این عمل، مانند مورد قبلی می

عدم جواز تلقیح اسپرم شوهر متوفی با تخمک زوجه در فرض جواز اصل تلقیح مصنوعی است. به دیگر 

از فوت همچنان به عنوان شوهر زوجه تلقی شده و نشر  سخن، تمام کالم در این است که آیا زوج پس

 حرمت میان ایندو جاری است یا آنکه با فوت احد طرفین علقه زوجیت میان زوجین از بین خواهد رفت. 

مانع است و اگر قائل به قطع اشیم، تزریق اسپرم به رحم زن بالاگر قائل به وجود رابطه محرمیت ب

ز آن باشیم، تلقیح مصنوعی در فرض مذکور تلقیح زن بوسیله اسپرم اجنبی رابطه زناشویی و حرمت ناشی ا

 حرام خواهد بود. است که قطعاً

ه، اختالف نظر دارند که منشاء آن نیز شک در بقاء ألفقهای اهل سنت در خصوص حکم این مس

مله ان هذه الصوره محت» گوید: زوجیت پس از فوت است. شیخ مصطفی زرقاء در خصوص این فرض می
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لقیح من الوقوع و من الواضح ان االاقدام علیها غیر جائز شرعا الن الزوجیه تنتهی بالوفات و عندئذ یکون الت

 .(20، 1986 )الزرقاء،« غیر زوج فهی نطفه محرمه

دکتر محمد علی البار در مقاله خود تحت عنوان تلقیح مصنوعی برهمین نظر بوده و معتقد است که  

ففی االسالم فان الموت یعتبر نهایه عقد »آید:  وارد زوال علقه زوجیت به شمار میدر اسالم، فوت از م

  .(289 ،1986)علی البار، « وفاتهالزوجیه و ال یمکن آن یأخذ المنی هذا الزوج لتلقیح زوجته بعد 

دلیل این سخن نیز آشکار است: چنانچه علقه زوجیت پس از وفات شوهر همچنان برقرار باشد آنگاه 

شمار خواهد آمد. موردی که هیچ یک از فقها برآن نظر نیستند.  قه مزبور مانع از ازدواج مجدد همسر بهعل

شاید به همین دلیل است که مجمع فقه اسالمی در هفتمین نشست ساالنه خود اعالم داشت که حمل پس 

 از فوت زوج یا طالق موجب نفی نسب خواهد بود.

ک به حکم جواز غسل زوج توسط زوجه، بر این باورند که محرمیت در مقابل عده ای از فقهاء با تمس

 میان زوجین حتی پس از فوت پا برجاست. 

و دلیل  (457 ،1989 داشته )الزحیلی،بجز فقهای مذهب حنفی، جمهور فقهاء در این قول اتفاق نظر 

از من بمیری ترا  باشد که رسول خدا به وی فرمودند که اگر پیش ایشان روایتی نقل شده از عایشه می

 .(80 ،1407 )الدارمی، خواندغسل کرده،کفن نموده و بر تو نماز خواهم 

علقه  و این فرمایش رسول خدا داللت آشکار بر جواز مس بدن زوجه متوفی توسط زوج بدلیل وجود

توان  گردد، می ال که وجود علقه مزبور مانع از نکاح بعدی زوجه میؤزوجیت دارد. اما در پاسخ به این س

گفت که این علقه الاقل تا پایان مدت عده که زن در طول این مدت حق نکاح با غیر را ندارد برقرار خواهد 

بود. فلذا شاید جمع دو نظر فوق، صحت تلقیح مصنوعی اسپرم زوج متوفی با تخمک زوجه تا پیش از اتمام 

 عده وفات باشد.

 

 از انقضاء عده وفات یا طالقتلقیح مصنوعی اسپرم زوج با تخمک زوجه پس  -2-3

در خصوص این فرض، تمامی فقهاء بر حرمت این عمل بدلیل عدم وجود علقه زوجیت پس از انقضاء 

 باشد. عده وفات یا طالق اتفاق نظر دارند و دلیل آن نیز امکان تجدید نکاح زوجه با اجنبی می
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 تلقیح مصنوعی خارج رحمی -3

 م مرد و تخمک زن جداگانه اخذ و طی عملیاتی در خارج از رحم،فرض اسپر در این  گذشت  چنانچه 

 شود. تلقیح و سپس در داخل رحم کشت می

در خصوص جواز یا عدم جواز چنین عملی، در میان علمای اهل سنت همچون فرض پیشین اختالف  

جیهات تلقیح ه و توجیهات عدم جواز چنین عملی، مشابه با تودیدگاه وجود دارد. با این حال عمده ادلّ

 مصنوعی داخل رحم است. 

های  ه مخالفان و استداللدر مقابل، قائالن به جواز این عمل نیز بر همان توجیهات خود در طرد ادلّ

 گذراند. موید جواز آن صحه می

با این حال برخی از دسته اخیر، تنها حکم جواز را مشروط به وجود شرایط اضطرار دانسته و البته  

عنوان مثال مصطفی زرقاء،  نمایند. به را از حیث عدم وجود فرزند در زندگی زناشویی تعبیر می اضطرار مزبور

فال تمارس اال فی اقصی درجات االضطرار او »گوید:  شمرد می با وجود اینکه این عمل را ابتدا حرام می

 «.الحاجه الشدید، حین ال یکون للزوجین ولد و الطبیب ثقه

عملیات تلقیح مصنوعی در خارج از رحم را مشروط به دو شرط دانسته است: البوتی نیز حکم جواز  

نخست آنکه متخصصان تضمین نمایند که در عمل، ضرر جسمی یا عقلی یا جانی به جنین پس از تولد 

 ه رد آن پیش از این از نظر گذشت.ای که ادلّ وارد نیامده و ثانیا این امر به اختالط نسب نینجامد. گزاره

هجری قمری پس از بحث و  1407ایت مجمع فقه اسالمی در سومین نشست خود در سال در نه

سپس کشت آن در  بررسی در این رابطه، اخذ اسپرم از مرد و تخمک از زن و تلقیح آن در خارج از رحم و

 رحم زن صاحب تخمک را از لحاظ شرعی بالمانع عنوان نمود.

 

  گیرینتیجه -4

شود: تلقیح مصنوعی داخل رحمی و تلقیح خارج رحمی. در  دو نوع تقسیم میبه  تلقیح مصنوعی عمدتاً

 اند. خصوص تلقیح مصنوعی علمای اهل سنت نظرات مختلفی را بیان نموده

 اند.  برخی انجام این عمل را حرام، برخی جائز و برخی نیز مشروط به شرایطی مباح بر شمرده 
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اند، تلقیح تنها در صورتی جائز است که  صادر کرده حتی از منظر کسانی که حکم به جواز این عمل

رو حتی برخی تلقیح اسپرم زوج متوفی به رابطه زناشویی میان صاحب اسپرم و تخمک وجود دارد و از این

 اند. تخمک زوجه را محل اشکال دانسته

ته یا پس البته باید در این خصوص به زمان تلقیح مزبور که آیا حین عده وفات یا طالق صورت گرف 

 باشد توجهی عمیق داشت.  از انقضاء مدت مزبور می

رسد ادله قائالن به جواز تلقیح مصنوعی از قوت و قدرت استدالل باالتری  در مجموع به نظر می

 برخوردار باشد.
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