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  چكيده

 و  يد مثـل، روشـنفکر    يـ  جديـد تول   يها  يها در علوم و فنون، من جمله کاربرد تکنولوژ          يرش نوآور يران نسبت به پذ   ي در ا  يرهبران مذهب 
هـا و سـازگار شـدن بـا           ي کردن کاربرد اين تکنولـوژ     ي قانون ي برا يدين جد يفتاوي و قوان  . اند   از خود نشان داده    ي قابل توجه  يريپذ  انعطاف  

  . اند دهيب رسي به تصويک چهارچوب اسالمير يرات ديتغ
ن مقاله، نويـسنده    ي در ا  . هستند يدر حال ترق   رانيد در ا  ي جد يها  يان فناور ي، در م  ييژه درمان نازا  يد مثل، به و   يد تول ي جد يها  يتکنولوژ

بـه نظـر نويـسنده،    . كنـد  ي مـ يند بررسن کننده هستييد مثل تعيد تولي جديها ي نازا مبين استفاده از تکنولوژ     يها   را که براي زوج    يعوامل
  .  مانده استي ارجاع باقيي برجسته دارد و در حال حاضر به عنوان منبع معتبر و نهاينه نقشين زميمذهب در ا

ر يان تفـس يـ رقابـت م .  اسـت ين فنـاور يـ  اي باالين تقاضاين به نوبه خود زاده و مع ي نو يها  ي استفاده از تکنولوژ   ي برا ير قانون اله  يتفس
 يهـا  نـه يف گزيـ نده طي، رشد فزا  يي درمان نازا  ي باال برا  ي، تقاضا يکي تکنولوژ يها  ي هم گام ماندن با نوآور     ي برا يدد کردن احکام مذهب   مج

 و پـر    يع تنهـا کـاردان    يمات سر يانجامد که براي اتخاذ تصم      ي م يطيد مثل ، همه به شرا     يد تول ي جد يها  يموجود عرضه شده توسط تکنولوژ    
  . شود يت قامض مين وضعي هستند، معموالً منجر به نجات ا  مشروعيها افتن راه حليالقمند به  که عيمايگي کسان

باشـد ممکـن      ف شده فـوق مـي     ي توص يها  وهيب ش ي که دست آورد ترک    يشاونديد خو ي نو ظهور و اشکال جد     يها  ي وابستگ رسد  به نظر مي  
 متفـاوت   ي و قـانون   ي، اخالق ي معنو يها  ازمند چهارچوب يته و در نتيجه ن    هايي شود كه صرفاً از قلمرو مذهب فراتر رف          است منجر به موقعيت   

دار يـ توانـد پد    ين چنين شكافي مـ    ي از ا  يبالغ شوند، مشکالت ناش   » دياطفال جد «ن  ي که ا  يتنها زمان . باشد    ير اسالم ي به عالوه تفاس   يگريد
  . شود

 در تهران، مصاحبه با اهدا کنندگان و     ييها و مراکز نازا     کينيزد، کل ير   د يتر  عين مقاله در امتداد مطالعات وس     ي استفاده شده در ا    يها  داده
  .مان و مشاوران استي، پزشکان، متخصصان زاياخته جنسيافت کنندگان يدر
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  ٣٠٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
ت يـ ر جمع يکـه لـوح تقـد     ــ       رانيـ  دولـت ا   يتي جمع يها استيس

م يش در تنظـ   يهـا  تي موفق ي برا ۱۹۸۸الملل را در سال      نيسازمان ب 
رامون يتنها پ نه  ن برنامه   يت را که ا   ين واقع ي ا ـخانواده به دست آورد   

 ي نـازا بـرا    يهـا  به زوج رساندن   ياري بلکه در صدد     ،تيکاهش جمع 
 در  ياريت بس ين مطلب محبوب  يا.  برجسته کرد  ،ز بود يدار شدن ن   بچه

 برنامه معترض بودند    ي ضد زاد و ولد    اهديدگان آنان که نسبت به      يم
ــرد ــال ا]. ۱[کــسب ک ــه دنب ــب ــأن تي ــسترش  ديي ــا گ ــان ب  و همزم

سطح جهـاني، طـي دوازده      د مثل در    يتولجديد براي    يها  يتکنولوژ
ــيوه     ــريع ش ــكوفائي س ــاهد ش ــته ش ــال گذش ــاگون   س ــاي گون ه

ــوژي  Assisted Reproductive)هــاي توليــد مثــل كمكــي   تكنول

Technologies- ARTs) ايم هران بوديا در. 
نيـز   و    هـستند    در حال گسترش   يها با چنان سرعت    ين تکنولوژ يا

همگـام مانـدن بـا آنـان نـه تنهـا             آنان چنان باالست که      يتقاضا برا 
دهنـدگان ايـن خـدمات ايجـاب      كوشش مـداومي را از طـرف ارائـه         

 كه مـسئول قـانوني كـردن ايـن          رهبران مذهبي كند، بلكه براي      مي
هاي جديدي را در پيش رو قرار داده           هستند، نيز چالش   ها  تكنولوژي

هـاي    روحانيون عالي رتبه در روبرو شدن با هجـوم تكنولـوژي          . است
اقـدام   بـه اخـذ تـصميمات سـريع          بـا اجتهـاد   نوين توليد مثل غالباً     

 ]. ۲[ تا استفاده از اين فنون را موجه سازندكنند مي
ن گنجانـدن آنهـا در      هايي كه امكا    ها تكنولوژي   در ميان اين روش   

تـر تـصويب      باشـند، بـه نـسبت آسـان         چهارچوب قوانين شريعت مي   
 را كـه   ARTsبراي مثـال پاسـخ بـسياري از مـوارد اجـراي             . اند  شده

مربوط به مواردي نظير رابطه بين دو جنس، مسائل ناشـي از توليـد              
تـوان در احكـام       شود را مي    مثل، هم تباري، نسب و خويشاوندي مي      

ــوژي مــذهبي يافــت  هــا را  و از ايــن طريــق اســتفاده از ايــن تكنول
در قوانين مذهبي، چگونگي روابط بين زن و مرد         . مشروعيت بخشيد 

در . براساس تعلق هر يك به گروه محرم يا نامحرم تعيين شده است           
چنين نظامي گـروه محـارم حـق ازدواج بـا يكـديگر را ندارنـد و نـا                   

توانند به    نند در صورتي مي   توانند با يكديگر ازدواج ك      محرمان كه مي  
 ايشان، به عنوان دو جنس مخالف به         يكديگر نزديك شوند كه رابطه    

ترين شيوه، مشروعيت     طور رسمي مشروعيت يافته باشد كه متداول      
 ]. ۳[بخشيدن به اين رابطه ازدواج است

 نيز ايـن اصـل رعايـت        ARTsدر ايران در مشروعيت بخشيدن به       
. تواند انجام شـود     ط در بين زوجين مي    ها فق   شده است كه اين روش    

در مواردي كه يكي از زوجين نا بارور باشد، به همسر او اجـازه داده               

شود كه براي دريافت ياخته جنسي به ازدواج موقت رو بيـاورد و               مي
دهنده ياخته جنسي كه موقتاً و فقط اسماً به همـسري او در               از ارائه 

البته در چنين مواردي اين     . آمده است ياخته جنسي را دريافت كند      
گيـرد و نگـاه و لمـس در بـين نيـست و                ازدواج فقط اسماً انجام مي    

شـود    مقصود تنها مبادله ياخته جنسي كه خارج از رحـم بـارور مـي             
چگونگي اين روال و جزئيات آن هدف ايـن         پرداختن به   باشد كه     مي

  .مقاله نيست
بعـضي از   رغم قابليت انعطـاف احكـام شـرع در ايـن زمينـه،                علي

توان در چهارچوب احكام موجود توجيه        هاي جديد را نمي     تكنولوژي
از جمله اهداء جنين نيازمند مشروعيت يافتن از مجراي قانوني          . كرد

همچنـين  .  به تأييد شوراي نگهبـان رسـيد       ۱۳۸۲بود كه در تيرماه     
باشـد و     اي نسبتاً جديد مـي      ن كه در ايران شيوه    يگزيكاربرد رحم جا  

 .گذار قرار نگرفته است عمال آن هنوز مورد خطاب قانون رغم ا علي
 در مواردي كه ياخته جنسي      ARTsاز مطالب باال پيداست كه كه       

شود، بدون در نظر گـرفتن تـأثيرات بلنـد            از نفرات ديگر دريافت مي    
از طرفـي   . تازند  مدت آنها از جهات اجتماعي و فرهنگي، به پيش مي         

هـايي را     ناشـي از چنـين تكنولـوژي      هـاي     قانون و احكام، همه جنبه    
از طـرف ديگـر ارائـه دهنـدگان         .  بيني نكرده است    بررسي و يا پيش   

ها، در غياب دسـتورات كـافي و روشـن خـود              خدمات اين تكنولوژي  
شوند و از طرف سوم زوجين نا بارور و خانواده            گشائي مي   ناچار به راه  

  ين كه ارائـه   گيري نسبت به ا     گسترده آنها عوامل مؤثري در تصميم       
به نظر  . مانند  هاي جنسي چه كساني باشند باقي مي        دهندگان ياخته 

رسد كه آداب و سنن فرهنگي و اصرار بيماران در اين كه تا حـد                 مي
 خـود حفـظ      شـده » هديه«ممكن رابطه همخوني خود را با فرزندان        

هاي جنسي را از اقوام نزديـك خـود           كنند و در صورت امكان ياخته     
خـصوص    تركيـب ايـن عوامـل، بـه       . ند وجود داشته باشد   دريافت كن 

ــاران، شــكل  ــرايش بيم ــي  گ ــد و ب ــاي جدي ــابقه ه اي در ســاخت  س
ــه وجــود مــي  ــداز خــانواده و روابــط  آورد و چــشم خويــشاوندي ب ان

الزم بـه يـادآوري اسـت ايـن         . بخـشد   اي نو مي    خويشاوندي را چهره  
 ARTsمطلب منحصر به ايران نيست و در سراسر دنيا هـر جـا كـه                

 .آيند ها به وجود مي شود اين پديده اعمال مي
 که خارج نوزادانين يپس از تولد اول   در غرب    سه دهه گذشته     يط
 ينـ يش ب ي پـ  ي و معنـو   يط اخالقـ  ياراند، شـ   حم مادر رشد کرده   راز  

، بـا    هـستند  نک بزرگـسال  ين کودکان، که ا   يابين  رابطه  در   يا نشده
و اين معضل بـا پـا بـه      و جامعه در کل برخاسته است خود شانيخو

ن يـ ران ا يـ در ا . باشـد   رو بـه افـزايش مـي      د  يـ سن نهـادن نـسل جد     
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  ٣٠١

     ثريا شيباني                                                                                                                                                                   ...   رود؟خويشاوندي به كجا مي

د يدوازده سال دارنـد و شـا      كوتاه در حدود ده تا      ها سابقه    يتکنولوژ
 ي و معنـو   ياخالقـ در انتظـار ظهـور سـؤاالت         زود باشد    يليخ هنوز

نتيجـه   کـه  كودكـاني ي كـه  تنها زمان. مي باشي متفاوتيا حت يمشابه  
 ،هاي نوين توليد مثل هستند به سـن بلـوغ برسـند             ده از روش  استفا
در چنـين   . توانيم منتظر مشاهده وضعيتي مشابه در ايران باشيم         مي

 يني نـو  ي و معنـو   ي اخالقـ  يهـا  چهـارچوب اي نيازمند ايجاد      مرحله
 .هاي موجود باشند خواهيم بود كه پاسخگوي موقعيت

له از زمان مناسـب     هايي كه در يك مرح       خود ضابطه  ن،يعالوه بر ا  
موقعيت موجود هستند تغيير پذير هستند و با عوض شدن شـرايط            
. اجتماعي يك جامعه به ناچار بايد آنها را با وضع موجود تطبيق داد            

 ياخته جنسي ARTsاز بدو استفاده از انگلستان كشور در براي مثال 
  جهـاني از   جديـد  ولي به دنبال قوانين   . شد  به طور ناشناس ارائه مي    

 بـه   ۱۹۸۸المللـي سـال       قبيل حقوق كودك كه در كنوانسيون بـين       
تصويب رسيد، به كودكان اين حق داده شده است كـه پـدر و مـادر                

به دنبال چنين تصميماتي و بر اثر فشار از         . زيستي خود را بشناسند   
 قـانون   ۲۰۰۵ هـستند، در سـال       ARTsطرف كودكاني كه محصول     

كه به موجب آن كـساني كـه    جديدي در انگلستان به تصويب رسيد       
نتيجـه  . كنند، بايد نـام خـود را فـاش كننـد          ياخته جنسي هديه مي   

طـور    چنين قانوني موجب شده است كه اكثـر كـساني كـه قـبالً بـه               
دادند، ديگر حاضر به اين كار نيستند، زيرا      ناشناس ياخته جنسي مي   

 .كه از عواقب آتي آن بيم دارند
ت كـه قـوانيني نظيـر قـانون بـاال      منظور از ذكر مثال باال اين اسـ       

هاي نوين اخالقي با خود به دنبال دارند كه بر قـوانين قبلـي                ضابطه
  .سازند  مصرف مي گيرد و پارامترهاي قبلي را بي تقدم مي

  
  ها يافته

 ۱۵ يعني رقم تخميني ارائه شده توسط متخصصين،  ارقامچنانچه  
پذيريم، اهميت اين    را ب  يايرانين   زوج نازايي در ميان    درصد از  ۲۰تا  

 ميليـون  ۷۰بحث در کشوري ماننـد ايـران بـا جمعيتـي متجـاوز از            
هل خواستار درمان   أهاي مت  حتي اگر جزئي از زوج    . شود مشخص مي 

سي باشند، با ميزان قابل توجهي کـودک کـه          نو استفاده از ياخته ج    
طبيعتـاً چنـين    . شـويم   ، مواجه مي   جنسي هستند  هاي  حاصل ياخته 

انداز خويشاوندي و خانواده، نسبيت و الگوهاي توارثي    چشمامري بر
در مـواردي کـه     .  خود ضرورتاً تأثير گذار خواهد بـود        در شكل فعلي  

د، ايـن   وشـوهر اهـدا شـ     يا  به زن   شخص ثالث   ياخته جنسي توسط    
 پـدر يـا     ،همواره يکي از والـدين    كه  اصل به آن معناست     در  عملکرد  

رد اهداء جنين، جنـين بـه   در موهمچنين . مادر زيستي طفل نيست 
. باشـد   مينشينزوج ديگري تعلق دارد و حامل در اصل تنها مادر جا     

و هم تباري است كه به ساختار سنتي هاي جديد وابستگي  اينها اليه
عامل ديگر در معنـا دار كـردن        . شوند  تحميل مي خويشاوندي  روابط  

 كننـدگان   مطالعات خويشاوندي در اين مقولـه ترجيحـات دريافـت           
ياخته جنسي است كه در صورت امكان، تقدم را به دريافـت ياختـه              

دهند كه چنين عملي منجـر بـه صـور             خود مي   جنسي از خويشاوند  
با اين كه بـا دريافـت ياختـه         . شود  تازه خويشاوندي و هم تباري مي     

انـد، سـهواً      جنسي از خويشان ظاهراً اين افراد از قانون تخطي نكرده         
طوط ممنوعه روابط بين محرم و نـامحرم را         اين خواسته در عمل، خ    

  .شكند مي
   خويشاوندي

 که چرا رابطه    شود  مياز آنچه تا به حال به آن اشاره شد مشخص           
ــين  ــسان ) ARTs(ب ــزد ان ــان جــذابيتي در ن ــشاوندي از چن  و خوي

 رشـته   يت مرکز ،خويشاوندي در طول زمان   . شناسان برخوردار است  
در واقـع،   . ي آن بـوده اسـت     شناسي و يکي از مفـاهيم کليـد        انسان

ندي وشناسي در زمينـه خويـشا      هاي عمده در انسان    بيشتر همکاري 
هاي مهم مطالعه خويشاوندي آن اسـت کـه        يکي از جنبه  . بوده است 

 درک نهادهــاي متفــاوت ديگــر در جامعــه، ماننــد نهادهــاي امكــان
خره خويـشاوندي جـزو معـدود    ألدهد و بـا  اقتصادي و سياسي را مي   

شناسي توانسته آن را متعلق به خود کند         است که انسان  موضوعاتي  
انـد،   شناسي و هم تاريخ خانواده به آن پرداخته        چه هم جامعه   و اگر 

شناسي به آن     اند مرکزيتي به نحوي که انسان      هيچ يک نتوانسته  اما  
 .داده است، به آن بدهند

ت اي که خويشاوندي در پرتو تغييرا ، پيش از بررسي آيندهدر ابتدا
توليد مثل دارد،     جديد هاي  در حال وقوع در نهاد ازدواج و تکنولوژي       

 . ببينيم خويشاوندي چه هست و چه نيستالزم است
که خويشاوندي چيـست و چگونـه        شناسان در رابطه با اين     انسان

کننـد   بعضي اشاره مي. دارندنظر بايد تعريف شود با يکديگر اختالف      
تمرار جمعيت انـساني را در يـک    شناسي از آنجايي که اس      که زيست 

 به عنوان اساس و پايه خويشاوندي در نظـر          بايدکند   کل تشريح مي  
کـه تنهـا در      اسـاس ايـن    خويشاوندي را بر    بعضي ديگر  .گرفته شود 

باشـد    سياست، اقتصاد يـا مـذهب مـي        ، که معموالً  ساير نهادها متن  
در . دکنن شود، به عنوان يک شاخه مطالعاتي مستقل رد مي ظاهر مي 

 هـاي    جنبـه  گذشته مطالعه خويـشاوندي متکـي بـر تمـايزي ميـان           
 جنبه زيـستي   ،شناسان  براي انسان . بودآن   »اجتماعي« و   »زيستي«
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  ٣٠٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ورايهـاي فرهنگـي کـه        قابل انکار نيست، اما تا زمـاني کـه تفـاوت          
ـ گرفتـه   در نظر   باشند،   زيستي مي  پيوندهاي صرفاً  ، بـسياري از  شودن

در و  مانـد     مبهم باقي مي    و وندي نپرداخته موضوعات پيرامون خويشا  
چه، چنانچـه در ذيـل توضـيح         اگر. شود  نتيجه از آنها سوء تعبير مي     

هاي اخير تکنولوژي باعث شده اين تمـايز         داده خواهد شد، پيشرفت   
 .ديگر بديهي ننمايد

مربـوط بـه روابـط      خويشاوندي  اي از مطالعات      بخش عمده آشکارا  
 شبه علمي در غـرب آن را ارتباطـاتي          که ديدگاه بين خويشان است    

اساس اتصاالت زيستي حاصـل از روابـط جنـسي و تولـد، يـا                که بر 
رايـج در   در هر حال ديـدگاه      . کند  تعريف مي  استحاملگي و زايمان    

که فرزندان نتيجه زيستي هر دو والدين به        جهان پيشرفته آن است     
 واحـد اي از فرزنـدان کـه نتيجـه زوجـي             و دسـته   بودهطور مساوي   

 خويشاوندي فراي ،ها  در بيشتر فرهنگولي. باشند  هم نيا ميهستند
اي از روابط خويـشاوندي       خوني رفته و شمار فزاينده     پيوندهاي صرفاً 

 ايـن پيونـدهاي     ].۴[ هـستند  تنها تحت عنوان اجتماعي قابـل بيـان       
خواندگي تا فرزندان رضايي و     فرزند  اي را از     اجتماعي، طيف گسترده  

، يا براي مثال خويـشاوندي رضـايي در         شوند   شامل مي  نيت روابط نا 
نوع خواهر   که پيوندهايي يکسان از   شود    به مواردي اطالق مي   اسالم  

شوند به وجـود       داده مي  يک زن شير  توسط   ي كه و برادري ميان آنان   
 ].۶، ۵[آورد

 ،هـاي فرهنگـي متفـاوت     در بافت »خويشاوندي«بنابراين اصطالح   
انـد اصـطالح     شناسان سعي کرده   است و انسان  معاني متفاوتي را دار   

 جانـشين آن کننـد،       را تدريجاً  )Relatedness(» وابستگي«تر   جامع
  بـر  اصطالحي که به ما اجازه حرکت از انديشه خويشاوندي منحصراً         

رهـا کـردن تمـايز      در  گرايش اخير   . دهد حسب روابط زيستي را مي    
ــان  ــستي«مي ــاعي« و »زي ــه و» اجتم ــشيدن ب ــ« اندي  و »ستگيواب

خويشاوندي به عنوان يک روند سيال و در نظر گرفتن آن به عنـوان              
پايـدار سـاخته شـده توسـط عامـل انـساني اسـت،               ينـد نـا   آيک فر 

گيرنـده مـسيرهاي نـوين خويـشاوندي         بـر   در  ضمناً پيشنهادي که 
 توليد مثـل کـه در حـال ايجـاد اشـکال              جديد هاي  شامل تکنولوژي 
 .يز هست نشود  مي هستند جديد وابستگي

) Biological (ال خويشاوندي زيـستي   ؤ که س  در حالي از اين رو،    
، مانـد   بـاقي مـي   شناسـان     هاي ميان انـسان    موضوع بسياري از بحث   

 توليد مثل شکل جديدي از خويشاوندي را کـه  جديد هاي تکنولوژي
هاي زيستي، طبـي، حقـوقي، مـذهبي، اخالقـي،           گيرنده جنبه  بر در

ال که خويشاوندي و آينده ؤاين س. اند هوردمعنوي هستند، به وجود آ

چـه کـساني اعـضاي يـک        . آن چيست باري ديگر مطرح شده است      
؟ چـه    هـستند   هت؟ چگونه به يکديگر وابـس      هستند  گروه خويشاوندي 

چيزي معين زناي محصنه و زنـاي بـا محـارم اسـت؟ چگونـه فهـم                 
ـ    مثلـي کـه مـردم مـي        خويشاوندي بر تصميمات توليد    ثير أگيرنـد ت

هاي توليد مثل      تکنولوژي در محتواي استفاده از    گذارد، مخصوصاً  مي
 بـا   ،کمکي آيا درک ما نـسبت بـه آنچـه عامـل خويـشاوندي اسـت               

 هاي  اي در ساختار ازدواج و روابط جنسي و تکنولوژي         تغييرات ريشه 
 کند؟  توليد مثل تغيير ميجديد

ه بـه    ک  هستيم با انديشيدن به خويشاوندي و خانواده، نيازمند آن       
مـشروع و   تقريباً در همه جوامع انساني اسـاس تولـد          خاطر بسپاريم   

پيونـد  عامل  آن را   توان   ميباشد، كه     نهاد ازدواج مي  پرورش کودکان   
تلقـي   روابـط جنـسي      مشروع ساختن روابط زيـستي، مخـصوصاً      در  
  ].۷[كرد

   ARTs توليد مثل کمکي
 چـرا ظهـور   درك كـرد كـه      تـوان    مطالـب فـوق، مـي     با توجه بـه     

)ARTs (  شناسـي   خويشاوندي را به قلـب مطالعـات انـسان        موضوع
ل شده  يبرگردانده است و باري ديگر به کيان تحقيقات و تئوري تبد          

هـاي جـامع متـداول و         تئوري ش،خويشاوندي در شکل جديد   . است
مطالعـات جنـسيتي    شناسي، ماننـد      هاي معاصر مهم در انسان     حوزه

)Gender studies(   عامـــل انـــساني  نقـــش فعـــال فـــرد و  
)Personhood and human agency(، در تقابــل بــا ســاختاري 

هاي قدرت، را فرا گرفته و        هاي اجتماعي و نا برابري       هويت اجتماعي،
 ].۴[سازد  منعكس مي

طرف، سـاختارهاي جديـد خويـشاوندي و        يك  غرب، از   جهان  در  
شكل گرفتن هستند و در ايـن ميـان داشـتن حـق             خانواده در حال    

از طرف . كند  از طرف افراد نقش مهمي در اين روند بازي مي     انتخاب
اسـت كـه تـالش بـراي        ظهـور کـرده     نيـز    معکـوس    يديگر، جريـان  

هـاي نـوين آن از        و درك شكل  بازگرداندن فهم خويشاوندي زيستي     
طبـي  «را  آن  كه فينکلر   اين ژنتيک نوين است     . ديدگاه زيستي دارد  

ناميده شاوندي در آمريکا  خانواده و خوي )Medicalization( »کردن
 ].۸[است

بـر   کردن تولد و تعامل بين طبيعت و تکنولوژي          »طبي«در ايران   
و  اند شكل گرفته  الزامات مذهبي و هنجارهاي فرهنگي جامعه        اساس

ARTs هاي مذهبي و قانون که به صورت        منشاء خود را از آموزه      سر
ي بـر اهميـت     کيـد أاينهـا ت  . گيرنـد  شوند مي   و قوانين ظاهر مي    وافتا

 است و اين واقعيـت     زيستي ميان طفل و والدين زيستي       حفظ رابطه 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.6
.4

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               4 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.6.4.1.4
http://payeshjournal.ir/article-1-680-en.html


  

  ٣٠٣

     ثريا شيباني                                                                                                                                                                   ...   رود؟خويشاوندي به كجا مي

چوب چهاربايست حتماً در     که اهداء هر ياخته جنسي مي     وجود دارد   
بـه عـالوه،    . پيوند زناشويي انجام شود تـا بـه آن مـشروعيت بخـشد            

 ARTsاحکام مذهبي مکرراً بـر اهميـت توافـق طـرفين درگيـر در               
 و در   بـوده   جداگانـه  ين خـود موضـوع يـک مقالـه        ا(کنند   کيد مي أت

 بـه   ،معـادل آن   در اين مقررات خـانواده و     ). نيستحوصله اين مقاله    
ترين عامل در ثبات جامعه در نظر گرفتـه شـده اسـت و               عنوان مهم 

بـه عنـوان مثـال    . باشـد  اي براي حفظ اين ثبـات مـي        وسيله،  ازدواج
چوب پيونـد   چهـار در  فتواها اجازه اهداء ياختـه جنـسي را منحـصراً           

از  به اهميـت حمايـت       کداًؤدهند و قانون اهداء جنين م      زناشويي مي 
تمـايزي بـارز ميـان      متعاقـب،   قوانين  ي  فتواها. گردد مي خانواده باز 

والدين تربيتي، در مورد اهداء ياخته جنـسي قائـل          و  والدين زيستي   
ت که طفـل متعلـق      شوند و بر اهميت ارتباط زيستي و اين واقعي         مي

کيـد  أ ت ،برد نان ارث مي  آو تنها از    ] ۳ [باشد  مي  به پدر و مادر زيستي    
) Nature( در واقـع ايـن تأكيـد ارجحيـت را بـه طبيعـت                .ندنک مي
  ).Nurture(دهد و نه پرورش  مي

 جنين کـه در  يبند آغازين قانون اهدا در موضوع اهميت خانواده،     
 رسـيد، اهميـت حفـظ        به تـصويب شـوراي نگهبـان       ١٣٨٢ تير   ٢٩

  :کند خانواده را به شرح ذيل برجسته مي
تقويت بنيان خـانواده بـه عنـوان زيـر بنـاي سـاختار جامعـه از                 «

ترين اهداف بشر از دير باز تا کنون بوده است و هر اقـدامي در                 اصلي
جهت پشتيباني از اين ساختار باعث آرامش آحاد جامعـه و بـالطبع             

هاي دخالت علـوم در       از زيباترين جلوه  يکي  . اعتالي آنان خواهد شد   
دستيابي به اهداف معنوي خود، کمکي در زمينه نا باروري و تبديل            

هاي به دست آمده اهدا جنين به         آن به باروري است و از زمره روش       
  .»زوجين نا بارور است

و هـاي اهـداء      اسـت و شـيوه     روشـن جنـين    ياختـه و     قانون اهداء 
يـا  ،   ر و مادرش، پدر و مادر زيستي      حقوق طفل در برابر پد    همچنين  

، در هر چند كه. کند ن و تشريح مييمادر تولدي را تبيپدر زيستي و 
هـا بايـد     کننده  که آيا اهداء    تصميم بر اين    کلي، ماوراء اين دستورات  

شناس بمانند و از هر حقي که آنان ممکن است بر ياخته جنـسي               نا
ـ    ،اهداء شده داشته باشند چشم بپوشـند       هـا   يـك شخيص کيلين  بـه ت

هاي متفـاوتي    رسد هر کلينيکي روش    سپرده شده است و به نظر مي      
توافـق  معمـوالً    ،در اين گونه موارد   . گيرند را در اين زمينه به کار مي      

مـواردي کـه اهداءکننـده غريبـه        در  . بين طرفين نقش كليدي دارد    
 گيرد و دو طرف به تـوافقي       ميانجام   پولي     معموالً يک معامله   ،است

شود کـه در     يابند و در اغلب موارد، اهداء کننده متعهد مي         دست مي 

آينده دريافت کننده را دنبـال نکـرده و داراي هـيچ گونـه حقـوقي                
اگـر چـه    .  نداشـته باشـد    ،نسبت به طفل که حاصل اين اهداء اسـت        

 در اکثـر مـوارد،      ،شود ميده مي ا ن »هديه جنين « ، جنين ياقانون اهد 
  .انجامد يک معامله مالي ميبه بيشتر   واهداء فراتر از يک هديه

هاي  مطالعه اهداء کنندگان و دريافت کنندگان در بعضي کلينيک        
 جنسي، عوامل مهـم      هتهران و يزد نشان داد که عالوه بر خريد ياخت         

ديگري نيز وجود دارد که انتخاب اهداء ياختـه جنـسي را مـشخص              
يوندهاي خـوني   پيوندهاي خويشاوندي و تمايل به حفظ پ      . نمايد مي

بارور مشوق قوي شـده اسـت کـه بـه خـواهران و               براي زن و مرد نا    
عنـوان اهـداء    خته يا به    برادران و ساير بستگان نزديک براي اهداء يا       

عالوه . متوسل بشوند جانشين  کنندگان جنين و حتي به عنوان مادر        
توانند بـه عنـوان مـانعي بـراي دريافـت            بر اين تابوهاي فرهنگي مي    

 وراي. باشـند هـا    هاي اهـداء جنـين بـراي اسـتفاده از غريبـه            کننده
 ياختـه جنـسي     اهـداء ثر ديگـري در     ؤپيوندهاي فرهنگي، عامـل مـ     

 ].۹[استچه در ميان بستگان و يا بيگانگان  »عواطف«
  هـستند  شـوند حاضـر    دو زني که در کلينيک نازايي دوسـت مـي         

ننـد، امـا    داده و دريافـت ک    عاطفه   کامالً از سر     بالعوضها را    كتخم
کـه آنهـا لزومـاً ارزش       آن باشـد    به دليـل    اين مسأله   همچنين شايد   

در يـک مطالعـه اهـداء       .  قائل نيـستند    خود هاي  كبااليي براي تخم  
کنـد کـه زنـان     اشاره مـي خانم كنراد هاي لندن،   در کلينيک   كتخم

 . را به عنوان يک هديـه اهـداء کننـد           خود هاي  ك تخم  هستند حاضر
 »يگانـه و   زيستي فردي زنـده       ماده« خود را به عنوان      زيرا آنها اهداء  

پيکـره  از   ييها بخشدهندگان   اين زنان خود را به عنوان        .بينند نمي
  . ]۱۰[باشند ميكنند كه ذاتاً خالي از قابليت زيستي  خود تلقي مي

 كکند که تخمـ    او فکر نمي  :  به دکتر گفت   اي  يک زن طي مطالعه   
 فکـر   ك بـه عنـوان تخمـ       خـود  يهـا  مال اوست و او نسبت به تخـم       

هـاي   هـاي مـن ماننـد نـاخن         كکـه تخمـ   : زني ديگر گفت  . کند نمي
آنها تنها يک بخـش طبيعـي ماننـد         . باشد انگشت يا چيزي ديگر مي    

در هـاي نويـسنده مقالـه حاضـر           يافتـه  .باشـد  هاي ديگـر مـي     بخش
زنان هاي خانم كنراد است، جائي كه         يافتههاي تهران مشابه     کلينيک

هاي من را به اين  كلطفاً تعدادي از تخم«: يندوگ به پزشک مياغلب 
 و وقتـي    »من تعداد زيادي دارم و او هـيچ نـدارد         . زن بيچاره بدهيد  
تـواني   اما اين بدن تو اسـت، تـو چگونـه مـي     «:گويد دکتر به آنان مي   

تواننـد درک     زنان بـه راحتـي نمـي       »هايت را اينگونه بدهي؟     كتخم
بـه گفتـه    . هـستند  ارزشـمند     آنها هاي  كخماينگونه ت كه چرا   کنند  

كنند در نظر آنان كمك بـه         هايي كه زنان اهدا مي      تخم«خانم كنراد   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.6
.4

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.6.4.1.4
http://payeshjournal.ir/article-1-680-en.html


  

  ٣٠٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

در چنين مواردي اهداء كنندگان تخمك خـود را         . »زنان ديگر است  
كند،  دانند كه شروع روندي را تسهيل مي     به عنوان وسيله محللي مي    

را بـه پايـان خواهـد       ولي اين خود دريافت كننده هديه است كه آن          
  . رساند

،  اسـت    در ايران بررسي کرده    نويسنده مقاله حاضر  در مواردي که    
هاي جنـسي، عـالوه بـر تمايـل بـه حفـظ               در اهداء و دريافت ياخته    

هاي عاطفي، مسأله مالي نيز انگيزه قابل   هاي خوني و انگيزه وابستگي
شوند   كه حاضر به اهداء ياخته جنسي مي      » دوستاني«. توجهي است 

هاي گزاف رهـا        مشتاق هستند كه دوست ايشان را از پرداخت هزينه        
خواهران و بعضي ديگر از خويشان چنين اهـدائي         / كنند و يا برادران   

الزم به گفتن نيست كـه انگيـزه مـالي در مـورد ارائـه               . پذيرند  را مي 
كند، ولي عاطفه در چنين       دهندگاني كه غريبه هستند نيز صدق مي        

 .شي نداردمحتوايي نق
رغم قانوني بودن، هنوز با معضالت بسياري روبرو           جنين علي   اهداء

هاي   است كه از حوصله اين مقاله خارج است، ولي به نوبه خود مثال            
در مورد رحم جايگزين هر چنـد كـه در          . دهد  گويا و جالبي ارائه مي    

حال حاضر قانوني براي منع يا مجاز كردن آن وجود ندارد و بسياري 
اند، ولي موانع فرهنگي تا به        هاي نا بارور جذب اين روش شده        زوجاز  

دختـران ازدواج   . انـد   هـا شـده     حال مانع استفاده وسيع از اين شـيوه       
. نكرده و يا زنان بيوه يا مجرد چنـدان تمـايلي بـه ايـن كـار ندارنـد                  

هاي نا بارور به بستگان خود متوسـل          معموالً در چنين شرايطي زوج    
 اين موارد زني اسـت كـه پذيرفتـه اسـت كـه مـادر                نمونه. شوند  مي

 ].۱۱[جانشين براي عمويش بشود
ترجيح دريافت کنندگان ايراني براي متوسل شدن به خويشاوندان 

اي که توسط انـسان شـناس انگلـيس          خود، تضاد جالبي را با مطالعه     
دهـد کـه      ارائه مي ] ۱۲[ادواردز در شمال انگلستان انجام شده است        

زنان مصاحبه شونده درباره رويکـرد خـود نـسبت بـه            به موجب آن    
زيـرا آنـان    . ميلي و يا حتي تنفر نـشان دادنـد           بي ARTsاستفاده از   

انديشيدند با دريافت يک ياخته جنـسي ناشـناس، آنـان ممکـن               مي
دانند ياخته جنـسي      است مرتکب زناي با محارم شوند زيرا آنان نمي        

توانـد از يـک       ، مـي  ياختـه مـذكور   . کننـد   چه کسي را دريافـت مـي      
خويشاوند ناشناس، پدر آنها، پدرشوهر آنها يا برادر و يـا حتـي پـدر               

توانند فكـر     داشتند که آنان نمي     نامزد باشد و اظهار مي    / دوست پسر 
حمل طفلي را که متعلق به پدر دوست پدر ايشان است تحمل کنند 

بـه  هاي جنسي     الزم به يادآوري است در آن زمان اهداء تمام ياخته         (
شد و تنها به تازگي است که قـانون اهـداء             صورت ناشناس انجام مي   

ادواردز در نهايـت    ). کنندگان را، به ارائه نام خود مجبور کرده اسـت         
گيرد که عقيده زناي با محارم به عنوان يک تـابو             اين طور نتيجه مي   

. كنـد   هاي توليد مثـل عمـل مـي         و سدي در برابر استفاده از فناوري      
فرهنگي بين انگلستان و ايران به طـور خـاص برجـسته      چنين تضاد   

است، از آن جهت که در ايران ترجيح به ادامه دودمـان بـا متوسـل                
شدن به اهداء از طرف خويشاوندان است، در حالي که در مطالعـات             
شمال انگلستان اجتناب زنان از آنچه زناي با محارم در نظـر گرفتـه              

رسـد    به نظر مـي   . کرد  نعت مي  مما ARTsشد از استفاده آنان از        مي
درک اين مطلب که چه چيزي اساس خويشاوندي است و زنا و زناي 

هـاي توليـد      شود، انگيزه اصلي در انتخاب      با محارم چگونه تعريف مي    
هـر دو   . کنند  هاي گوناگون اتخاذ مي     مثلي است که مردم در فرهنگ     

رور اتخاذ  هاي نا با    مطالعه، آشکارا نشان دادند که تصميماتي که زوج       
اند و بر اساس جهل و يا حماقت نيز           کنند به سادگي گرفته نشده      مي

اند، بلکه بر مبنـاي آنچـه بـه واسـطه بيـنش ايـشان از پيونـد                    نبوده
در ايـران ايـن     . باشد صورت پذيرفته است     خانوادگي و معناي آن مي    
هـاي نـا بـارور بـراي اتخـاذ            سازد کـه زوج     بررسي، آشکارا معلوم مي   

هاي جديد نا باروري بـه دو منبـع            منظور استفاده از روش    تصميم به 
بخـشد متوسـل      اصلي تفکر غالب که به رفتـار آنهـا مـشروعيت مـي            

  . شوند مي
   )Authoritative Knowledge( يا دانش معتبر تفکر غالب

که منظور از تفکر غالب   توضيح مختصري درباره آندر اين مرحله
کـسي کـه    ،  »جـردن «ن منظور از    يه ا ب. تواند مفيد باشد    مي ،چيست

 :شود مي نقل قول ،کند تفکر غالب را به شرح زير تعريف مي
شناسائي يـا دانـش      چندين سيستم    ،هر قلمرو براي   کلي   به طور «

 وزن  ،اساس توافق و رضايت عمـومي      وجود دارد که بعضي از آنها بر      
کـه شـرايط     کنند، يا به خاطر ايـن      بيشتري نسبت به بقيه حمل مي     

يا به  ) کارايي(دهند   را براي مقصود مورد نظر بهتر توضيح مي       جهان  
برتـري   ( هـستند   اين خاطر که به يک پايگـاه قـدرت قـوي وابـسته            

در بـسياري از مواقـع،      . همراه هـستند  دو  اين   معموالً    كه )ساختاري
السويه وجود دارد و مـردم ميـان آنهـا بـه             هاي تفکر مشروع   سيستم

 به ترتيب يـا بـه سـبک مـوازي بـراي       آنان رانموده وآساني حرکت  
اما معمـوالً، يـک نـوع تفکـر غالـب،           . کنند مقاصد خاص استفاده مي   

يک نتيجه اين، مشروعيت از     . کند گري و مشروعيت کسب مي     سلطه
کنـاري شـق      تضعيف يا بـر     موجب آگاهي به عنوان تفکر معتبر    يك  

تـر را دنبـال       ضـعيف کـساني کـه سيـستم تفکـر         . ديگر آگاهي است  
بـه عنـوان   خام و حتي بـدتر،   به عنوان عقب افتاده، جاهل،    كنند   مي
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  ٣٠٥

     ثريا شيباني                                                                                                                                                                   ...   رود؟خويشاوندي به كجا مي

اساس تفکر غالب يـک رونـد اجتمـاعي         . شوند مي تلقيساز   سر درد
سازد و هـم     است که روابط قدرت را در يک جامعه هم مي         ديناميك  

دهـد کـه همـه شـرکت         اين را به نحوي انجام مـي      . کند منعکس مي 
نـوان جريـان طبيعـي، يعنـي        اعي جاري را به ع    مکنندگان نظم اجت  

 .]۱۳[بيننـد  اي که همـه چيـز بـه طـور بـديهي هـستند، مـي                نحوه
 هـاي نـا     در ايران نشان داد که در مورد زوج        نويسنده مقاله مطالعات  

 حاکم هستند، که يکي بر ديگري       »تفکر غالب «بارور دو منبع اصلي     
 كـه ] ۲ [ تفکر مـذهبي اسـت   آنها ترين اولين و مهم  . جويد برتري مي 

اساس اين واقعيـت کـه       يکي بر : شود  منشأ ناشي مي  قدرت آن از دو     
بـا  . منشاء قانون گذار است   ديگر اين كه    منبع آگاهي معنوي است و      

هايي که خواسـتار تجربـه کـردن درمـان مـدرن             زوج،  ARTs ظهور
 هـيچ قـانون      آنهـا  کنند که تصميم   هستند، اول اطمينان حاصل مي    

و موافقت رهبران مذهبي رسـيده      به تصويب    شکند و  مقدسي را نمي  
مراجعـه    خـود  بـسياري از مـوارد بـه مجتهـد        هـا در      اين زوج . است
لحـاظ   ازگوينـد کـه    پزشکان معموالً به ايـن بيمـاران مـي    . كنند  مي

اما بيماران تا بـا رهبـران        .قانوني استفاده از اين شيوه بال مانع است       
يمـاران بـه    پـس از آن ب    . شوند  مشورت نکنند قانع نمي     خود  مذهبي

مراجعـه  باشـد    »دنياي پزشـکي  « كه همان دومين منبع تفکر غالب     
دانش پزشکي به عنوان شـکل برتـري از تفکـر وارد همـه               .کنند مي

 در سراسـر   آنها توليد مثلي ي  هاي زندگي مردم من جمله زندگ      جنبه
خانواده نيـز از  باروري و  ،چه قبالً گفتم، تولدنجهان شده است و چنا   

 در ايران همانند بسياري از نقاط دنيـا،         .اند  بهره نبوده   بي  طبي شدن   
ــکان     ــعه، پزش ــال توس ــشورهاي در ح ــصوصاً ک ــدرتمخ  داراي ق

 کنـار مـذهب،     . حـد و حـصر هـستند        و مورد احترام بي   العاده   خارق
ها و منبع قدرت در جامعه تبديل  نوع برتري از ايدهبه دانش پزشکي 

و هيبـت پزشـکان هـستند       ثير  أ تحـت تـ    والًبيماران معم . شده است 
ــد اكثــراً در مقابــل پزشــكان ســر تــسليم فــرود مــي بيمــاران  . آورن

دهند، نتايج جالـب و       هايي كه اساس اين مقاله را تشكيل مي         بررسي
چـه يـک نفـر انتظـار         اگـر براي مثال   . دهند  اي ارائه مي    غير منتظره 

 /تسليم محض در برابر چنين دو منبع بسيار قدرتمند تفکر، مذهبي          
گونه ابراز مقـاومتي      انتظار هيچ در مقابل،    و   را دارد نوني و پزشکي    قا

 خـود را  گري كنش را از طرف بيماران ندارد، در واقعيت بيماران نيز        
 کامالً در    ايشان  را قانع کردند که کارهاي      آنها دارند و زماني که خود    

 ،هستندماهر در دستان پزشکان و  استارچوب مقررارت اسالمي هچ
گيرند كه فرزند آينده خـود را چگونـه           امكان خود تصميم مي   تا حد   

انتخاب كنند و به اين ترتيب سـه زاويـه قـوانين مـذهبي، فنـاوري                

پزشكي و درك بيماران و ارجعيت ايشان براي حفظ تبار، مثلثـي را             
دهند كه نهايتاً قالبي بـراي تعيـين روابـط خويـشاوندي              تشكيل مي 

با اين   .ينه از اين مقوله خارج است     توضيح بيشتر در اين زم    . شود  مي
توان اين مقاله را بدون اشاره به يك مسأله مهم در زمينـه               همه نمي 

ARTs          هاي جنـسيتي      پايان داد و آن اشاره به عدم توازن و نابرابري
)Gender (همانطور كه قبالً اشاره كردم، در شـرعي سـاختن          . است

له محلل به كار برده     اهداء ياخته جنسي، ازدواج موقت به عنوان وسي       
توانند   با اين كه به ظاهر، زنان و مردان مي        . شده و نقش اساسي دارد    

هاي  از اين وسيله به طور يكسان استفاده كنند و براي دريافت ياخته
جنسي به ازدواج موقت متوسل شوند، بنا بر آنچه كه تحقيقات تا به             

ل اسـتفاده   اند، در عمـل زنـان كمتـر از ايـن راه حـ               حال نشان داده  
كنند، زيرا كه ايـن راه حلـي طـوالني و پيچيـده اسـت و در آن                    مي

مواردي كه زنان از راه شرعي از ياخته جنـسي شـوهر موقـت خـود                
اند، در مراحل بعدي، شوهران آنهـا فرزنـد حاصـل از ايـن                بارور شده 

انـد بپذيرنـد و دچـار مـشكالت روانـي و رفتـاري                شيوه را نتوانـسته   
جمـع آوري   ) (خصوصي با پزشك متخصص زنـان     گفتگوي  (اند    شده

اين اطالعات مرهون زحمات سركار خانم دکتر فهيمه رمضاني است          
که نخستين بار توجه مرا به کاربرد ازدواج موقت بـراي زنـان جلـب               

 ).انـد   نموده و در تبين مباحث و تنوير اذهان نقش به سزايي داشـته            
خود تن در داده و     در حالي كه زنان به ازدواج موقت و صوري شوهر           

شـمار    هـاي مثبـت بـي       رغـم جنبـه     همچنين علـي  . پذيرند  آن را مي  
استفاده از ازدواج موقت، تحقيقات نمايانگر اين هـستند كـه هـر دو              

هاي جنـسي، بـيش از        گروه زنان ارائه دهنده و دريافت كننده ياخته       
  .پذير و در معرض بد كنشي و خشونت هستند مردان آسيب 

  
  ريبحث و نتيجه گي

 بحـث بـر سـر تعريـف          هاي توليد مثل كمكـي،      با ظهور تكنولوژي  
دوباره مطرح و منجر » اجتماعي«يا  » زيستي«خويشاوندي به عنوان    

» وابـستگی « شناسـان، خويـشاوندي را تحـت عنـوان            شد تا انـسان   
)Relatedness (              تعريف كنند و آن را به عنوان يـك رونـد سـيال و

قتضيات زمان، توسط عامل انـساني  گذرنده تلقي كنند كه بسته به م   
  .شود تعيين و تعريف مي

ARTs    انداز خويشاوندي هستند، هر چند كه         در حال تغيير چشم
مـذهب  . كند در هر محتواي فرهنگي شكل اين خويشاوندي فرق مي     

به عنوان منبع نهائي آگاهي بـراي طالبـان درمـان نـازايي در ايـران              
هـاي    ر قانوني كردن شـيوه    شود و مقتدرترين نهاد هم د       محسوب مي 
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  ٣٠٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ARTs     هاي معنوي، دانش پزشـكي در كنـار           و هم در ارائه رهنمون
گيري بـين افـراد نـا بـارور      ترين عامل متنفذ در تصميم     مذهب، قوي 

در عـين حـال بيمـاران در ايـن زمينـه كـامالً منفعـل بـاقي                  . است
ماند، بلكه با برداشت خود از معنـاي خويـشاوندي، نقـش فعـال           نمي

هـاي     در عـين حـال بيـانگر تفـاوت         ARTsبررسـي   . كنند  ميبازي  
هاي بين زنان و مـردان   شود كه بازگوي تفاوت   مشخص جنسيتي مي  

به عنوان يك زوج، به عنوان والدين و به عنوان نگهبانان نسب و تبار          
   .باشد مي
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