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 مقدمه
 درمانی مراحل که باشد داشته تواند می تیمتفاو علل تولیدمثل در زوجین ناتوانی

 های سلول از استفاده که جایی تا معموالً. شود می پیشنهاد ایشان به آن با متناسب
 سراغ به پزشکان است پذیر امکان تولیدمثل در زوجین تناسلی دستگاه و جنسی
 یدبع گرچه]. ٤٩؛ ٤٨؛ ٤٧؛ ٤٦: نکـ [روند  نمی بعدی تبعات پر و پیچیده های روش
 های انگیزه با که شوند ترغیب افرادی ها، روش آن های هزینه کاهش و فراگیری با نیست

 هایی روش باشند؛ خود برای فرزند مصنوعی تولید متقاضی نژاد اصالح نظیر درمانی، غیر
 مشترک محصولی عنوان به را نوزادی زوجین، از غیر افرادی یا فرد مساعدت با نوعاً که

 رحم در همسرش تخمک با تلقیح از پس شوهر اسپرم مثال عنوان هب .کنند می تولید
 در زوج اسپرم یا و زوجه تخمک در تزریق با اجنبی اسپرم ،١گیرد می قرار جایگزین
 از غیر دیگر فرد یک ها روش این از هرکدام در که ٢شود می تزریق اهدایی تخمک
 افراد تعداد اهیگ. است داشته نقش فرزند تکوین و آمدن وجود به در زوجین
 زوج اهدایی جنین از استفاده با عقیم، زوجین آنکه مثل .شود می هم بیشتر آفرین، نقش
 جنین تهیه از پس یا و شوند فرزند صاحب متقاضی، زوجه رحم در آن دادن قرار و دیگر

 نقش نفر پنج اقدام این در دهند که قرار ای اجاره رحم در را آن شده خریداری یا اهدایی
 !دارند نقش فایای

 عمل، نفس یا مقدمات، ناحیه در فقهی تکلیفی حکم دیدگاه از ها روش این از یک هر گرچه
 بر قطعی فتوای بر شرعی ادله اما است روبرو توجهی قابل و جدی های چالش و محذورات با

 لهاد در منعی شیعه، فقهای عمده جایی که تا ندارد؛ داللت طورکلی به ها روش این همه حرمت
، ٩ [اند دانسته ممنوع را اقسامی مسئله؛ در تفصیالتی با معموالً و اند نیافته جملگی حرمت برای
 در نفسه فی حلیت و ها روش این همه اجازه به نظر معاصر، فقهای از فتاوایی حتی و] ٣٩٤ ص

 ].٢٧ ، ص٤١؛ ٢٨٢ ، ص١٨ [.دارد آن اقسام تمامی
 هایی پژوهش در ای گسترده ی پیشینه که ها، روش این تکلیفی احکام از نظر صرف

 .رسد می وضعی احکام ناحیه از مباحث ترینچالشپر به نوبت دارد، حقوقی و فقهی
 در نو های روش از استفاده متقاضیان کثرت و تجربی علوم در تحول سرعت که مباحثی

 ولنگاری دیگر، سوی از حقوقی و فقهی جامع تحقیقات ضعف و سو یک از تولیدمثل
 از استفاده شمردن مجاز با چراکه .است پدید آورده حوزه این در را خطرناکی حقوقی

                                                                                                                                                                             
1. IVF 
2. Intra Cytoplasmic Sperm Injection 
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 با تنها توان نمی وضعی احکام مرحله در تکلیفی، ازنظر دیگری جنین و جنسی مایعات
 صاحب حتی یا تخمک و اسپرم صاحب به او نسب الحاق و حاصل ولد تکلیف تعیین
 .کرد تلقی یافته، فیصله را مسئله رحم

 و اسپرم صاحب همان یا بیولوژیک والدین به طفل دانستن منسوب اینکه، توضیح
فرزند پایان  متقاضی یا رحم صاحب همان یا قانونی والدین مقابل نظر به بنا یا تخمک و

 خأل که کرد بینی پیش را متنوعی حقوقی دعاوی توان می درهرصورت و اختالف نیست
 .آورد می پدید را آن حقوقی و قهیف تکلیف تعیین و عدم موجود قانونی
 به جنین انتقال یا و اجنبی تخمک و اسپرم تلقیح جواز پذیرش با دیگر،  عبارت به
 شده دانسته قانونی و شرعی پدر اسپرم، صاحب وضعی احکام مرحله در جایگزین، رحم

 رحم صاحب یا تخمک صاحب شیعه فقهای بین موجود فقهی اختالف به بنا هم مادر و
 ی پایه بر را خود ادعای اختالف، طرفین از یک هر گرچه] ٣٩٤ ، ص٩ [بود هدخوا
 مشکل آراء، این از یک هر شناختن رسمیت به با حتی ولی اند؛ ساخته استوار ی ادله

 .شود نمی مرتفع بعدی محتمل دعاوی
 دیگر جزو اهدایی جنین از استفاده با درمانی مرکز به مراجعه با نابارور زوج مثال عنوان به

اکثریت  نظر طبق .اند کرده طفل تولید به اقدام نابارور، زوجه رحم در جنین قراردادن و
 ملحق آن تابع آثار و نسب از نظر فرزند اند، کسانی که جواز تکلیفی اصل این عمل را پذیرفته

 طفل تولد از پس که دارد وجود احتمال این بنابراین ]٣٩٤ ، ص٩. [است اهداکننده زوج به
 رجوع فرزندشان گرفتن پس برای ای انگیزه هر با بیولوژیک والدین ها، سال گذشت حتی و

 رحم که مواردی در باشد ملحق رحم صاحب به حاصل، فرزند اگر دیگر سوی از. کنند
 از بعد طفل مدعی توان می را ای اجاره رحم صاحب کرده، مساعدت تولیدمثل در ای اجاره
 در قضایی، محاکم که محتملی حقوقی دعاوی از مورد ها ده نگارنده،. کرد فرض او تولد
 به که است کرده احصا را بود خواهند مواجه آن با زمینه همین در دور چندان نه ای آینده
 .شود می نظر صرف مقاله این در ها آن طرح از اختصار جهت
 سطح رد ناباروری درمانی مراکز که است منطقی بینی پیش همین با شاید رو، این از
 با اهداکننده طرف که اند کرده تنظیم را قراردادهایی خود، ی با سلیقه یک هر کشور،
 مورد در را ادعایی هرگونه و رجوع حق اهدایی، جنین یا تخمک اسپرم، از اعراض
 .کند می سلب خود از آن، از حاصل فرزند نیز و شده فروخته یا و اهدایی های بسته

 هرگاه هم شریعت و فقه در باشد، مادر یک و پدر کی به منتسب باید کودک آری،
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 قرعه، حتی یا و فراش ی قاعده به  تمسک با اند، پرداخته نزاع به فرزند یک سر بر پدر دو
 و مصنوعی تلقیح در ولی .است  شده تعیین او برای پدر یک شده که ظاهر هم به

 اصول و قواعد ازنظر است، انکار غیرقابل و معلوم واقعی پدر که باروری؛ نوین های روش
] ١٠٤ ، ص٩ ، ج٣٠ [.ندارد کاربرد فراش، ی قاعده و قرعه شیعه، فقه در شده پذیرفته

 کیست، کودک بیولوژیک مادر و پدر اینکه دانستن شد، اشاره که طور همان البته
 مورد در را جایگزین رحم نیز و جنین و جنسی مایعات اهدای در موجود های دغدغه
 که ها روش این در زیرا کند؛ نمی برطرف کودک تکوین در دخیل افراد از هریک رجوع

 شده، واگذار دیگری به آن، از حاصل جنین یا و جنسی های سلول نخستین مراحل در
 کاربرد. رسد می نظر به موجه و معقول کامالً زمان هر در خودشان به ولد الحاق ادعای
 و شود جلوگیری شرع به مستند و معقول ادعای این از که است همین آن ثبت و اعراض

 مبنی قراردادی تنظیم ضرورت نیز و بودن نافذ به هاحقوقدان برخی و درمانی مؤسسات
 .اند شده ملتزم اعراض بر

 الحاق که است معاصر فقهای از یکی فتوای تنها فقها، آراء و فقهی کتب میان در
 ٢٧ [.است دانسته آن صاحبان اضاعر عدم به مشروط را مصنوعی تلقیح از حاصل فرزند

 همان  یا نطفه از اعراض با که شود می دریافته فتوا این مخالف مفهوم از ]٢٤٥ ، ص٢٨و 
 بیولوژیک صاحبان به آن، از حاصل کودک جنین، یا و تخمک از همچنین و اسپرم
 مراکز در  شده مشاهده قراردادهای در که است چیزی همان این. بود نخواهد ملحق
 .شود می دیده هم فرزند به رجوع حق هرگونه سلب و اعراض عنوان به انیدرم

 فقهی اصطالح با آن تطبیق و جنین و جنسی مایعات از اعراض ماهیت در موجود ابهام
 اثر بی یا تنفیذ میزان و فقه دیدگاه از آن به تمسک سنجی امکان و حدود و ثغور نیز و اعراض
 .است داده اختصاص خود به را ژوهشپ این که است مهمی بحث آن، بودن
 امضا اعراض عنوان به اهداکننده آنچه ماهیت شود روشن باید نخست  دیگر، بیان به 
 در که است معنایی همان به جنین، و جنسی مایعات از اعراض آیا و چیست؟ کند، می

 اصطالح خلق یا است رفته سخن حق و مال از اعراض عنوان به حقوقی و فقهی کتب
 با آیا چیست؟ اعراض گونه این در عنهمعروض حقیقت درهرصورت و است؟ جدید و عبدی

 این به پاسخ شود؟ می منتفی آن آثار و نسب جنین، و جنسی های سلول از اعراض
 نخواهد روشن عنهمعروض ماهیت نیز و اعراض ماهیت در پژوهش و تفکر با جز سؤاالت

 و اعراض ماهیت بررسی به اصولی و هیفق های یافته تحلیل با پژوهش این در. شد
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 پیامدهای نیز و جنین و) تخمک و اسپرم( جنسی های یاخته از اعراض سنجی امکان
 .شود می پرداخته آن فقهی

 
 ماهیت شناسی اعراض

 دنگردان روی یمعنا به فقهی اصطالح در و است دنگردان روی یمعنا به لغت در اعراض
 از شدن گردان روی «آن صحیح استعمال و دارد رقرا یآدم سلطه در که است یچیز از

 ]٢٧٠ ، ص٢ ، ج٣٧[ .است »ملک
 ولی ،ندارد وجود اعراض مورد در مستقل طور به بابی اصیل فقهی منابع در گرچه

 نکاح، جهاد، حج، زکات، صالت، مانند یهای باب در ،آن از پراکنده و یاستطراد طور به
 آن به تمسک حیطه در تدبر و بررسی با که ستا رفته سخن موات احیاء و ذباحه و صید

 ]٥٧٢ ص ،١ ج، ٤٣[ .آید می دست به آن از تری روشن ماهیت
 صورت دو که است فرد یک تسلط محدودۀ از ء یش یک خروج اعراض، توجه قابل اثر
 :است متصور آن برای
 تحت از او رضایت بدون گرچه را مدیون مال شرع، حاکم که آن مثل قهری؛ خروج. ١

 عبد عنوان به که پدری قهری شدن آزاد یا و آورد درمی طلبکار تصرف به و خارج تسلطش
 برخی آنچه که است الزم تذکر این] ٢٧٠ ، ص٢ ، ج٣٧ [.است شده خریداری فرزند توسط

 سرقت و غصب نظیر اند، کرده ذکر فرد سلطه از قهری خروج مورد در مثال عنوان  به محققین
 شده خارج ظاهری طور به مالک ی سلطه از مال گرچه است؛ زیرا، هاشتبا ؛]همان [اموال
 .اوست تملک تحت همچنان و نشده قطع خود مال با او ی مالکانه یرابطه اما است،
 تملیک وصیت، و هبه صلح، بیع، طریق از یدیگر به عین تملیک اختیاری؛ خروج. ٢

 که است مواردی از همگی ریه،عا مثل منفعت، اباحه آن، امثال و اجاره طریق از منفعت
 ]همان [.شود می خارج او میل و اختیار با صاحبش مالکانه ی سلطه از ملک

 رها و عین از ید رفع ،است شرع امضای مورد که فوق اسباب بجز آیا این پرسش که
 است ملکیت سلب اختیاری یا قهری اسباب از نیز ،غیر به عین تملیک بدون ،آن ساختن

انتقال تسلط به  سلب سبب اعراض، آیا که است حقیقت این کشف درگرو ؛خیر یا
 نیز پرسش این به ؟ پاسخکند دیگری هم است و یا تنها سلب تسلط از اعراض کننده می

 .است اعراض مقومات و ماهیت صحیح فهم بر متوقف
 به فقهی منابع در اعراض ی واژه استعمال موارد از آنچه اعراض ماهیت تبیین در
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 :است قسم سه آن، متعلّق اعتبار به  که اعراضاست این آید می دست
 حکم زوال موجب آن، از یهمیشگ اعراض قصد به وطن ترك: وطن از اعراض. ١
 اعراض که  ـوطن نوع این ثبوت به مشهور قول بر بنا  ـیشرع وطن در جز است، وطن

 آن در بیشتر یا ماه شش مدّت و دارد سکونت قابل ملک آن در که هنگامی تا آن از
 .]١٤١ ، ص٢ ، ج٤٥. [نیست وطن حکم زوال موجب است، کرده سکونت
 ملک اباحۀ با همراه اعراض یا ملک، از اعراض صرف که این در: ملک از اعراض. ٢

 نیست، زوال موجب نیز اباحه با همراه اعراض یا و است ملکیت زوال موجب دیگران یبرا
 ،٤٣؛ ٢٠٧ ، ص١٩ ج ،٢٢[. است شده داده نسبت مشهور به نخست، قول. است اختالف

 ].١٩٧ ص ،١٢ ج ،١٥ ؛٥٢ ، ص٢٩ ج ،٤٢؛ ٣٧٢ ، ص١٥ ج
 اسقاط قابل که و اولویت شفعه خیار، حق مانند یحقوق از اعراض: حق از اعراض. ٣

 یمکان در دیگران از زودتر یکس اگر مثال، یبرا. است حق سقوط موجب ،باشند یم
 مگر ،کند بلند مکان آن از را او تواند ینم یدیگر ،یابد حضور مسجد مانند یعموم

 اگر یا شود یم ساقط او حق صورت، این در که کند رها را آنجا اعراض قصد به شخص
 به نسبت آن، از استفادۀ در کند، حفر تملّک، نه آن از انتفاع قصد به را یچاه یشخص

 ساقط حق این صورت، این در که نماید اعراض آن از مگر دارد، اولویت حق دیگران
 ].١٢٤ و ٨٩ و ٧٨ ، صص٣٨ ، ج٤٢[. گردد یم

اعراض در معنای نخست ربطی به بحث پیش رو ندارد و در دو معنای اخیر است که 
 .ممکن است بر بحث پیش رو تطبیق داده شود

 فقها که مواردی ی همه شود می دریافته فقهی متون در اعراض کاربردهای در تأمل با
 مال ساختن رها و ملک از صحبت اند پنداشته مالکانه ی سلطه رفع سبب نوانع به را اعراض
 محقّر یاشیا صرفاً یا و است نافذ ارزشی هر با و مال مقدار هر از اعراض اینکه در گرچه است

 .]٢٧٠ ، ص٢ ، ج٣٧ [است اختالف کند می بیرون صاحبانش ملکیت از را ارزش کم و
 عنه مالکه اعراض یعل القرائن دلّت لو و«: است آورده متاجر کتاب در یثان شهید

 مالک اعراض بر دال قرائن اگر ییعن ؛»عنها المعرض االموال من کغیره تملّکه للصّائغ جاز
 که لاموا سایر همچون کند، تملک خاکه طال را تواند یم باشد، زرگر داشته وجود

عراض ین عبارت بحث ا در ا.]١٦٣ ص ،١ ، ج٢٥ [.کنند یم اعراض ها آن از صاحبانشان
 .فرع بر مالیت قرار گرفته است

 که شود دانسته اگر«: است گفته نپذیرفته، را موضوع هم که این ریاض صاحب
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 زرگر صورت این در که شده گفته اند، کرده اعراض آن امثال و یزرگر خاکه صاحبان
 این اما ند؛ک تصرف ها آن در تملک قصد به خودش بلکه ندهد، صدقه را ها آن تواند یم

 و تصرف بودن جایز بر یدلیل زیرا ؛است اشکال مورد نباشد، اجماع به مستند اگر گفته،
 تصدق به امر که یاخبار بلکه ندارد، وجود اعراض نیت صرف به ملک شدن منتقل
 .]٥٥١ ص ،١ ج ،١٤[ »دارد اطالق ،اعراض مورد  به نسبت کرده،

عنه وض است که مالیت معرجایی درض  که مدار بحث در مورد اعراشود میمالحظه 
 .مفروض است

 ریاض صاحب از فوق مسئله در نیز الناضرة الحدائق کتاب صاحب یبحران محقق
 اخبار این«: گوید یم ،یسکون حدیث تحلیل ضمن خمس بخش در و است کرده یپیرو
 اشد،ب داشته صاحب چنانچه آید، یم بیرون دریا از که یمال زیرا نیست؛ اشکال از یخال

 یکس به متعلق مال اینکه به حکم پس شود؛ ینم منتقل دیگر شخص به ناقل بدون
 »نفسه بطیب الّا امرئ مال یحلّ ال «یشرع اصل با است آورده بیرون را آن که شود یم

 به نسبت حکم این شود گفته اینکه مگر است؛ مشکل یحکم چنین و دارد منافات
 عجز و یناامید واسطه به و شده ناامید آن بر یافتن دست از مال صاحب که است یمورد

در عبارات صاحب حدائق نیز مالیت ]. ٣١١ ص ،١٩ ج ،٧[ »است کرده اعراض آن از
 . و مسلم پنداشته شده استمفروضعنه ضومعر

 و گوناگون صور به اعراض مسئلۀ اگرچه که شود یم استفاده چنین فوق کلمات از
حثشان، اعراض از مال، بوده و با اثبات عدم  مورد بیول شده، مطرح مختلف فروض

ها خارج است عالوه آنکه در جایی که موضوع اعراض مال هم که مالیت از محل نزاع آن
که صحبت از شیئی باشد  باشد توافق چندان بر اصل جریان اعراض نبوده، چه رسد به آن

 .هم ثابت نیست که مالیت آن
توان دریافت که از  اند نیز می قاعده اعراض آوردهعنوان مستند  با بررسی روایاتی که به

 از یسکون مثال در روایت عنوان  ء مورد اعراض است به مقومات اصلی این قاعده مالیت شی
 غرق است آن در آنچه و یکشت هرگاه: فرماید یم حضرت  آمده است که آن)ع(صادق  امام
 به متعلق افکنده، ساحل به را ها آن دریا که یاموال آن بیفتد، مردم دست به اموال و شود

 را ها آن صاحبانش و اند آورده دست به یغواص با مردم که یاموال آن و بود خواهد صاحبانش
 ].٤٥٥ ص ،٢٥ ج ،٢٩[است  کنندگانش خارج به متعلق اند، کرده رها

 کند برخورد بیابان در یشتر یا مال به کس هر: فرمود) ع (صادق همچنین حضرت
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 رها است، کرده ینم یهمراه او با آنکه خاطر به را آن صاحبش و نداشته تحرک توان که
 مرگ از و بخشد توان وعلف، آب و هزینه صرف با را آن مزبور شخص و باشد ساخته
 یاشیا مانند مزبور مال بلکه ندارد، یحق او بر دیگر مالکش و شود یم او مال دهد، نجات
 .]٤٥٨ ص ،همان[ است مباح

  برداشتن:فرمود حضرت آن که است کرده نقل) ع (صادق امام از هاشم بن حریز
 کرد اضافه یراو سپس. است بالمانع بند میان و ریسمان میخ، ،دستی چوب مثل یاشیای
 ].٤٥٦ ص ،همان [ندارد طالب اشیا گونه این فرموده جعفر یاب حضرت که

 و مالکیت سلب جبمو  اعراض،که اینمبنی بر  روایات و این اخبار از گرچه استفاده
، برخی با القاء خصوصیت، ]٢١٧ ، ص٦ [است عنه انه با معروضمالک رابطۀبر  فرع

مثالً ]. ٣٢ ، ص١ ، ج٤ [واگذاری نیز قابل اعراض است اند که هر تسلط قابل پذیرفته
ی اعضاء که چگونه با اینکه  برخی از فقهای معاصر در مورد اشکال وارد بر فروش و هبه

یا بیع به دیگری منتقل شود با اینکه مالیت ندارد؟   از بدن انسان به هبهاعضاء جداشده
اند که انسان بر اعضاء بدن خود حق اولویت استفاده دارد و همین حق اولویت  پاسخ داده

اعراض، وسیله  تواند به در این صورت انسان می ].١٨٥ ص ،١ ج، ٣٤ [واگذاری است قابل
ی این حق توسط  لب کند و اسباب تصرف مالکانه و از خود ساین حق را رها کرده
 .دیگری را فراهم کند

بنابراین با توجه به توضیحی که از ماهیت اعراض بیان شد در صورتی که مالیت برای 
مایعات جنسی و همچنین جنین حاصل از آن ثابت شود، اعراض از مال و در غیر این صورت 

 .ها را پی گرفت سنجی اعراض از آن ، امکانباید از مجرای اعراض از حق اولویت استفاده
 

 های جنسی و جنین عدم مالیت یاخته
بدون تردید از منظر فقهی اشیاء حقیر و ناچیز و اعیان نجسه مالیت ندارند، ثمن واقع 

ای برایشان فرض شود محل  که منفعت محلله ها درصورتی شوند و اکتساب به آن نمی
یمی نظیر نطفه، منی، اسپرم، تخمک و جنین درک درست از ماهیت مفاه. بحث است

ارزش است یا اعیان نجسه و نیز تصور صحیح از منافع آن  در اینکه از اشیاء حقیر و بی
 .برای اثبات مالیت یا عدم مالیت ضروری است

جای  عنوان منشأ تکوین انسان به در اصطالح قرآن و روایات اصطالح نطفه و منی به
 ، ص٢١[ »گیری تقدیر و اندازه«ود منی از اعیان نجسه و به معنی ر یکدیگر نیز به کار می
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است و نطفه چند کاربرد دارد گاه به معنی ] ٢٩٥ ، ص٦ ج، ٣٢؛ ٢٧٦ ، ص٥ ، ج٢ ؛٧٧٢
منی، گاه مرادف با واژه اسپرم در اصطالح پزشکی و گاه به اسپرم تلقیح شده با تخمک 

 استعمال شده است؛ گاهی هم به اطالق شده است که معموالً همراه با صفت ملقحه
اما در مورد جنین که  ؛]٣٢٤ و ٣٢٣ و ٣٢٠ صص، ٢٤ ج ،١٣ [اند تخمک نطفه گفته

خود اصطالح قرآنی، روایی و فقهی است در فارسی هم و اصطالح پزشکی هم همان 
تنها تفاوتی که بسیار هم مهم است در اصطالح مختص . معنی از آن متبادر است

اکز درمان ناباروری عبارت اهدای جنین بسیار شایع است که منظور از شناسی و مر رویان
رسد این اصطالح شایع، ترجمه اشتباه یک  البته به نظر می. آن، همان نطفه ملقحه است

به معنی شیء مخفی و (واژه است چراکه جنین با توجه به ریشه و معنای لغوی آن 
ه نطفه در مورد جنین در رحم تا قبل روایاتی وجود دارد که واژ ]١٩٠ ص ،٣٦[ )پنهان

با آنچه ] ٣٢٩ ، ص٢ ، ج٨ ؛٧٨ ص ،٢٣ ؛٣٢٠ ص، ١٠ [کار رفته است روزگی به از چهل
بنابراین اطالق جنین در . آید، سازگارتر است وجود می گزینی در رحم به پس از النه

عبارت اهدای جنین در مورد توده چند سلولی حاصل تزریق اسپرم به درون سلول 
خمک در خارج از رحم تعبیری از روی مسامحه است و نباید احکام جنین در اصطالح ت

 .فقهی را بر آن تحمیل نمود
توان از اعیان نجسه دانست؛ چون اسپرم یک  آنچه که گفته شد اسپرم را نمی بنابر

طور که یک پروتئین خون  سلول جداشده و بیرون کشیده از مایع منی است همان
دیگر با تجزیه منی باید حکم  عبارت السمای خون حکم خون را ندارد و بهشده یا پ تجزیه

در مورد تخمک و چه قبل از تلقیح و چه پس از تزریق اسپرم به داخل . به استحاله نمود
تواند از  گویند نیز هرگز نمی تر گفتیم به آن جنین می که پیش آن و شروع به تکثیر

قه پژوهان بر همین اساس، ادخال آن در رحم را طور که برخی ف اعیان نجسه باشد همان
که شاید بتوان  نهایت این] ١٠٤ ص، ٥ و ٦ ج، ١١ [.اند با ادخال منی متفاوت دانسته

ها بار شود و در این صورت هرچه در مورد  حکم اعضای جداشده از بدن انسان بر آن
 .شده، سخن همان است مالیت یا عدم مالیت اعضای بدن گفته

رسد عرف پذیرای  حاکم به مالیت یا عدم مالیت عرف است و به نظر میهرحال  در
بهاترین  گرچه این واقعیت قابل انکار نیست که امروزه به گران. ها نباشد مالیت این سلول

ها هم پذیرفته نشود، با جایز  گذشته از این اگر مالیت این. شده است کاالها تبدیل 
ها از جهت  جنبی، راه برای اکتساب به این سلولهای جنسی ا دانستن استفاده از سلول
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شود مانند خون که با وجود اینکه از اعیان نجسه هم  منافع محلله مقصوده نیز هموار می
 .هست از دیرباز موضوع اکتساب نیز بوده است

 
 حق اولویت استفاده

 از دخو یاراده با مالک، نظر صرف از است عبارت اعراض: اند برخی فقه پژوهان گفته
 ی ازجمله و مالکانه یسلطه کردن ساقط ، اعراض مستقیم اثر پس مالَش بر مالکیت
 از را خود مالیت حال درعین و شود می مالک بال مال آن ،نتیجه در که است ایقاعات
 و است عیني حق خود، تخمک و اسپرم بر انسان حق نظر این مطابق. دهد نمی دست
 را دیگران توسط استفاده امکان اعراض، این. داد اضاعر حق ها آن صاحبان به توان مي

 با متولدشده طفل بین اي رابطه نتوان دیگر حالتي چنین در بسا چه و نماید مي فراهم
یکی از فقهای معاصر هم فتوایی دارند که  ]١٩ [.نمود ترسیم تخمک و اسپرم صاحبان

 :فرماید کند ایشان می همین معنا را تأیید می
حق عینی انسان نسبت : و ادعای جداگانه تشکیل شده است؛ نخستاین سخن از د

هایی  سلب رابطه طفل با پدر و مادرش با اعراض از سلول: به اسپرم و تخمک خود و دوم
 .که منشأ تکوین او هستند

های  در مورد ادعای نخست اثبات حق عینی انسان نسبت به اعضای بدن و سلول
رو تعمیم نظر یکی از فقهای  ازاین] ٦٢ـ٤٥ ، صص٣١ [.جنسی مورد تردید و انکار است

معاصر در مورد حق اولویت انسان نسبت به اعضای بدن، مثل قرنیه چشم و کلیه به 
 و یا یا تخمک خودتوان گفت انسان نسبت به اسپرم  بنابراین می. تر است صواب نزدیک

 را برای تولیدمثل تواند آن جنین چند سلولی حاصل از آن حق اولویت استفاده دارد می
یا آزمایش و تحقیقات به کار ببرد و یا آن را فریز کرده و حفظ کند و یا از این حق 

طور که  همان. کرده و نابود سازد نظر کرده، از آن اعراض کند و یا اینکه آن را تلف صرف
ر تواند آن را دو اند که مرد می طور عادی و طبیعی فقها در مبحث عزل نطفه پذیرفته به

 ]٩٤٤ ص ،٢ ج ،٢٠[ .بریزد
 از قبل تا تخمک و اسپرم بر انسان عیني حق پذیرش کهاند  اشکال کردهرخی ب

 زیرا ندارد؛ جنین بر عیني حق انسان ،آن از پس و است تسري قابل جنینی، یمرحله
 واقع دیگري عیني حق موضوع تواند نمي که است مستقل انساني مرحله این در جنین
 و اسپرم از اعراض «عبارت برخالف »جنین از اعراض «عبارت اساس این بر و شود
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 ایقاعات سایر و اعراض از جنین اهدای ماهیت بنابراین ؛نیست صحیحي عبارت ،»تخمک
 ]٣ [.است خارج

اشکال این سخن با توجه به آنچه در مورد مفهوم جنین در اصطالح اهدای جنین 
واقع اعراض از نطفه ملقحه است نه  ز جنین درشود، زیرا اعراض ا توضیح داده شد روشن می

 دیگر اصالً اهدای جنین و اعراض از آن مربوط به مراحل  عبارت جنین داخل رحم به
ای را از رحم بیرون  مقدماتی است، نه آنچه این محقق پنداشته است که انسان تکوین یافته

 یا جنین فریز شده که در منظور از جنین اهدایی. کنند کشند و به رحم دیگر منتقل می می
شود، سلول تخمکی است که هسته اسپرم به درون آن  های مخصوص نگهداری می بانک
اعراض از . گویند یافته، اکنون به آن جنین می شده و چند تقسیم ابتدایی سلولی تحقق تزریق

 .ها مثل عزل نطفه است و تفاوتی با آن ندارد ها و تلف آن این سلول
ها  های جنسی و جنین و امکان اعراض از آن لویت استفاده از سلولبا پذیرش حق او

بحث از امکان عقود و ایقاعات مثل بیع و هبه و یا عوض و معوض شدن این حق، همگی 
شود هرچه در مورد حق اولویت استفاده انسان از اعضای بدن و خون و مانند  روشن می

توان جریان   مورد اسپرم، تخمک و جنین نیز میهیچ تفاوتی در آن پذیرفته شود بی
 .داشته باشد

که مال یا حق بودن مایعات جنسی و جنین پذیرفته نشود،  صورتی هرحال در به
که  ولی درصورتی. ثمر خواهد بود ها لغو و بی شود و اعراض از آن پرونده اعراض بسته می

سلب رابطه طفل پس از رسد که  هرکدام ثابت شود، نوبت به بررسی ادعای دوم می
به همین خاطر، تبعات اعراض و . هاست های نخستین، با صاحبان آن اعراض از سلول

 .شود تأثیرات آن بررسی می
 

 اعراض و سلب نسب
 حق ها آن صاحبان به توان مي و است عیني حق خود، تخمک و اسپرم بر انسان حق«از عبارت 

 حالتي چنین در بسا چه و نماید مي فراهم را دیگران توسط استفاده امکان اعراض، این. داد اعراض
: و فتوای] ١٩ [.نمود ترسیم تخمک و اسپرم صاحبان با متولدشده طفل بین اي رابطه نتوان دیگر

چنین » ؛]٢٤٥ ، ص٢٨ و ٢٧ [تفصیل به موردی که صاحب نطفه از آن اعراض کرده باشد
صورت اعراض از اسپرم، تخمک و جنین، شود که صاحبان این نظریه برآنند که در  برداشت می

 .شود الحاق طفل به پدر و مادرش منتفی و نسب از او سلب می
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بررسی این نظر منوط به فهم مفهوم و ماهیت نسب است و اینکه نسب امری است 
 .اعتباری یا انتزاعی از یک واقعیت تکوینی خارجی

 
 ماهیت نسب

 یأ أبیه، یإل انتسب ]٧٥٥ ص ،١ ج ،١ [.است اتصال و قرابت معنی به لغت در نسب
 فرزند و پدر یرابطه مثل طولی نسب است؛ نوع دو بر نسَب، .]٢٢٤ ص ،١ ج ،١٢ [یاعتر

 به نسب ازآنجا که هایش دائی و عمو و برادر و خواهر با شخص رابطه مثل عرضی نسب و
 تهگف اینکه مثل شود، می اطالق هم مذهب و شهر قبیله، به ؛است هم اتصال معنی
 گفته وقتی ]٨٠١ ص ،١ ج، ١ [.است النسب قرشی واله علیه هللا صلی هللا رسول شود می
 ]٦٥٨٣ ص ،١٠ ج ،١٧ [.به ألحقه: یعنی أبیه، یإِل نَسَبَه: شود می

 .اوست اجداد و جد به شخص انتساب معنای به نیز أَبیه یإِل فُالناً نَسَبْتُ اند گفته
 ]٤٢٨ ص ،٢ ج، ٤٤[

 در مادر و پدر یناحیه از دیگر برخی و اند دانسته پدر ی ناحیه از تنها ار طولی نسب برخی
 هللا سالم زهرا یفاطمه طریق از آله و علیه هللا صلی پیامبر به بیت اهل طولی نسب روایات
نوح  به علیها هللا سالم عیسی بن مریم طولی نسب انتساب به است شده مستدل علیها
 .است تر نزدیک شیعه نظر به دوم قول جهت همین به ؛]٧١١ ص ،١٥ ج ،٢٩[السالم  علیه

 
 تکوینی بودن نسب

 برخی اینکه جز ؛دارد وجود اختالفی کمتر نطفه صاحب به فرزند انتساب فقها میان در
 به ملحق را طفل ولدالزنا، احکام اجرای و تلقیح اقسام بعض دانستن حرام دلیل به

 گرچه هم ولدالزنا مورد در درهرصورت] ١٤٨ ص ،٣ ج ،٢٦: نکـ . [اند ندانسته پدرش
 نه است ارث جهت از تنها الحاق عدم اند، گفته فقها چنانچه لکن شود، مین زانی به ملحق
 نیست صحیح بنابراین ]٢٤٢ ص ،١١ ج ،٢٢ ؛٣٦٩ ص ،٢ ج ،٤٠. [نباشد پدر اصالً اینکه
 !ندارد پدر اجنبی تخمک و اسپرم تلقیح از حاصل فرزند شود گفته که

 تلقیح انواع در اسپرم صاحب که دارند تفاهم ،شیعه دانشمندان اکثر با وجود اینکه
 نظر به نادرست گاه که دارد وجود سالیقی ،استدالل کیفیت در ، امااست پدر مصنوعی

 آیه این از مستفاد را اسپرم صاحب به ولد الحاق پژوهان فقه برخی اینکه مثل .رسد می
 فرقان،[. قَدِیرًا رَبُّکَ کاَنَ وَ صِهْرًا وَ نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ یذِالَّ هُوَ وَ: اند دانسته
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 یسبب و ینسب رابطه یدارا را او پس آفرید، یبشر) نطفه (آب از که آن اوست و: ]٥٤
 و )همسرش خویشان با یعرَض رابطه و خود خویشان با یانسان هر یذات رابطه (قرارداد
 شده نازل زنادقه برخی به پاسخ در آیه این .تواناست چیز همه بر تو پروردگار رههموا
 خَلَقْنَا إِنَّا: یآیه به آیه این انضمام با  برخی.خواندند می خدا دختران را مالئکه که است

 اند کرده استنباط نچنی ]٢دهر، [بَصِیرًا سَمِیعَا فَجَعَلْنَاهُ نَّبْتَلِیهِ أَمْشَاجٍ نُّطْفَةٍ مِن الْانسَانَ
 ،١١[ .است نطفه صاحب به ملحق نسب بنابراین و نطفه اول، ی آیه در ماء از منظور که
 ]١١٠ ص ،٥ـ٦ ج

 نظر به صحیح چندان نطفه صاحب به فرزند الحاق اثبات برای آیه این به استدالل
 منشأ که او نسب که کند نمی ثابت هرگز است، شده خلق چیزی چه از انسان اینکه .رسد نمی
 طولی هم نسب که شد گفته پیشتر اینکه عالوه بر .باشد آن به ملحق است، فقهی مهم آثار

 مالک نطفه همین و شده خلق نطفه از انسان که بود چنین آیه معنی اگر. عرضی هم و است
 او برای و شده خلق چه از انسان اینکه اما بود؛ صحیح استداللی چنین است، نسب و انتساب
 انسان خلقت که است این شاهد. ندارد مدعا به ربطی است، شده جعل صهری و نسبی قرابت

 نمود؛ ملحق ها آن به را ولد توان نمی که است شده داده نسبت هم دیگری چیزهای به قرآن در
 لگِ از را انسان ما: ]٢٨ حجر، [مَّسْنُون حَمَإٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِن الْانسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ وَ مثل

 لَقَدْ وَ: یا  و!آفریدیم بود شده گرفته) یرنگ تیره (یبو بد گِل از که) سفال همچون (یا خشکیده
: نیز و ؛ آفریدیم گِل از یا عصاره از را انسان ما و: ]١٢مومنون، [طِین مِّن سُلَالَةٍ مِن الْانسَنَ خَلَقْنَا

 اینان از پس: ]١١صافات،[ لَّازِب طِینٍ مِّن خَلَقْنَاهُم إِنَّا اخَلَقْنَ مَّنْ أَم خَلْقًا أَشَدُّ هُمْ أَ فَاسْتَفْتهمْ
 از (ایم آفریده ما که یکسان یا ترند محکم خلقت ازنظر اینان آیا که بپرس) مکه مشرکان(

 خلقت در پس (ایم آفریده چسبنده یگل از را اینان ما همانا ؟)زمین و ها آسمان و فرشتگان
 ).رت یقو عصیان در و ترند ضعیف
 جز و است واقعی و تکوینی پدر همان به فرزند و تکوینی امری نسب که نکته این اما

 این نیست دیگری به ولد انتساب به مجاز کسی واقعی، نسب به نسبت جهل صورت در
 الْحَقَّ یَقُولُ للَّهُا وَ بِأَفْوَاهِکُمْ قَوْلُکُم ذَالِکُمْ أَبْنَاءَکُمْ أَدْعِیَاءَکُمْ جَعَلَ مَا وَ: ... دارد صراحت آیه
 فَإِخْوَانُکُمْ ءَابَاءَهُمْ تَعْلَمُواْ لَّمْ فَإِن اللَّهِ عِندَ أَقْسَطُ هُوَ بَائهِمْال ادْعُوهُمْ* السَّبِیلَ ییَهْدِ هُوَ وَ
 وَ قُلُوبُکُمْ دَتْتَعَمَّ مَّا لَاکِن وَ بِهِ أَخْطَأْتُم فِیمَا جُنَاحٌ عَلَیْکُمْ لَیْسَ وَ مَوَالِیکُمْ وَ الدِّینِ یف

 قرار شما) یواقع (پسران را هایتان پسرخوانده نیز و: ... ]٤احزاب، [رَّحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ کَانَ
 را حق خدا و است زبانتان به شما گفتار) پسر انتخاب و زن تحریم (این است، نداده
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 در آن که بخوانید، نشانپدرا نام به را ها آن* کند یم هدایت) راست (راه به او و گوید یم
 یدین دوستان و برادران پس نشناسید را پدرانشان اگر و است تر عادالنه خداوند نزد

 که یجای در نیست یگناه شما بر و )است من یدین دوست یا برادر این بگویید (شمایند
 عمد به و (کند قصد شما یها دل که است آن) گناه (لکن و کردید اشتباه نسبت در

 .است مهربان و آمرزنده همواره خداوند و) دهید غیر هب نسبت
 ،٥ ج ،٣٥ [الْحَجَرُ لِلَْعاهِرِ وَ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ حدیث استناد به که کسانی سخنرو  از این

 فراش صاحب به ملحق را او و کرده اشکال نطفه صاحب به ولد انتساب در] ٤٩١ ص
 سنت اهل میان در بیشتر سخن این نیست؛ صحیح] ١١٨ ص ،١٦ ج ،١١[اند  دانسته
 تکوین امکان که درصورتی حتی روایت، همین استناد به ایشان، چراکه ،دارد طرفدار
 ص ،٣ ج ،١٦[ !دانند می او به منتسب را کودک ،نباشد محقق فراش صاحب توسط نطفه
 وجود به که کنند می تمسک جایی در حدیث، این به شیعه فقهای آنکه  حال.]٢٨٥
 .باشد میان در شک او انتساب مورد در و ممکن فراش صاحب ی نطفه از رزندف آمدن

 ]٢٣٧ ص ،١٠ ج ،٣٣[
 به نطفه طریق از او واقعی انتساب ،نطفه صاحب به ولد الحاق اصلی دلیل بنابراین

 چیزی شود، می پدر به انتساب موجب آنچه نیز آمیزشی طبیعیِ تلقیح در و است پدر
 شارع سوی از ردعی تنها نه که است عرفی متبادر و واقعی بنس همین و نیست نطفه جز
 .است شده هم امضاء شد بیان که ای آیه توسط بلکه ،نرسیده آن بر

 از گروهي که کند مي نقل علیهماالسالم باقر امام و صادق امام از مسلم بن محمد
 با ه،کرد مجامعت وي با شوهرش آنکه از  پس زني: پرسیدند السالم علیه حسن امام

 و گیرد مي قرار مزبور دختر رحم در شوهرش نطفة و کند مي مساحقه باکره دختري
 اول ی مرحله در: فرمود السالم علیه حسن امام فرمایید؟ مي چه باره دراین. شود مي حامله

 دختر بکارت شدن زایل با تنها بچه، زیرا شود؛ مي گرفته دختر ی مهریه مزبور، زن از
 متولد طفل ازآنکه پس و است محصنه زیرا شود؛ مي رجم زن آن سپس. شود مي خارج

 حمل، وضع از پس نیز مزبور دختر بر و دشو مي تحویل نطفه صاحب به طفل این د،ش
 اگر: کند مي نقل السالم علیه صادق امام از عمار بن اسحاق همچنین .شود مي جاري حد

 کند منتقل وي به دختري با مساحقه با را وي منی زن آن و کند مجامعت زني با مردي
 .شود مي ملحق پدرش به طفل و خورد مي حد دختر و شده رجم زن د،شو حامله دختر و
 ]١٦٧ ص ،٢٨ ج، ٢٩[
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 هم است مطرح نطفه صاحب به ولد الحاق برای شاهدی عنوان به گرچه روایت این
 آمده روایت در که حد و رجم حکم چراکه ؛است مضطرب داللت ازنظر هم و سند ازنظر

 دسته این به تمسک به نیازی بی جهت به لکن .است بعید موجود قواعد به توجه با
 .شود می نظر صرف آن سندی بررسی از موردبحث موضوع در احادیث

 با توان نمیو هرگز  است خارجی واقعیت یک از یافته تحقق امری نسببنابراین، 
 از اعراض و عزل وجود با که ای هناخواست فرزند باشد چنین اگر کرد؛ آن را نفی اعراض
 !دانست پدرش به ملحق نباید را آید می وجود به منی

و حتی ولد حاصل از  الحاق فرزند حاصل از اکراه بر آمیزش جنسی، فرزند ناخواسته
زنا به والدین خود همه بر این مدعا شهادت دارند که الحاق ولد به والدین امری تکوینی 

البته در خصوص زنا، عدم الحاق فرزند به زانی .  در آن نداردیتأثیراست و اعراض نطفه 
 از جهت محرومیت از ارث است و نه اند کرده که فقها در جای خود تبیین طور همان

 .نسب تکوینی و لواحق آن
 نطفه آن تلقیح با سیدی و کند اعراض خود ی نطفه از ،سید غیر اگر که طور همان
 .بود نخواهد قرشی و شمی ها آن از حاصل ولد ،رساند هم به فرزندی

 رابطه این در احکام و براهین عقلی، اعراض از نسب، با نظریه مخالفت بر مضافاً
روایتی از نبی   درجمله از ،نمود بیان توان می نظریه این مقابل در که دارد وجود روایاتی

 شده نهی ء،وال ی هبه و بیع از و شده توصیف هبه و بیع غیرقابل نسَب، گرامی اسالم
 ]٢٢ ص ،٢ ج ،٣٩ [١است

 چراکه ؛ عقل است و مولویت نداردحکم به مضمون این روایت ارشاد رسد میبه نظر 
 قابل نه و است غیر به واگذاری قابل  نه تکوینی به حکم مستقل عقل و واقعی امر

به  . نافی آن واقعیت نخواهد بودهم، های نخستین اولویت استفاده از سلول و حق ،اعراض
رسد پندار تأثیر اعراض، در قطع رابطه بین صاحب نطفه و کودک حاصل از آن،  نظر می

 . متأثر از خلط و اشتباه در یک رابطه اعتباری و یک رابطه تکوینی است
 

 اعراض و سلب آثار نسب
سنجی سلب آثار نسب مثل  پس از فراغت از اثبات عدم امکان اعراض از نسب، امکان

                                                                                                                                                                             
 ال النسب من شعبة الوالء قال و هبته عن و الوالء بیع عن ینه انّه آله و علیه هللا یصل اللّه رسول عن. ١

 .یوهب ال و یباع
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دیگر حال که با  بیان به.  حضانت و یا محرمیت نیز قابل طرح استارث، وجوب نفقه،
توان نسب را منتفی دانست آیا اگر شخصی از اسپرم خود اعراض کرد و  اعراض نمی

شود را محروم از ارث  اکنون ولد حاصل از همان اسپرم که یکی از وراث او محسوب می
 متقاضی نفقه از سوی پدر که ولد حاصل از اسپرم اعراض شده دانست و یا درحالی

 بیولوژیک است وجوب نفقه را بر اساس آن اعراض نخستین منتفی دانست؟
رسد پاسخ به این سؤاالت از مشکالت فقهی است که مخالفت یا موافقت  به نظر می

 .با آن بی هزینه نخواهد بود
ی های معمولی مقداری از منی خود را به آزمایشگاه فرض کنید فردی برای آزمایش

ی  دهد پس از انجام آزمایش و اطالع از سالمت خود از باقیمانده نمونه تحویل می
شود از  بعدها ثابت می. گردد کند و به خانه برمی آزمایشگاهی اعراض کرده و رها می

ای در  ، طفلی به وجود آمده است و هیچ شبههIVFو انجام عمل  باقیمانده منی آن مرد
 )این یک فرض است (.ت وجود ندارداینکه این طفل از اسپرم اوس

که حتی با نفی ولد این طفل ازنظر نسب -حال با توجه به آنچه پیشتر گفته شد
تواند از نفقه، حضانت و ارث او سر باز زده و بگوید من در   آیا او می ـملحق به اوست
ر ام؟ پاسخ مثبت با نقضی آشکا ام و از نطفه اعراض کرده ای نداشته تکوین او اراده

روبروست و آن الحاق فرزند ناخواسته، به والدین خود است که پس از عزل نطفه و 
 .آید وجود می بیرون ریختن منی و بدون اراده والدین به

اگر پاسخ منفی است در مواردی منجر به حکمی ضرری خواهد بود، تمام  و
ه یا حتی قراردادهای اهدای جنین و اهدای اسپرم متزلزل است و با رجوع اهداکنند

شکایتی از سوی خود طفل پس از سن قانونی باید حکم به مشارکت او در ارث پدر 
های جنسی موجود در  بیولوژیک و مانند آن نمود و سوءاستفاده متخصصین از سلول

وکتاب همه فرزندان تحمیلی برای صاحبان  حساب های اسپرم و جنین و تلقیح بی بانک
 .آورد ها به وجود می این سلول

رسد امکان تمسک به اعراض با توجه به غیرقراردادی بودن این امور و تبعیت  به نظر می
توان ارث، نفقه و حضانت را منتفی  آن از نسب، در این فرض وجود ندارد و به استناد آن نمی

طور خواص باید از طریق قواعد دیگری هم چون الضرر  دانست؛ بلکه در موارد ضرری به
واسطه مساحقه که در بحث نسب  حادیثی از قبیل جریان حمل باکره بها. جویی نمود چاره

 .های آن مؤیدی بر این نظر است نظر از ضعف اشاره شد، صرف
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 اعراض مجوزی برای تلف یا استفاده تناسلی و غیر تناسلی
های جنسی که پیشتر گفتیم پذیرفته شود، باید  اگر نظر حق اولویت استفاده از سلول

برداری  های نگهداری اسپرم، تخمک و جنین حق هرگونه تلف یا بهره کپذیرفت که بان
منجر به تلف در انجام تحقیقات آزمایشگاهی و غیر تناسلی و نیز استفاده در باروری 

ها را ندارند و در صورت انجام خودسرانه چنین  دیگران، بدون اعراض صاحبان آن
 .های مخصوص دارد نامه  آیینتصرفاتی ضامن خواهند بود و این نیاز به قانون و

بنابراین اعراض از اسپرم و جنین و اسقاط این حق، در اجازه تلف، استفاده تحقیقاتی 
مؤثر است ولی اعراض  ـ برفرض اثبات جواز تکلیفی آن ـو غیر تناسلی و حتی تولیدمثل 

 اعراض کننده باید تبعات الحاق خود به خودی فرزند ازنظر نسب و تبعات آن را بپذیرد و
جا این اشکال نیز وارد است که اعراض،  گرچه همین. در نفی این امور مؤثر نخواهد بود

کننده ملحق  خود به اعراض نفسه برای تلقیح و به وجود آمدن فرزندی که خودبه فی
شود و تبعات مالی و غیرمالی بسیاری را برای او دارد کافی نیست و باید با ضمیمه  می

توان گفت اعراض فی الجمله زمینه چنین  یت نیز اخذ شود ولی میعقد دیگری این رضا
با این نظر، مؤسسات و . آورد تصرفاتی را ولو با ضمیمه رضایت اضافی بر تلقیح فراهم می

توانند با استناد به اعراض صاحبان این  های ذخیره اسپرم، تخمک و جنین می بانک
طور که پیشتر گفته  فریز شده نمایند و همانهای  ها اقدام به انهدام انبوهی از بسته سلول

اند و جایی  ها نظیر عزل نطفه است، که فقها جواز آن را پذیرفته شد، انهدام این بسته
های بالقوه  منزله جواز تلف انسان ها، به برای طرح این اشکال، که جواز تلف این سلول

 .است وجود ندارد
 
 گیری نتیجه

د در قاعده فقهی اعراض، با توجه به ماهیت آن، امکان نظر از اختالفات موجو صرف. ١
اعراض از اسپرم، تخمک و جنین توسط صاحبان آن وجود دارد و این اعراض به معنی 

توان در نفوذ  هاست و با اشکال عدم مالیت نمی اسقاط حق اولویت استفاده از این سلول
 .و صحت اعراض اشکالی وارد ساخت

ی حق اولویت استفاده برفرض نفوذ و صحت آن تأثیری در اعراض، اسقاط و واگذار. ٢
خود حاصل  شان ندارد و نسب خودبه ها به صاحبان تکوینی انتفای الحاق فرزند حاصل از آن

تبع آن برقرار است و اعراض هیچ تأثیری در  شود و آثار مالی و غیرمالی نسب نیز به می
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 یا الحاق ولد   صورت اعراض از نطفهمنتفی ساختن آن ندارد و فتوای عدم الحاق ولد در
شرط عدم اعراض از نطفه و تعابیری نظیر آن با مفهوم و ماهیت نسب تطبیق ندارد و خلق  به

 .اثبات نیست اصطالح و تأسیس فقه جدید است که با ادله و اصول قابل
در انتفای نسب و آثار آن   از اسپرم، تخمک و جنیناعراض یا عدم اعراضگرچه . ٣

های جنسی، چه قبل از تلقیح و چه   و توافق یا اعالم اعراض از سلول استثر و لغوا بی
بعدازآن در قراردادهای رایج، وجاهت شرعی ندارد ولی اثرات و ثمرات دگری برای آن 

های فریز شده اسپرم، تخمک و   ثمراتی از قبیل جواز تلف بسته.معتبر و نافذ است
های  تلف و هر استفاده غیر تناسلی دیگر و نیز استفادههای منجر به  جنین، جواز استفاده

تناسلی با رعایت دیگر الزامات شرعی و احراز رضایت اعراض کننده بر تلقیح؛ با این 
 .توضیح که اعراض تأثیری در انتفای نسب و آثار آن ندارد
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