
  
    

  حقوقي جنين آزمايشگاهي ماهيت
 

   فاطمه صنعتگرـ  زاده قاسمسيد مرتضي 
  13/6/1395، تاريخ پذيرش:3/9/1394تاريخ دريافت: 

  
  چكيده
 متعـدد  مباحـث يافتـه و   ظهـور  پزشـكي  در اخير هايدهه در كه از موضوعات مهمي يكي

هـاي   اسـت. از جنـين   هاي آزمايشـگاهي توليد جنين داشته، به دنبال را زيادي اخالقي و حقوقي
هـاي  ي باروري جنـين شود اما در هر دوره آزمايشگاهي براي باروري زوجين نابارور استفاده مي

توان  د، ميصورت منجم ها به آيد كه عالوه بر امكان نگهداري آنمازاد نياز زوجين به وجود مي
 ها در امور تحقيقاتي ، درماني، باروري زوجين نابارور ديگر و خريدوفروش استفاده كرد. از آن

 قـانون  وجـود  عـدم  و آزمايشگاهي وضع حقوقي جنين نبودن كه است كه مشخص اين درحالي
 دنبـال  بهاين زمينه  در را ابهاماتي و هاچالش ها،آن از استفاده و توليد، نگهداري مورد در مدون
هاي مالي استفاده شـود و   ها براي تجارت و سودجوييرود از اين جنيناست و بيم آن مي داشته

آزمايشگاهي توسط قانون گذار به طور دقيق تعيين نشود نمـي   كه وضع حقوقي جنين تا هنگامي
فته توان در مورد آن تصميم گرفت. به همين علت در اين مقاله اين موضوع موردبررسي قرارگر

ي جديد شخصيت بالقوه يا شخصيت تبعي جنين از زمان انعقاد و براساس آيات و روايات نظريه
  شده است. نطفه حتي در محيط آزمايشگاه ثابت

  
  جنين، جنين آزمايشگاهي، شخصيت جنين، ولوج روح: كليد واژگان

  

                                                      
 (نويسنده مسئول) استاد دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري          Dr.qasemzadeh@yahoo.com 

 كارشناسي ارشد حقوق خانواده دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري                  Fa_sanat@yahoo.com
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  مقدمه 
 در رويـان  تشكيل باروري تخمك و سبب رحمي خارج باروري هايتكنيك از استفاده

آوري اسـپرم و تخمـك   ها پس از برداشت و جمعگردد. در اين روشمي آزمايشگاه محيط
و سپس رشد و تكامل براي مدت  شده انجامها در محيط آزمايشگاه، لقاح سازي آنو آماده

شـود تـا   جنين بـه بـدن زن منتقـل مـي     يتدرنهاكند. كوتاهي در محيط كشت ادامه پيدا مي
كامـل در داخـل رحـم صـورت گيـرد. طـي كـردن ايـن مراحـل در محـيط           ي مراحل تبقيه

در محـيط   كـه  يمـادام داخل بدن زن سبب گرديده كه به جنـين مـذكور    يجا بهآزمايشگاه 
يعنـي   آزمايشـگاهي  جنـين گفته شود. ويژگـي خـاص    آزمايشگاه است جنين آزمايشگاهي

به دنبال داشته و اين نكته  ها جنينتشكيل در محيط آزمايشگاه ابهاماتي در مورد ماهيت اين 
ماهيـت و   ازلحـاظ كه جنين آزمايشگاهي با جنين موجود در رحم  كند ميرا به ذهن متبادر 

 شـده  مطـرح هاي مختلفـي  ندارد. در مورد ماهيت جنين آزمايشگاهي ديدگاه شباهتيحقوق 
زمان  در يك نظر جنين آزمايشگاهي مال است، در ديدگاه ديگر جنين از كه درحالياست. 

شود كه البته هر يك ايـن  انعقاد نطفه تا ولوج روح يك شخص يا انسان بالقوه محسوب مي
شدن به هر يك از اين  قائلكه تواند موافق و مخالفاني داشته باشد. با توجه به ايننظرات مي

به دنبال دارد بايد ماهيت جنـين   آزمايشگاهي جنينها آثار و حقوق متفاوتي را براي ديدگاه
ماهيت جنين داخل رحم در مورد جنـين   و بررسي شود آيا شده مشخصاز زمان انعقاد نطفه 

كند يا جنين آزمايشگاهي به علت به وجود آمدن در محيط آزمايشگاهي نيز تسري پيدا مي
ورداري خارج رحم با جنين داخل رحمي تفاوت ماهوي دارد. در ايـن راسـتا ديـدگاه برخـ    

جنين آزمايشگاهي از شخصيت حقوقي را از منظر آيات و روايات ثابت كرده و سپس مال 
  كنيم.هاي آزمايشگاهي را نقد ميبودن جنين
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 برخورداري جنين آزمايشگاهي از شخصيت حقوقي .1

  تعريف شخصيت . 1-1
در اصطالح حقوقي، شخص موجودي است كه داراي حق و تكليف است. هر شخصي 

تواند در اين زمينه با اعمال حقوقي و انجام دادن تكـاليف  زندگي حقوقي است و مي داراي
حقوقي عبـارت اسـت از وصـف و شايسـتگي      ازنظرخود نقش ايفا كند؛ بنابراين شخصيت 

  كه طرف و صاحب حق و تكليف باشد.شخص براي اين
شخصـيت  كند كه چه موجوداتي صاحب حـق و تكليـف و داراي   گذار تعيين ميقانون 

هر يك از افراد انسان در جامعـه داراى شخصـيت    2قانون موجب به. در همين راستا، 1هستند
آن داراى حق و تكليف گردد و آن را اجرا نمايد. ايـن   ي يلهوس بهتواند و مي هستحقوقي 

است و  شده گذاشتهقابليت در اصل از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انسانى در او به وديعه 
  .3نامندانسان را شخص طبيعى مي هتج ينبد

  و روايات اتيدرآزمان آغاز شخصيت  .1-2
اي در تشخيص زمان آغاز حيات و تكوين شخصيت حقوقي انسان، داراي اهميت ويـژه 

و شـخص   شـده  شـروع روابط حقوقي است، چراكه از اين تاريخ اسـت كـه حيـات انسـاني     
جنـين در   كـه  ينادانان در بين فقها و حقوقگيرد. در گذار قرار ميكامل قانون يتموردحما

 نظـر  اخـتالف از مراحل تكاملي خود از حقوق برابر با ساير افراد برخوردار است،  يك كدام
و منشـأ آثـار    آغازشـده وجود دارد و در پاسخ به اين سؤال كه حيات انساني از چـه زمـاني   

  اند. هاي مختلفي را مطرح كردهگردد، ديدگاهحقوقي مي

                                                      
  7-6صص سمت، : تهران محجورين، و اشخاص ،)1395( سيدمرتضي، زاده، قاسم و سيدحسين . صفايي،1
تواند حقوق خود را اجرا كند، نمي هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود، ليكن هيچ كس«ق.م:   958ي ماده. 2

  ».كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشدمگر اين
  166ص  .اسالميه انتشارات: تهران ،4 ج مدنى، حقوق ،)1389( حسن، سيد امامي، .3
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يـا   يافتهاسـتقرار كـه در رحـم   ، اعم از اينيرقانونيغتشكيل نطفه (به طور قانوني يا  مانند
نيافته باشد)، استقرار در رحم، ولوج روح در جنين، زنده متولد شدن و قابليت زنـده مانـدن   

از  يـك  كـدام كـه  است. تشخيص ايـن  باره يندرا طرح قابلهاي بعد از والدت، همه از نظريه
اي داراي شخصيت حقوقي است، در مـورد  يح است و جنين در چه مرحلهها صحاين نظريه

در بين نظريـات چنانچـه بـه ايـن نتيجـه       مثال عنوان بهماهيت جنين آزمايشگاهي نيز اثر دارد. 
شود، بايـد بـا جنـين در    برسيم كه از زمان انعقاد نطفه، شخصيت حقوقي جنين نيز شروع مي

گيري در مورد آن بايد بـا   كامل رفتار شود و هرگونه تصميمآزمايشگاه نيز مانند يك انسان 
شدن بـه هـر يـك از     قائلدر نظر گرفتن كرامت انساني و حقوق مربوطه باشد؛ اما در مقابل 

 رو روبهي بين انعقاد نطفه تا برخورداري از شخصيت را با ابهام خاصي نظريات ديگر، فاصله
رد و بـديهي اسـت كـه ايـن ابهـام بـه وضـعيت        كند كه جنين در اين مدت چه ماهيتي دامي

كند بنابراين در ادامـه بـه بررسـي    پيدا ميدر محيط آزمايشگاه نيز تسري  بارورشدهتخمك 
  .پردازيم يمآيات و روايات  ازنظرماهيت جنين و زمان آغاز شخصيت آن 

احـل  ي خلقـت انسـان و مر  آيات متعدد و روايات فراواني به مسئله كه ينا رغم يعلالبته 
اند، اما در مورد ماهيت جنين تصريحي وجود ندارد. فقها نيز تنهـا  جنين پرداخته يريگ شكل

ي جنـين در مراحـل تكـوين، از بـين بـردن نطفـه و برخـورداري        به نقل روايات پيرامون ديه
ي جامع براي رسيدن به نتيجه ينجااما نيز در  يجهدرنتاند. جنين از حقوقي خاص بسنده كرده

  پردازيم. در مورد شخصيت جنين به بررسي همين آيات و روايات مي و كامل
تـوان  ، مـي 1ي مراحل تكامل جنين انسان وجـود دارد در خالل آيات متعددي كه درباره

جنـين بـه   بندي از مراحل رشد جنين را مشاهده كرد؛ در يك دسته مراحـل تكامـل    دودسته
ديگر مراحل پيش از دميده شـدن   يبند دستهو در  شده يمتقسروح  قبل و بعد از دميده شدن

ي سـوره  14تـا   12 يـات درآكامـل   صـورت  بـه اسـت. ايـن مراحـل     ذكرشدهروح در جنين 
  مؤمنون آمده است:

                                                      
   و ... 72ي ي ص آيه، سوره 29ي ي حجر آيهسوره -14ي ي مؤمنون آيهسوره – 5ي ي حج آيهسوره. 1
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 اسـتوار  در جـاى  اينطفـه  را او آنگـاه  )12(آفريديم  خالص گل از را آدمى ما همانا و«
 اسـتخوان  را گوشـت  آن بـاز  و پـاره  گوشـت  را علقـه  و علقه را نطفه آنگاه )13( قرارداديم
 خلقتى ازآن پس) كرديم كامل پيكرى و(پوشانيديم  ها گوشتاستخوان بر سپس و ساختيم
  »)14( است آفرينندگان بهترين خدا كه) كامل قدرت( بر آفرين نموديم. انشا ديگرش
شود در اين آيات مراحل آفرينش انسان قبـل از دميـده شـدن    طور كه مالحظه ميهمان

امـا در   ؛است: آفرينش از خاك، نطفه، علقه، مضـغه و عظـام   شده تقسيمروح به پنج مرحله 
و در مورد ماهيـت جنـين پـيش     ذكرشدهاين آيات و تفاسير تنها مراحل مختلف رشد جنين 

ه مباحـث مـرتبط بـا آن بايـد از     طبيعي اسـت كـ   درنتيجهاز ولوج روح مطلبي وجود ندارد. 
ي شخصيت حقوقي به كار نرفتـه  فحواي روايات صادره استخراج شود. در روايات نيز واژه

ي آن بهتـرين مـالك را در ايـن    و ديـه  جنـين  سقطاست اما شايد بررسي روايات مربوط به 
دهـد  ان مـي زمينه به ما بدهد؛ چراكه با توجه به باب ديات در فقه، تعلق ديه به يك شيء نش

 مـورداحترامي كه آن شيء الاقل بخشي از وجود انسان را تشـكيل داده و يـا مسـتقالً نفـس     
و يا نطفه قبل و بعد از ولوج روح به طور مطلـق ممنـوع    جنين سقطاست؛ و مسلماً زماني كه 

حمايت شارع به اين دليـل اسـت    ي دهنده نشانگردد و براي از بين بردن آن ديه تعيين شود 
دانـد كـه بـا تعيـين مـالك، ماهيـت جنـين        كه آن را انسـان يـا بخشـي از وجـود انسـان مـي      

شـود، بـه همـين جهـت در ادامـه در دو سرفصـل جداگانـه بـا         آزمايشگاهي نيز مشخص مي
كنـيم شخصـيت جنـين را    بررسي از بين بـردن جنـين قبـل و بعـد از ولـوج روح، سـعي مـي       

  مشخص كنيم.
  

  ي جنين قبل از ولوج روحشخصيت بالقوه .1-2-1
با بررسي تعدادي از روايات مربوط به از بين بـردن جنـين،    كنيم يمدر اين قسمت سعي 

ماهيت آن پيش از ولوج روح مشخص گردد. در اين راستا، ابتدا حرمت از بين بردن جنـين  
گـردد و بـه   فه، مشخص مـي ي از بين بردن نطدر هر مرحله را اثبات كرده و سپس علت ديه

قبل از ولوج روح به علت انسان بودن  ينجن سقط ي يهدكه آيا  شود يمپاسخ داده  سؤالاين 
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اي كه از بين بردن كنيم، منظور از نطفهبيان مي يتدرنهاديگري دارد و  ي فلسفهآن است يا 
  شود.  آن حرام است چيست و آيا اين حرمت شامل جنين آزمايشگاهي نيز مي

  حرمت از بين بردن نطفه . 1-2-1-1
وجـود   ينظـر  اخـتالف حتـي قبـل ولـوج روح     ينجنـ  سقطدر بين فقها در مورد حرمت 

ي چنين حرمتي رواياتي است كه به حد استفاضـه و حتـي تـواتر معنـوي     دليل عمده. 1ندارد
  شود:ها اشاره ميكه در ادامه به آن 2اندرسيده
(ع) عرض كردم: كنيزى خريدم كـه عـادت او، بـه    به امام صادق «رفاعه:  يصحيحه -1

خورانـده    دارويـى بـه وى   رو نيـ ازااسـت.   شـده  قطعدليل فساد خون، يا وجود باد در رحم، 
دانـم   نمى كه يدرحالبيند. آيا اين كار براى من جايز است،  شود كه همان روز، خون مى مى

گفـتم:  قطع خون از باردارى است و يا علت ديگرى دارد؟ امـام فرمـود: ايـن كـار را نكـن.      
اي اسـت و  هم به خاطر حمل باشد، نطفـه  برفرض و افتاده تأخير به ماه يك فقط وى عادت

 جـايز  را عـزل  بـرد (چطـور   مى بين از را نطفه عزل، با كه است كسى مانند نطفه بردن بين از
 تفـاوت  عـزل  با مورد (اين :فرمايند مى حضرت شماريد) جايز نمى را مورد اين ولى دانيد مى
 علقـه  بـه  سپس و مضغه به تبديل امكان شود مى واقع رحم در كه يهنگام نطفه چراكه) دارد
چيـزي خلـق    شـود  رحـم واقـع    غير در كه اى نطفه ولى دارد؛ بخواهد، خدا آنچه به سپس و

و از وقت حيض او گذشته، دارويي  بندآمدهپس به آن زن اگر يك ماه حيض او  شود،نمي
  . 3»ندهيد

                                                      
 ، قم:5 السالم ، ج عليهم البيت أهل لمذهب طبقا االسالمي الفقه ه.ق)، موسوعة 1423پژوهشگران،( از جمعى. 1

  394السالم، ص  عليهم بيت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دايرة يمؤسسه
 اطهار ائمه فقهى مركز قم: أدلتها، و األطفال أحكام موسوعة ق)،  ه 1429ديگران، ( و اهللا قدرت . انصارى شيرازى،2

  135،ص  1السالم، ج  عليهم
  108االسالمية، ص  الكتب دار ، تهران:3 ج ه.ق)، الكافي، 1407كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب ، (. 3
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ترسد آيا جـايز  ع) گفتم: زني از بارداري ميرضا (به امام « :عمار بن اسحاق يموثقه -2
گفـتم: او   نـه در شـكم دارد سـقط كنـد؟ فرمودنـد:      آنچهاست دارويي بخورد و در اثر آن، 

  . 1»فرمودند: ابتداي خلقت و آفرينش انسان نطفه استاي بيش نيست! نطفه
كند. ي از بين بردن جنين را در مراحل مختلف بيان ميروايت سوم روايتي است كه ديه

  در اين روايت آمده است: 
 زده و اى حامله زن به پايش با كه پرسيدم مردى يدرباره ع)( حسين بن علي امام از« -3
 دينـار  بيسـت  مـرد  بر باشد، نطفه اگر: فرمود حضرت .ه استسقط شد مرده صورت به جنين
 پـس  شودمى واقع رحم در نطفه زماني كه: فرمود حضرت است؟ كدام نطفه: پرسيدم. است
 بـر  سقط شده، علقه است كه درحالي جنين اگر: فرمود حضرت. ماندمي آنجادر  روز چهل
 قـرار  رحـم  در كـه  اسـت  همان: فرمود حضرت چيست؟ علقه: پرسيدم. است دينار چهل او
 مضـغه  كـه  درحـالي  جنـين  اگـر  و: فرمود حضرت. است مانده آن در روز هشتاد و گيرد مى

: فرمـود  حضرت چيست؟ تعريفش مضغه: گفتم .است دينار شصت مرد بر سقط شده، است
 حضـرت . اسـت  مانـده  رحم در روز صدوبيست و گيرد مى قرار رحم در كه است همان آن

 دارد گوشـت  و استخوان و شده آفريده و باجان است انسانى كه درحالي جنين اگر و: فرمود
 ايـن  در سـقط شـده،   شده آن دميده در عقل روح و است شده مشخص جوارحش اعضا و و

  . 2»است... كامل يديه مرد، بر صورت
اي كه باشـد  قطعاً از مجموع اين روايت حرمت نطفه و منع از بين بردن آن در هر مرحله

كه بفهميم آيا اين حرمت سقط نطفه در هر مرحله و تعلق ديـه  اما براي اين؛ شود فهميده مي

                                                      
 ابن  ؛26السالم. ص  عليهم البيت آل يمؤسسه ، قم:29 ج الشيعة، ه.ق)، وسائل 1409( حسن، بن محمد عاملى، حر. 1

ي مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات قم: دفتر ،4 ج الفقيه، يحضره ال ه.ق)، من 1413على، (  بن محمد بابويه،
  171ي علميه ي قم، ص حوزه

 ، تهران: دار10 األحكام، ج ه.ق) تهذيب 1407( ؛ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن،347 ص ،7 ج الكافي، كلينى، .2
 شرائع تنقيح إلى األفهام مسالك ه.ق)، 1413 على،( بن الدين زين ثانى، شهيد ؛ عاملى، 282 ص االسالمية، الكتب

 شرح في الكالم ه.ق) جواهر 1404 محمد حسن،( ؛ نجفى،  478ص االسالمية، المعارف يقم: مؤسسه ،15 ج االسالم،
  370العربي، ص التراث إحياء بيروت: دار ،43 االسالم، ج شرائع
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در ادامـه بـا توجـه بـه ايـن روايـات دو        نهسازد يا به آن ما را به شخصيت جنين رهنمون مي
  .دهيم يمي از بين بردن جنين  به هر يك جواب سؤال مطرح كرده و تحت عنوان علت ديه

دهد كه آن شيء يا نفس رديم وجود ديه براي يك شيء الاقل نشان مياز طرفي بيان ك -1
آيد اين است كه آيا از وجود انسان است، سؤالي كه پيش مي يجزئو يا  مورداحترام

شود و از بدن زن محسوب مي يجزئبه اين دليل است كه جنين  ينجن سقطديه براي 
و  مورداحتراما جنين نفسي گردد و يديه واجب مي واردشدهچون به بدن زن آسيبي 

است.  مورداحترامن نفس دوجودي مستقل و انساني دارد و تعلق ديه به خاطر از بين بر
از بدن مادر است، حرمت سقط و تعلق  يجزئمسلماً اگر به اين نتيجه رسيديم كه جنين 

  تواند ناشي از شخصيت جنين باشد.ديه به آن نمي
كه جنين را موجودي مستقل و اين برفرضاست ( حياتي چه كه اين است اين سؤال دوم -2

 جنين رشد با و ندارد ثابتي يديه اما گرفته تعلق ديه آن به بدانيم) كه مورداحترامنفسي 
 شود؟ مي زياد نيز آن يديه مرحله هر در

  

  ي از بين بردن جنينعلت ديه. 1-2-1-2
جنـين بـه علـت حيـات خـود      ي آيد كه ديـه ي جنين برمياز روايات مربوط به ارث ديه

  باشد.جنين است و متعلق به وراث جنين مي
 يـا  علقـه  يمرحلـه  در ولـو  را خود جنين كه ، در مورد مادري)عصادق ( امام روايتي در
 وي ارث، از ي جنـين را بـه پـدرش بدهـد و    بايـد ديـه  «نموده، فرمودند:  اسقاط عمداً مضغه
 .1»بردنمي ارث مقتول از قاتل كه دانيممي و است كشته را وي مادر زيرا است، محروم

رسد ي جنين مياي كه باشد به ورثهي از بين بردن جنين در هر مرحلهمطابق روايت ديه
مادر وارثي است كه مـورث   ينجااو چون قتل مورث توسط وارث از موانع ارث است و در 

از بدن مادر بود،  يجزئاگر جنين  كه يدرحالاز ارث محروم است،  و خود (جنين) را كشته
سـقط بـه بـدن خـودش آسـيب وارد       ي يجهدرنتشد، چراكه وي مجبور به پرداخت ديه نمي

 روح كـه  باشـد  نرسيده حدي به اگر حتي جنين دهدمي نشان روايت اين بنابراين؛ كرده بود

                                                      
  . 287 ص،10، ج األحكام ؛ طوسى، تهذيب  344،ص7، ج الكافي كلينى،. 1
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 بـين  از بـراي  چون و دارد مادر بدن از مستقل وجودي و هويت باز باشد، شده دميده آن در
 به آغاز از جنين مراتب بر ديه لزوماست و  حيات داراي ،شده ينمع ديه آن به صدمه و بردن
  .مال مادر نيست شدن فوت جهت

 در جنين رشد با و ندارد ثابتي يديه اما گرفته تعلق ديه آن به است كه حياتي چه اما اين
شـود؟ يكـي از مفسـرين در كـالم خـود بـه ايـن حيـات         مـي  زيـاد  نيـز  آن يديـه  مرحله هر

 حيـات « نـوع  يـك  داراى تنهـا  شـود  مى منعقد نطفه آغاز كه در«است: و آورده  كرده اشاره
 ينشـانه  كـه  حركـت  و حـس  از ولـى  دارد، نمـو  و رشـد  و تغذيـه  فقط يعنى است، »1نباتى

 آن در اسـت  »انسـانى  حيـات « ينشـانه  كه ادراكات يقوه همچنين و است »حيوانى حيات«
يك قانون مسلم علمى مطـرح   عنوان بهتوان  اين قضيه را مىديگر،  طرف از. 2»نيست خبرى

كرد كه هر يك از موجودات در مسير تحوالتى كه بـراى رسـيدن بـه يـك هويـت سـپرى       
اى كه هويتش  كه حركت بيشترى صورت بگيرد و موجود بتواند به نقطه هراندازهكنند،  مى

گـردد و   تـر مـى  تر شـود، تعـين و فعليـت او بيشـتر و كامـل     در آن بروز خواهد كرد نزديك
ي هويـت بيشـتر باشـد، بـه جهـت تعـدد و       ي حركت و نقطهي ميان نقطهكه فاصله هراندازه

در  .استتر  تعين و فعليت آن ضعيف رگرفتهقراتنوع مسيرهاى ممكن كه در سر راه موجود 
ي تشكيل نطفه تـا نطفـه و از نطفـه بـه تكـون انسـانى در رحـم زن        مواد اوليه هممورد انسان 

تـر   كـه آن مـواد بـه هويـت نطفـه نزديـك       هرانـدازه رسيدن، مسيرهاى فراوانى وجود دارد. 
دهنـد و در حـال    مـى شوند، انعطاف خود را در مسيرهاى متعدد و متنوع ديگـر از دسـت    مى

گردد كه بايد مسير مخصوصى را سـپرى كنـد.    نطفه بودن داراى هويتى مشخص و معين مى
هـاى مختلفـى (علقـه، مضـغه،      و تحول است و از هويـت  درحركتدر اين مسير نيز همواره 

                                                      
برخورداري جنين از حيات نباتي در ابتداي تشكيل به معناي نبات يا گياه بودن جنين نيست، چراكه هيچ نباتي . 1

ي قابليت انسان شدن را ندارد. در واقع اصطالح حيات نباتي به زندگي اشاره دارد كه در آن حركت و حس و قوه
طوري كه انساني كه تواند در نبات يا انسان و يا جنين وجود داشته باشد. پس هماناين حيات مي ادراك وجود ندارد.

شود، نبات نيست، جنين به استناد حيات نباتي كه دارد، نبات تلقي  به دليل كماي عميق دچار زندگي و حيات نباتي مي
  شود.نمي
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طبيعى و انسـانى اسـت. ايـن     ازنظرمعينى  گذرد و در هر يك داراى موقعيت  عظام و ...) مى
ي مؤمنـون  سـوره  يـات درآدر قرآن مجيد به ترتيب  يطوركل بهن مسيري است كه مسير هما

ها اشاره كرديم. پس نطفه از زماني كه حيات نبـاتي خـود را آغـاز    و قبالً به آن 1آمده است
كنـد، بيشـتر   شـود، يعنـي بيشـتر رشـد مـي      تـر مـي  كند هر چه به هويـت انسـاني نزديـك   مي

  ي بيشتري دارد.از بين بردن آن ديه بعتبالگيرد و قرار مي يتموردحما
جمع بين تعلق ديه به از بين بردن جنين و برخورداري وي از حيات نباتي، مـا را بـه ايـن    

 بسـياري  احتـرام  و حرمـت  نبـاتي در جنـين داراي   حيـات  كه همين رساندنتيجه رهنمون مي
 را شود، حقوقيمي آغاز حيات اين كه زماني از گذارقانون بالتبع و شارع كه يطور به است،
چراكـه در نظـر شـرع، انسـان بـه       دانـد. و از بين بردنش را حرام مـي  فرض كرده جنين براي

حدي داراي احترام، شأن و كرامت است كه موجودي كه انسـانيتش بـه فعليـت نرسـيده، از     
جنـين از زمـان انعقـاد نطفـه حيـات نبـاتي        كـه  ينا رغم يعلاين احترام برخوردار است. پس 

باشد ولي با توجه به احكـامي  از شخصيت حقوقي نبايد برخوردار  الظاهر يعليجه درنت، دارد
توان گفت، شارع جنين را انسان فرض كرده اسـت. پـس   كه شارع براي آن وضع كرده مي

 يجادشـده اشرع  حكم بهجنين به تبع دستور شارع نوعي شخصيت تبعي دارد. اين شخصيت 
توانـد  ديد حيات جان مادر يا عسر و حرج اين شخصيت مـي ته همچوناست و در شرايطي 

حمـل از  «كنـد:  ق.م بيـان مـي   957ي شرع منتفي شود. در همـين راسـتا مـاده    حكم به بازهم
  ».كه زنده متولد شودگردد مشروط بر اينحقوق مدني متمتع مي

ممكن است تعارضي به وجود آيد، از طرفي بيان كرديم برخـورداري نطفـه از    اينجادر 
، چراكه در اين صـورت سـقط آن   نيستي صحيحي شخصيت حقوقي از زمان انعقاد نظريه

مجاز است، بنابراين نطفـه از   جنين سقطدر مواردي  كه درحاليدر هيچ شرايطي مجاز نبود، 
هـاي روايـي بـه ايـن     از طرف ديگـر در بررسـي  زمان انعقاد داراي شخصيت حقوقي نيست. 
قانون  957ي شارع است و ماده موردحمايتاي  نتيجه رسيديم كه حيات نطفه در هر مرحله

دانـد و معتقـد اسـت    اي كه باشد از حقوق مدني متمتـع مـي  هم حمل را در هر مرحله مدني

                                                      
  247- 248 صصكرامت  منشورات يمؤسسه تهران: فقهى، رسائل ه.ق)، 1419( تقى، محمد تبريزى، جعفرى .1
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ست، پس اگر حمل از اهليت تمتع برخوردار است و اهليت تمتع مالك شخصيت حقوقي ا
  شديم حمل اهليت تمتع دارد، از شخصيت حقوقي هم برخوردار است. قائل

در حل اين تعارض بايد گفت، حمل تا زماني كه به يـك انسـان تبـديل نشـده، انسـاني      
انسـانيت بـه فعليـت رسـيد،      كـه  يهنگامو  اي نيز داردبالقوه است و شخصيت حقوقي بالقوه

ق.م در مقام بيان همين شخصيت  957ي بنابراين ماده؛ شود يمشخصيت حقوقي هم بالفعل 
اسـت،   شـده  يـت حماو از حيـات همـين شخصـيت بـالقوه در روايـات       حقوقي بالقوه اسـت 

منظور ما از عدم برخورداري جنـين از شخصـيت حقـوقي از زمـان انعقـاد نطفـه        كه يدرحال
  شخصيت حقوقي بالفعل است.

دانستيم، زماني كـه حيـات   جنين صحيح مياگر ما اين شخصيت حقوقي بالفعل را براي 
تعارض پيـدا   باهممادر و جنين) كه داراي شخصيت حقوقي بالفعل هستند (دو موجود زنده 

قبـل ولـوج    ينجنـ  سقطي توانستيم حيات يكي را بر ديگر ترجيح داده و اجازه كرد، نميمي
دن بـه شخصـيت   شـ  قائـل بيان كـرديم   يجهدرنتروح را در صورت تهديد جان مادر بدهيم، 

حقوقي براي جنين از زمان انعقاد نطفه موجب حرمت هرگونه سقط حتي بـه اسـتناد تهديـد    
اما اگر جنين را داراي شخصيت حقوقي بـالقوه بـدانيم ضـمن حرمـت     ؛ شودحيات مادر مي

اين شخصيت و حيات آن، در تعارض حيات يك شخصيت حقوقي بالقوه (جنين) و بالفعل 
راي حيات و شخصيت بالفعل است اولويت داشـته و حيـاتش مقـدم    (مادر) موجودي كه دا

  است.
 داراي احترام و حرمت و شخصيت بنابراين با بررسي روايات مشخص شد كه نطفه نفساً

يا تبعي است، ولي چون هدف اصـلي مـا در ايـن مقالـه تبيـين ماهيـت جنـين         بالقوه حقوقي
اي اسـت كـه تنهـا مـدت     شـده  بـارور  تخمك آزمايشگاهي است و جنين آزمايشگاهي هم

 اينجـا در  كوتاهي پس تشكيل در آزمايشگاه قرار دارد، بايد مشخص گردد منظـور از نطفـه  
اي برخــوردار از شخصــيت بــالقوه و  چيســت و نطفــه دقيقــاً از چــه زمــاني و در چــه مرحلــه

شـود  نيز مـي شارع است و آيا اين حمايت شامل جنين موجود در خارج رحم  موردحمايت
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يا مختص جنين داخل رحمي است. در اين راستا در اين قسمت رواياتي كه به بيـان ماهيـت   
  گردد.پردازند، بررسي مينطفه مي

  
  معناي نطفه. 1-2-1-3

ي جنـين را در  ع) ديـه ( العابـدين  زيـن طور كه مالحظه شد، در روايت سـوم، امـام   همان
راوي در مـورد ماهيـت هـر مرحلـه، تعريـف       كنند و به علـت سـؤال  مراحل مختلف بيان مي

كننـد، نكتـه   امام حد نطفه را بيان مـي  كه هنگاميدهند. در اين روايت مي ارائهمختصري نيز 
شود پس چهل روز در نطفه زماني كه در رحم واقع مي«فرمايند: اين است كه مي توجه قابل
  ».1شودمستقر مي آنجا

اما جاي سؤال است كه آيا شرط استقرار در رحـم بـراي حمايـت از جنـين موضـوعيت      
هاي موجود در آزمايشگاه، مشمول احكام فقهي مترتب بـر جنـين   كه جنين اي گونه بهدارد، 
و يا شرط استقرار در رحم، ناظر به فرد غالب در عصر معصـوم اسـت كـه امكـان      شوندنمي

و مهم انعقاد نطفه انساني و حمايـت از آن   حم وجود نداشتهي انساني خارج از رايجاد نطفه
، داراي منعقدشـده اش در محـيط خـارج از رحـم    است، پس جنين آزمايشـگاهي كـه نطفـه   

  گيرد:بنابراين در ادامه اين دو نظر مورد بررسي قرار مي ؛حرمت است
  ي مستقر شده در رحمنطفه -الف

حيات آن مورد حمايت شارع است و از بين اي كه ممكن است ادعا شود منظور از نطفه
اي كـه ممكـن   ادلـه  ازجملـه اي است كه در رحم مستقر شده باشد. بردن آن ديه دارد، نطفه

  است براي اين ادعا اقامه شود، موارد زير است:
 ؛اي است كه از تركيب اسپرم و تخمك در داخل رحم به وجود آمده استجنين ماده -1

كند مربوط به استتاري است كه در را تأييد مي »ي جنينمعناي كلمه آنچهبنابراين 
ي اين تعريف محقق شده است (در رحم زن تركيب اسپرم و تخمك اتفاق نتيجه

طور كه مجنون كسي است كه عقلش پنهان شده و جان به خاطر پنهان افتاده)، همان
غت موجودي شود و جنين هم در اصل لبودنش از انظارِ مردم به اين نام خوانده مي

                                                      
1 .يي هإِذَا الَّت تقَعي ومِ فالرَّح تَقَرَّتفَاس يهينَ فعبماً أَروي.«  
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 تخمكبنابراين حرمت  است؛پنهان و مستور  گانه سهاست كه در رحم مادر بين ظلمات 
و قيمت و حرمت آن زماني است كه در  شده به مكان وجود آن مرتبط است بارور

 و جنين خارج از رحم حرمتي ندارد. 1رحم باشد

قرار گرفتن  و اين مرحله بعد از حمل، اتصال تخمك بارور شده در بافت رحم است -2
اما قبل از انتقال و اتصال به رحم،  ؛شودتخمك بارور شده در رحم زوجه، كامل مي

مجالي براي صحبت از حرمت حملي كه به وجود نيامده  درنتيجهحملي وجود ندارد، 
ي حيات هم محقق نشود و بايد تا قبل از اتصال احتمال دارد اولين مرتبه عالوه بهنيست. 

اي كه در آزمايشگاه پس نطفه 2تا رشد و نمو حاصل شود اتصال صورت گيرد
جنين يا حمل نيست و هرگاه به رحم منتقل و در بافت آن مستقر شد، مشمول  ايجادشده

 شود.حمايت شارع مي

نطفه زماني كه در رحم مستقر شود و استعداد «اند: فقها در بيان نطفه و ماهيت آن آورده -3
اش بيست دينار است و مجرد القا در رحم همراه تحقق و نمو را پيدا كند، ديه رشد

احكام نطفه مربوط به زماني «اند: كه تصريح كردهيا اين و 3»كنداستقرار كفايت مي
 .4»است كه نطفه در رحم مستقر شود و مبدأ رشد انساني باشد

و آن را بـه   5داننـد ي مستقر در رحم ثابت مـي فقها بيست دينار ديه را براي نطفه درنتيجه
  .1دهندمشهور فقها نسبت مي

                                                      
 انتشارات: كويت الشرعية، حدوده و القانونية احكامه الصناعي، االنجاب ،)م1993-1992( محمد، زهره، . المرسي1

  101الكويت، ص  جامعه
  102الشرعية ، ص حدوده و القانونية احكامه الصناعي، محمد، االنجاب زهره، . المرسي2
 ،)كالنتر-محشي( الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة ق) ،.ه  1410على، ( بن الدين زين ثانى، شهيد . عاملى،3
 شرح في العقول ق)، مرآة.ه 1404تقى، ( محمد بن باقر محمد دوم، مجلسى ؛ 289ص ، داوري ،قم:كتابفروشى10 ج

  .155 ص ، االسالمية الكتب دار تهران، ،24 ج الرسول، آل أخبار
 ؛ مجلسى 240ص تهران، مؤلف، ،5 ج الوثقى، العروة شرح في الهدى مصباح ه.ق)، 1380( تقى، محمد ميرزا آملى، .4

  155ص ،24 ج الرسول، آل أخبار شرح في العقول مرآة  دوم،
 شرح في العقول مرآة دوم، مجلسى ؛ 289 ص ،10 ج الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة ثاني، شهيد عاملي، .5

 دار مطبوعات ي	مؤسسه ،قم،2 ج الوسيلة، تا)، تحرير اللّه،(بي روح خمينى، موسوى ؛ 155ص ،24 ج الرسول، آل أخبار
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قطعاً آوردن اين قيد توسط اكثر فقها نشان از آن دارد كه اين قيد در كالم معصوم آمده 
است، چنانچه در مباحث قبلي به يكي از اين روايات اشاره شد. در همين راستا بايـد گفـت   

 كـرده  اشـاره بـه آن  شرطي اسـت كـه معصـوم    » 2شوددر رحم مستقر مي كه يهنگام«عبارت 
  توان مفهوم مخالف اين شرط را ناديده گرفت.است و نمي

در روايات زماني اسـت كـه    »بنابراين استقرار در رحم موضوعيت دارد و منظور از نطفه
در رحم استقرار يابد و از اين زمـان اسـت كـه شخصـيت حقـوقي بـالقوه        منعقدشدهي نطفه

ام كـه در محـيط آزمايشـگاه اسـت چـون شـرط       شود. پس جنين آزمايشگاهي مـاد آغاز مي
 استقرار در رحم را ندارد پس شخصيت حقوقي هم ندارد.

  منعقدشدهي نطفه -ب
و  منعقدشـده اي اسـت كـه   ي نطفه در روايات نطفهممكن است بيان شود منظور از واژه

خـارج   كند اين نطفه داخل يااست و فرقي نمي قرارگرفته موردحمايتاز زمان انعقاد،  نطفه
ترين دليلي كه براي دفاع از اين ديدگاه وجود دارد توجـه بـه روايـات زيـر     رحم باشد. مهم

  است:
  ي اسحاق ابن عمارموثقه -1

ع) در مقام بيان حرمـت  امام (در اين روايت كه متن آن در صفحات قبل ذكر شد، قول 
سـت، پـس بـر    كه اسقاط مبدأ خلقت انسان حرام ااسقاط نطفه است و صراحت دارد در اين

                                                                                                                             
 ؛246 ص الكريم، القرآن قم، ار ،3 ج المسايل، مجمع ق)، .ه 1409رضا،( محمد گلپايگانى، موسوى ؛ 597 ص العلم،
 امام ي	، قم، مؤسسه2 ياسين،ج آل فقه في الدين معالم ق ) ،.ه 1424 ( شجاع، بن محمد الدين شمس حلّى، القطّان
االمامية،  فقه في الدمشقية اللمعة ق) ، .ه 1410مكى،( بن محمد اول، شهيد عاملي، ؛ 600 ص السالم، عليه صادق
 األحكام قواعد ق)،.ه 1413( اسدى، مطهر بن يوسف بن حسن حلّي، ؛ 285 ص االسالمية، الدار - التراث دار بيروت،

  .695قم ، ص ي علميه ي حوزه مدرسين ي جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر قم، ،3 ج الحرام، و الحالل معرفة في
 انتشارات دفتر ،قم ،2 ج ه.ق)، 1410االيمان، ( أحكام إلى األذهان إرشاد اسدى، مطهر بن يوسف بن حسن . حلّى،1

  .234ص ي قم،علميه يحوزه مدرسين يجامعه به وابسته اسالمى
  ».اذا استقرت في الرحم. «2
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توان نسبت به اطالق حديث و نمي 1اي كه باشد داللت دارددر هر مرحله ينجن سقطحرمت 
  اي كه در رحم مستقر شده است.تفاوت بود و آن را مقيد كرد به نطفهبي
 حديث رفاعه -2

دانست در اين حديث سؤال از زني بود كه عادت وي يك ماه به تأخير افتاده بود و نمي
نيز احتمال بارداري وجـود دارد و   ينجااعلت آن به خاطر بيماري است يا حمل، بنابراين در 

شك در وجود يا عدم وجود حمل است ولي امـام خـوردن دارويـي را كـه موجـب از بـين       
 شـود  مـى  واقـع  رحم در كه يهنگام كنند. چراكه نطفه شود منع ميي احتمالي ميرفتن نطفه

 كـه  اى نطفه ولى دارد؛ بخواهد، خدا آنچه به سپس و علقه به سپس و ضغهم به تبديل امكان
  شود.چيزي از او خلق نمي شود رحم واقع  غير در

دهـد نطفـه از زمـان انعقـاد داراي     ي نكاتي اسـت كـه نشـان مـي    اين روايت در بردارنده
  :ازجملهحرمت است، 

زماني كـه   هم آنكند، بر حرمت نوشيدن دارو براي ديدن خون حيض داللت مي -الف
ي ، پـس حـديث بـر وجـوب احتيـاط و عـدم اجـراي قاعـده        2احتمال بـارداري وجـود دارد  

، 3دهـد كند و اين توجه زيـاد شـارع بـه نطفـه را نشـان مـي      استصحاب عدم حمل داللت مي
طبـق روايـت    .4گـردد هنگام شك و احتمال در وجود نطفه، احتياط واجب مـي  كه يطور به

اند، پس چه طور ممكن است از اي را كه وجودش احتمالي است منع كردهامام اسقاط نطفه
بنـابراين   ؛ولي در رحم استقرار نيافته، حمايت نشـده باشـد   استاي كه وجودش قطعي نطفه

بـوده و   يـت موردحما، خواه مستقر نشده باشد) مستقرشدهنطفه به طور مطلق (خواه در رحم 
  از بين بردن آن حرام است.

                                                      
ي جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر قم: جديدة، مسايل في سديدة ه.ق)، كلمات 1415( محمد، قمى، مؤمن. 1

  72ي علميه ي قم. ص مدرسين حوزه
  70ص  جديدة، مسايل في سديدة كلمات قمى، مؤمن. 2
 يعلميه يحوزه اسالمى تبليغات دفتر انتشارات: قم ،1 ج طبيه، مسايل و الفقه ،)ق.ه 1424( محمد، محسنى، . آصف3
  59ص  .قم
  71جديدة، ص  مسايل في سديدة كلمات قمى، مؤمن. 4
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 نطفـه  و رحـم  در وقـوع  از قبـل  نطفـه  بين روايت اين ديگر اين است كه دري نكته -ب
 كـه  شـود  مـى  امام (ع) فهميده پاسخ ينحوه از و است شده قائل فرق رحم در وقوع از پس

 ولـى  اسـت،  انسـان  مبـدأ  رحم در وقوع از پس نطفه چراكه است، جايز عزل با نطفه اتالف
تعليلي كـه در ايـن روايـت در مـورد فـرق ميـان       . 1استنيافته  مبدئيتى چنين هنوز آن از قبل

كند كـه حرمـت اتـالف نطفـه مخصـوص مـوردي       عزل و از بين بردن نطفه آمده، اقتضا مي
اسـپرم مـرد در    كه يهنگاماي از قابليت انسان شدن را طي كرده باشد و است كه نطفه مرتبه

تبـديل شـدن بـه انسـان را      رحم با تخمك زن تركيب و منعقد شد، آنگاه قابليت الزم بـراي 
  پس اتالف آن حرام است. 2كندپيدا مي
 نقد و بررسي ادله -ج

ي جنين از زمان استقرار در رحـم ايراداتـي   آغاز شخصيت بالقوه رسد ديدگاهبه نظر مي
  :ازجملهدارد، 

-اي كه طرفداران اين ديدگاه براي اثبات ادعاي خود به آن تمسـك كـرده  يكي از ادله

ي ممكـن اسـت انتخـاب واژه    كه درحالياند، معناي لغوي جنين يعني استتار در رحم است، 
باشـد كـه در آن عصـر فـرد      جهـت  ازآنبه معناي موجودي كه در رحم مستتر شده،  »جنين

ادعاي عدم رشد و نمو تخمك بارور شـده   عالوه بهنبوده است.  تصور قابلديگري براي آن 
ي رحم، صحيح نيست، چراكه از زمان انعقاد، نطفه شـروع بـه   رهقبل از نفوذ در بافت و جدا

هاي رحمي و بـه سـمت رحـم    با تكثير سلولي در لوله زمان همتقسيم و رشد سلولي كرده و 
بنابراين  ؛كند، بنابراين نطفه قبل از نفوذ در بافت رحم و استقرار رشد و نمو داردحركت مي

اتصال تخمك بارور شـده در بافـت رحـم اسـت،      ها را بپذيريم كه حمل،حتي اگر قول آن
تـوان بـه حرمـت    نتوان در اين زمان از حرمت و شأن حمل صحبت كرد، ولـي مـي   درنتيجه

  .شد قائلي منعقد شده نطفه

                                                      
  1361ص  .پرداز رأى پژوهشى ي	مؤسسه: قم ،4 ج نكاح، كتاب ،)ق.ه 1419( موسى، زنجانى، شبيرى .1
 حقوقي، پزشكي، منظر از جنين سقط بررسي مقاالت مجموعه ،»فقه منظر از جنين سقط« ،)1388( محمد، . قائني،2

  395-394اخالقي. صص فقهي،
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طـور كـه   شود، اما همـان مشاهده مي »ي مستقر شدهدر فقه عبارت نطفه اگرچه، عالوه به
رحم، از استعداد رشـد و نمـو و مبـدأ و آغـاز انسـان      قبالً اشاره شد فقها در كنار استقرار در 

 در انسـانى  حيـات  گـذرگاه  در اى زنـده  موجـود پس مالك اين است كه اند. شدن نام برده
 و احترام داليل ترين اهميت با از اين باشد و استعداد رشد و نمو را داشته باشد، حركت حال

نطفـه پـس از انعقـاد داراي     ليطـورك  بـه بنـابراين در ايـن روايـت     ؛اسـت  آدمى جان حيثيت
تـوان شـرايطي را فـراهم    به استناد شك در بارداري نمي كه طوري بهحرمت و احترام است، 

اي منعقد شده، از بين برود. پس با توجه به اين ادله و احترام نطفه از زمان كرد كه اگر نطفه
  و حرمت برخوردار است.انعقاد، جنين آزمايشگاهي نيز از زمان انعقاد نطفه از اين احترام 

اسـتقرار   شـرط  بهدانند و ي نطفه را بيست دينار ميالبته بعضي از فقها هم به صراحت ديه
  .1انداي نكردهدر رحم هم اشاره

ي جنين از زمـان  به آغاز شخصيت بالقوه قائليني با توجه به اين نكات ناقص بودن ادله
ي جنين از زمان انعقـاد  آغاز شخصيت بالقوه كه درحاليشود. استقرار در رحم، مشخص مي

از آن قـرار داده و بـراي نطفـه     شده برداشتهنطفه، مالك را توجه به اطالق روايات و مفاهيم 
بنـابراين   ؛ها وارد نيستي آنبه ادله جهت ازايناند و ايرادي شده قائلاز زمان انعقاد احترام 

ت و احترام و برخوردار از شخصـيت حقـوقي   توان گفت نطفه از زمان انعقاد داراي حرممي
  بالقوه است.

ايـن حكـم را درمـورد تخمـك بـارور شـده در محـيط         تـوان  يمـ بر اساس ايـن نتيجـه،   
  آزمايشگاه نيز تسري داد، زيرا:

ي آزمايشگاه داراي همان قـابليتي اسـت كـه نطفـه     اسپرم بعد از تلقيح با تخمك در لوله -1
 بعد از انعقاد در رحم دارد؛

                                                      
 تبريزى،؛504 ص،  بهجت، اهللا آيه حضرت دفتر قم، ،4 ج ق)، استفتائات،  ه 1428 تقى،( محمد گيالنى، بهجت. 1

، ج  المسايل مجمع موسوى گلپايگانى، ؛419ص سرور، انتشارات: قم ، 2 ج جديد، استفتائات ،)1385( على، بن جواد
  .244 ص ،3
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زن، از زمـان تركيـب اسـپرم و تخمـك      وجه به روايات، تخمك بارور شده در بـدن با ت -2
داراي حرمت است و زماني كه حرمت از زمان تلقيح باشد، فرقي ندارد ايـن تلقـيح    ذاتاً

ي بارور شـده در احكـام مربـوط    داخل رحم يا خارج آن اتفاق افتاده باشد و مكان نطفه
 به حرمت و عدم حرمت اثري ندارد،

-ابراين جنين و بالتبع جنين آزمايشگاهي از زمان انعقاد تا ولوج روح (چراكـه بررسـي  بن

  هاي ما در اين قسمت تا قبل از ولوح روح بود) داراي شخصيت حقوقي بالقوه است.
  

  شخصيت بالفعل جنين بعد از ولوج روح .1-2-2
ي مؤمنـون اسـت   سـوره  14ي مبناي ما در بررسي شخصيت جنين بعد از ولوج روح آيه

كه در آن ضمن بيان مراحل قبل از ولـوج روح بـه خلقـت و آفرينشـي خـاص اشـاره شـده        
 آن بـاز  و پـاره  گوشـت  را علقـه  و علقه را نطفه آنگاه: «فرمايد مياست. خداوند در اين آيه 

 كامـل  پيكـرى  و(پوشـانيديم   هـا گوشـت  اسـتخوان  بـر  سپس و ساختيم استخوان را گوشت
 بهتـرين  خـدا كـه  ) كامـل  قـدرت (بر  آفرين نموديم. انشا ديگرش خلقتى ازآن پس) كرديم

  ».است آفرينندگان
 شـده،  »خلـق   به تعبير جا همهبراي بيان آفرينش جنين قبل از ولوج روح،  فوق يآيه در

استفاده شده است. اين تغيير سياق از  انشاء از تعبير  رسد مى مرحله آخرين به كه هنگامي اما
 وجـود  در ايـن مرحلـه بـه    آنچـه  كـه اين بر كند داللت كه است آن خاطر به انشا به خلقت،
  در بـود. خداونـد   قبلـى  مراحـل  در ازآنچـه  غيـر  اسـت  ديگرى و حقيقت ديگرى چيز آمده
 كـه  داد ذاتـى  يجـوهره  او و بـه  كـرد  علـم  و قـدرت  و حيات صاحب را جنين اخير، انشاء
 پـس  نبود، لحم به پوشيده عظام و مضغه و علقه و نطفه در يعنى قبلى مراحل در آن ينسخه
 اى سـابقه  هـيچ  يعنـى  بـود  عـدم  بـه  مسبوق كامالً كه آمده وجود به چيزى اخير يمرحله در

 حـس  شود، مى انسانى حيات يمرحله وارد جنين كه است اى مرحله همان پس اين 1نداشت

                                                      
 انتشارات دفتر:   قم ،15  ج همدانى، موسوى باقر محمد ترجمه الميزان، تفسير ،)1374( حسين، محمد طباطبايي،. 1

  26-25، صص  قم ي	علميه ي	حوزه مدرسين ى جامعه اسالمى
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  يمرحلـه  به تعبير آن از اسالمى روايات در كه آيد درمي جنبش به و كند مى پيدا حركت و
  .1است شده) كالبد در روح دميدن( روح نفخ

هـا  اسـت كـه بـه يـك نمونـه از آن      يادشدهاز اين مرحله در روايات نيز با الفاظ خاصي 
  كنيم.اشاره مي

ع) نقـل  علـى (  ي مراحل مختلف جنين را از اميرالمؤمنينع) ديهصادق (در روايتي امام 
ايجـاد  (جنـين)   چون آفرينش جديدى در آن«فرمايند: عبارت را ميكه اين تا اين 2كنندمي

آن هـزار دينـار    ييـه شد كه همان روح است، پس او در اين هنگام يك انسان اسـت كـه د  
  .»اش پانصد دينار است كامل است اگر پسر باشد و اگر دختر باشد، پس ديه

در مراحـل نطفـه، علقـه،    ي جنين قبـل از ولـوج روح   در اين روايت امام پس از بيان ديه
انـد  حل رشد جنين نام بردهااز مر يكيدرمضغه، عظام و پوشش گوشت، از آفرينشي جديد 

ي مؤمنـون هـم وجـود    سـوره  14ي دانند. مشابه ايـن عبـارت در آيـه    و آن را همان روح مي
...)  خَلْقاً أَنْشَأْناه ...ثُمداشت ( روح تفسـير   آن را بـه  صـراحت  بـه معصـوم   ينجـا اكـه در   آخَـرَ
آفرينش جديد كه برخـورداري جنـين از روح اسـت، او     ينازا پساند كه اند و فرمودهكرده

  ي كامل است. و به همين علت سقط آن موجب ديه شوديك انسان محسوب مي
ي پيشرفت علم و دانش به حدي رسد كه بتوان جنين را تا مرحلـه  كه يدرصورتبنابراين 

پرورش داد، با توجه به روايات بايـد دانسـت بعـد از ولـوج روح     ولوج روح در آزمايشگاه 
قطعاً جنين داراي شخصيت حقوقي است و ديگر مجال ترديد نخواهد بود كه جنـين داخـل   

  رحم است يا خارج آن، چراكه آيات و روايات صادره در اين باب اطالق دارد.
-ا ولوج روح بالفعل مـي ي جنين از زمان انعقاد نطفه بشخصيت و حقوق بالقوه يجهدرنت

شخصيت جنين متزلزل است و هنگامي مسـتقر و پايـدار    شده گفتهطور كه شود، ليكن همان
 به شرط (زنده متولد شدن) اين . منتها3شود كه زنده به دنيا آيد اگرچه بعد از تولد بميردمي

                                                      
  212ص  ،14 ج ، نمونه تفسير ديگران، و شيرازى . مكارم1
  285ص  ،10 ج األحكام، تهذيب طوسى،    ؛ 342- 343صص ،7ج الكافي، كلينى، . 2
  40محجورين، ص  و اشخاص زاده، قاسم صفايي و .3
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قوق جنين از آن ح كند ومي اعطا اهليت نطفه انعقاد تاريخ از جنين به و دارد اثر نيز گذشته
از حقـوق   »كـه تمتـع حمـل    قانون مـدني  957ي شود. اين نكته از لحن مادهزمان بالفعل مي

دهد زنـده متولـد   داند، قابل فهم است و نشان ميمدني را مشروط به زنده متولد شدن او مي
  شدن به گذشته (دوران حمل) سرايت كرده است.

  مال نبودن جنين آزمايشگاهي .2
اي در مورد ماهيـت  بودن جنين آزمايشگاهي ديدگاهي است كه توسط عدهاگرچه مال 

اين جنين مطرح شده است ليكن در اين مبحث ابتدا با شناخت معنـاي مـال و بـا اسـتفاده از     
  عناصرآن، اين نظريه رد خواهد شد.

 معناي مال .2-1

 .1رودياي است عربي كه امروزه در معناي چيزي كه تملك پذيرد به كـار مـ  مال كلمه
مـال چيـزي اسـت كـه در     «در زبان فارسي هم اين واژه رايج است و در تعريـف آن آمـده:   

   .2»ملك كسي بوده و ارزش مبادله داشته باشد
نشده و قـانون مـدني    ارائهي مال، تعريفي از آن رغم استفاده از واژهدر قانون مدني علي

  تقسيم كرده است.  غيرمنقولتعريفي در اين زمينه، مال را به منقول و  ي ارائهبدون 
در زبان شارع هم معناي عرفي مال به كار گرفتـه شـده اسـت و هـيچ اصـطالح خاصـي       

نيـاز از  بسياري از فقها مال را تعريف نكرده و آن را بـي  كه طوري بهوجود ندارد.  باره دراين
اند. يكي از فقهـا در مـورد معنـاي    عرف واگذار نموده اند و شناخت آن را بهتعريف دانسته

معناي ملكيت و ماليت و ملك و مال، عرفي است كه به توضـيح شـرع و   «مال آورده است: 
. بـه همـين   3»ها، عرف و لغت را بايد ديدنيز به دليل شرعي نياز ندارد، بلكه براي تعريف آن

                                                      
 النشر و للطباعة الفكر دار: ،بيروت15  ج القاموس، جواهر من العروس تاج ،)ق.  ه 1414( ديگران، و زبيدى . واسطى،1
  703ص  .التوزيع و
  3708ص   اميركبير. انتشارات يموسسه تهران: ، 3 ج فارسي، )، فرهنگ1388( محمد، . معين،2
 تبليغات دفتر قم، انتشارات األحكام، قواعد بيان في األيام ه.ق)، عوائد 1417مهدى، ( محمد بن احمد مولى نراقى،. 3
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رسـد بهتـرين راه   ت. بنابراين به نظر ميدليل در متون اسالمي، مال و ماليت تعريف نشده اس
براي شناخت مال، شناسايي عناصر اصلي يا شروط اساسي مال است كه در ادامه به بررسـي  

  پردازيم: آن مي

  عناصر اساسي مال. 2-2
تـوان مـال   بـه چيـزي مـي    كـه  طوري بهبراي تحقق مال وجود چند شرط ضروري است، 

  گفت كه داراي دو شرط اساسي زير باشد:

  قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين .2-2-1
ترين وسايل زندگي هستند؛ ولي اشيائي مانند درياهاي آزاد، هوا و خورشيد، از ضروري

-ها ادعاي مالكيت انحصاري كند، مال محسوب نمـي تواند نسبت به آننمي كس هيچچون 

را بـه خـود اختصـاص     شوند. احتمال دارد اشخاص بخشي ناچيز از هوا يا انرژي خورشيدي
هـاي خـداداد و   اي از انتفـاع از ايـن نعمـت   دهند و تملك كنند، ولي اين تملك كـه چهـره  

البتـه   .1هـا نباشـد  بـرداري عمـوم از آن  باشد كـه مـزاحم بهـره    اي گونه بههمگاني است، بايد 
شود تعلق فعلـي مـال بـه مالـك، عنصـر ماليـت       در بدو امر به ذهن متبادر مي آنچهبرخالف 

چيزي نيسـت، يعنـي لزومـي نـدارد مـال داراي مالـك خـاص و بالفعـل باشـد بلكـه امكـان            
  .2كنداختصاص يافتن نيز كفايت مي

  مفيد بودن و نيازي را برطرف كردن .2-2-2
كـه شـيء مـال محسـوب     . به عبارتي براي اين3داشتن نفع، شرط حتمي تحقق مال است

دانـد  يكي از فقها مـال را چيـزي مـي    كه طوري بهمردم باشد،  موردنيازشود بايد مفيد بوده و 
كه نيازي از نيازهاي زندگي بشر را برآورده سازد و از اين طريـق داراي مطلوبيـت و مـورد    

                                                                                                                             
  113ي قم. ص علميه يحوزه اسالمى

  9ميزان، ص : تهران مالكيت، و اموال -مدني ،حقوق)1386( ناصر، .كاتوزيان،1
  37ص  .دانش گنج: تهران اموال، حقوق ،)1380( جعفر، محمد لنگرودي، . جعفري2
  40ص  .اموال حقوق لنگرودي، . جعفري3
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كه همين منافع كاال، توجه و رغبـت مـردم و روي آوردن   با توجه به اين. 1رغبت مردم باشد
ماليـت را تـابع رغبـت و توجـه مـردم       ايكاال را در پي دارد، از اين منظر عده سوي بهها آن
ماليـت اعتبـار عقاليـي    «كه يكي از فقها در وصف ماليت آورده است:  اي گونه به، 2دانندمي

براي به دست آوردنش بر يكـديگر پيشـي    كه طوري بهناشي از رغبت مردم به چيزي است، 
دويه كه به آن نياز گيرند، كشمكش كنند، خواه مانند غذا از نيازهاي اوليه باشد يا همچون ا

   .3»عارضي دارند و يا براي رفاه و لذت باشد
در  تنهـا  نـه البته بايد به اين نكته نيز توجه نمود، در جهان حقوق، منفعتي اعتبار دارد كه، 

ديد عرف و نزد خردمندان فايده به شمار رود، قانون و اخالق نيـز آن را مبـاح بداننـد. پـس     
. قـانون  4مشروع داشـتن را در ماليـت داشـتن خالصـه كـرد     توان شرط منفعت عقاليي و مي

ماليت داشتن و به طور مطلـق متضـمن منفعـت عقاليـي و      قانون مدني 215ي مدني در ماده
مـورد  «دارد: ق.م مقـرر مـي  215ي مشروع بودن را براي مورد معامله الزم دانسته است. ماده
  ». روع باشدمعامله باشد ماليت داشته و متضمن منفعت عقاليي و مش

  ادله عدم ماليت جنين آزمايشگاهي. 2-3

  ي جنينبالقوه باشخصيتمغايرت  .2-3-1
و  استبه اين نتيجه رسيديم كه جنين از زمان انعقاد نطفه داراي شخصيت حقوقي بالقوه 

در  كـه  طـوري  بـه به همين جهت از اين زمان مطابق فقه و قانون از حقوقي برخوردار اسـت.  

                                                      
  325بهمن. ص  22 انتشارات: قم الفقاهه، نهج ،)تا بي( محسن، طباطبايى، .1
صص  .خمينى امام آثار نشر و تنظيم ي	مؤسسه: تهران ،1 ج البيع، ،كتاب)ق.ه1421( ، اللّه روح سيد خمينى، . موسوى2

 االمام آثار إحياء ي	مؤسسه: قم اول، چ ،30 ج الخوئي، االمام موسوعة ،)ق.ه 1418( ابوالقاسم، خويى، ؛ موسوي491
  395ص  .الخوئي

  325ص  الفقاهه، نهج . طباطبايى،3
 .برنا بهمن همكاري با انتشار شركت: تهران ،2 ج قراردادها، عمومي قواعد –مدني ،حقوق)1371( ناصر، كاتوزيان، . 4
  161ص
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كه گردد مشروط بر اينحمل از حقوق مدني متمتع مي«آمده است:  قانون مدني 957يماده
  ».زنده متولد شود

مـدني حـق اسـتقالل در شخصـيت حقـوقي يعنـي حـق آزادي در برابـر          يكي از حقـوق 
كـس حـق نـدارد ديگـري را بـه بردگـي       بردگي است. هر انساني اصـالتاً آزاد اسـت و هـيچ   

حمل از حقـوق مـدني برخـوردار اسـت، بنـابراين از حـق       ر مذكوي . با توجه به ماده1بگيرد
حق ندارد آن را به بردگي  كس هيچگردد و  استقالل در شخصيت حقوقي هم برخوردار مي

شدن به ماليت جنين آزمايشـگاهي بـدين معناسـت كـه جنينـي كـه        قائل كه درحاليبگيرد، 
دارد و چـون مـال   داراي شخصيت حقوقي بالقوه است، قابليـت تملـك توسـط ديگـران را     

ديگران ممكن است آن را تملك كنند. تملك كردن جنين هم مسـاوي اسـت    بسا چهاست 
  با بردگي، كه خالف حقوق اساسي هر انسان است.

  مخالفت با بعد جمعي كرامت انساني    .2-3-2
مطابق اين دليل مال دانستن جنين آزمايشگاهي مخالف بعد جمعي كرامت انساني اسـت  

شـود تـا   قسمت ابتدا توضيحاتي مختصـر در مـورد كرامـت و ابعـاد آن بيـان مـي      كه در اين 
  انساني مشخص گردد.  باكرامتمغايرت مال بودن جنين آزمايشگاهي 

تـرين و  تـرين اصـول مـذهب اسـالم اسـت كـه مهـم       كرامت و شأن انسان يكـي از مهـم  
. خداوند در اين آيـه انسـان   2استي اسراء سوره 70ي مشهورترين دليل براي اثبات آن آيه

مـا فرزنـدان آدم را گرامـي     راسـتي  بـه «فرمايـد:  كنـد و مـي  نوع كريم معرفي مـي  عنوان بهرا 
شود كه افـراد انسـان داراي حـق كرامـت ذاتـي هسـتند و بـه        از اين آيه استفاده مي». داشتيم

يك حق بشناسند  عنواني افراد انساني بايد كرامت و حيثيت را براي هم بههمين دليل، همه
ي و خود را در برابر آن حق مكلف ببينند. منشأ ايـن كرامـت ذاتـي عبـارت اسـت از رابطـه      

                                                      
 آموزشي ي	مؤسسه انتشارات: ،قم اسالم ديدگاه از بشر حقوق به گذرا نگاهي ،)1388( محمدتقي، يزدي، مصباح .1

  144ص .خميني امام پژوهشي
  .»تَفْضيالً خَلَقْنا ممنْ كَثيرٍ  على فَضَّلْناهم و الطَّيبات منَ رزقْناهم و الْبحرِ و الْبرِّ في حملْناهم و آدم بني كَرَّمنا لَقَد و«.2
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و بـا ايـن تكـريم بـا      1بسيار مهم و با ارزش خداوند با انسان كه از روح خود در انسان دميـد 
خـود انسـان كرامـت و     كـه  مـادامي ي فرشتگان فرمـود. پـس   ي سجدهعظمت، او را شايسته

را به جهت جنايت و خيانت بر خويشـتن يـا ديگـران از خـود سـلب نكنـد ديگـران        حيثيت 
گونه كه مكلـف بـه رعايـت حـق حيـات يكـديگر       مكلف به مراعات اين حق هستند، همان

غيبـت، تجسـس، تهمـت و....     ازجملـه عملي  هرگونهبه همين دليل در نظام اسالمي  2هستند
  ممنوع شده است. كند ميسيب وارد هايي از كرامت و شخصيت ديگران آبه جنبه

  
  ابعادكرامت:

مفهوم كرامت داراي دو بعد اصلي است. اين مفهوم اگرچه در بعـد فـردي از حقـوق و    
گويد كه شخصيت دارند و در ميـان مـا حاضـرند. امـا در بعـد      هايي سخن ميكرامت انسان

داتي ماننـد  جمعي كرامت، سخن از انسانيت در ميان است و در ايـن بعـد اسـت كـه موجـو     
شـوند، تحـت   سلول تخم، رويان چند روزه، يا جسد انسان كه غالباً شخص انساني تلقي نمي

. زيـرا ايـن   نيسـت هـا جـايز   گيرند و هر رفتاري بـا آن پوشش مفهوم كرامت انساني قرار مي
ي انسانيت تعلقي قوي دارند، و همـين تعلـق ويـژه، الزامـات كرامـت      موجودات به مجموعه

  .3كننددرجاتي از احترام را پيدا مي درنتيجهدهد و به ايشان تسري ميانساني را 
بنابراين اگرچه بيان كرديم جنين پـس از ولـوج روح داراي شخصـيت حقـوقي بالفعـل      

از بدو تشكيل سلول تخم تا زمان كسب شخصـيت  «است و برخوردار از كرامت انساني، اما 
گيرد. در اين مراحـل  قرار مي انساني كرامترويان يا جنين انساني تحت پوشش بعد جمعي 

رويان يا جنين هنوز انسان كامل و برخوردار از كرامت به معنـاي فـردي نيسـت امـا تعلـق و      

                                                      
  .72 ي	آيه ص ي	سوره و 29 ي	آيه حجر ي	سوره »ساجِدينَ لَه فَقَعوا  روحي منْ فيه نَفَخْت و سويتُه فَإِذا. «1
 المللي بين حقوقي خدمات دفتر: تهران غرب، و اسالم ديدگاه از بشر جهاني حقوق ،)1370( تقي، محمد .جعفري، 2

  280ايران، ص  اسالميجمهوري 
 ،4 ي	دوره پزشكي، تاريخ و اخالق ي¬مجله ،»پزشكي ، زيست بعد در انساني كرامت« ،)1390( كيارش، . آرامش،3
  55ص  .3 ش
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كـه بـالقوه انسـاني كامـل اسـت آن را واجـد درجـاتي از        آن ويـژه  بـه الحاق آن به انسانيت، 
  .1»كندكرامت و حرمت مي

شـود كـه جنـين    و ابعاد آن بيان شد، مشـخص مـي   با توجه به نكاتي كه پيرامون كرامت
آزمايشگاهي اگرچه تحت بعد فردي كرامت انسـاني قـرار نـدارد، چراكـه شـخص انسـاني       

گيـرد و هرگونـه   شود، اما تحت پوشش بعد جمعي كرامت انساني قرار مـي بالفعل تلقي نمي
كرامـت، ماليـت   طبق اصول استنتاج شده از بعـد جمعـي    درنتيجهرفتاري با آن جايز نيست. 

خـالف بعـد جمعـي     دهـد  ميكه جنين را در حد يك كاال تنزل  آزمايشگاهي جنينداشتن 
  كرامت انساني است.

  عدم قابليت ذاتي ماليت داشتن .2-3-3
شود، تنها به وجود يا عـدم  در تمام مواردي كه از ماليت جنين آزمايشگاهي صحبت مي

پـيش از   كـه  درحـالي توجـه شـده اسـت،     وجود عناصر ماليت در مورد اين موجـود انسـاني  
چنـين قـابليتي را دارد كـه     نفسـه  فـي پرداختن به اين عناصر بايد دقت شود كه آيـا موضـوع   

گاه داشتن عناصر ماليت را در مـورد يـك انسـان    متصف به وصف ماليت شود يا نه. ما هيچ
ت، و مـال  كنيم، چراكه معتقديم يك انسان موضوعاً از بحث ماليت خـارج اسـ  بررسي نمي

كند چون جهت استفاده و ادعا نمي كس هيچ درنتيجهدانستن انسان مساوي است با بردگي، 
كاربرد انسان در كار كردن براي ديگري مشروع و عقاليي است پس انسان مال است. بايـد  

طور كه صحبت كردن از عناصر ماليت در مورد انسان منطقي نيسـت، در مـورد   گفت همان
ئله وجود دارد و برخورداري از شخصيت حقوقي بالقوه مانع از اين است جنين هم همين مس

اگر جنين مال است، چگونه ممكن اسـت بعـد مـدتي يـك      عالوه بهكه جنين را مال بدانيم. 
  مال به انسان تبديل شود.

 بـين  مالكيـت  يرابطـه  و هستند ماليت داراي تخمك يا اسپرم بپذيريم بنابراين حتي اگر
و  بارورشـده  تخمـك ماليـت   مقدمـه  ايـن  بـا  تواننمي دارد، وجود اش جنسي سلول با انسان

                                                      
  58-57صص ،»پزشكي ، زيست بعد در انساني كرامت«  كيارش، آرامش، .1
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. آورد دسـت  به هم رامالكيت صاحبان نطفه  و جواز خريدوفروش ، واگذاري، صلح و هبه 
 كـامالً  مـاهيتي  و حيـات  داراي آيـد مـي  وجـود  بـه  كـه  موجودي نطفه، انعقاد از بعد چراكه
از بـدن مـرد،    جزئياز بدن زن است و نه  جزئيتخمك است و ديگر نه  و اسپرم با متفاوت

ي كه بتوانيم بگوييم خداونـد مسـتقيماً ايـن نـوع مالكيـت يـا سـلطه نسـبت بـه بـدن و نطفـه           
  را به انسان داده است.  منعقدشده

توانـد مـال باشـد و از زمـان انعقـاد نطفـه داراي شخصـيت        پس جنين آزمايشگاهي نمـي 
شود، البته اين شخصيت جنين متزلزل اسـت  الفعل ميحقوقي بالقوه است كه با ولوج روح ب

 ايـن  شود كه زنده به دنيا آيد اگرچه بعد از تولـد بميـرد. منتهـا   و هنگامي مستقر و پايدار مي
 اعطـا  اهليـت  نطفـه  انعقاد تاريخ از جنين به و دارد اثر نيز گذشته به شرط (زنده متولد شدن)

  كند. مي

  گيري نتيجه
ند جنـين طبيعـي از زمـان انعقـاد نطفـه داراي شخصـيت حقـوقي        جنين آزمايشگاهي مان

ج روح ولو ي مرحلهاگر پيشرفت علم و دانش به حدي رسد كه جنين بتواند تا بالقوه است. 
مانند جنين  در محيط آزمايشگاه رشد كند هيچ تفاوتي بين او و جنين طبيعي وجود ندارد و

توانـد بـه يـك انسـان كامـل تبـديل        آورد و مي خود را به دست مي طبيعي شخصيت بالفعل
هـا از تمـام حقـوق    هاي استقراريافته شرط تمتـع آن  شود، گرچه زنده متولد شدن همه جنين

جنـين   ي بالقوه. بنابراين ماليت جنين آزمايشگاهي خالف شخصيت شود مدني محسوب مي
شود، بايد به ايـن نكتـه    اهي صحبت ميدر تمام مواردي كه از ماليت جنين آزمايشگ است و

قابليت اتصاف به ماليت را ندارد زيرا ماهيـت مـال و شخصـيت انسـاني      توجه كرد كه جنين
عالوه برفرض مال بودن جنين آزمايشگاهي مالكيـت صـاحبان نطفـه و     باهم متفاوت است به

   شود. جواز واگذاري، صلح، هبه و خريدوفروش آن نيز اثبات نمي
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  منابع  

 فارسي

ي اخـالق  ، مجله»كرامت انساني در بعد زيست ، پزشكي«)، 1390آرامش، كيارش، ( -
 .3، ش 4ي و تاريخ پزشكي، دوره

  اسالميه. انتشارات تهران: ،4 ، جمدنى حقوق)، 1389( سيد حسن، امامي، -

 بهجت.  اهللا آيه حضرت دفتر قم: ،4 ج ،استفتائاتق)،   ه 1428، (محمدتقي بهجت، -

  انتشارات سرور. :قم ، 2-1 ج، ات جديدئاستفتا)، 1385(تبريزى، جواد بن على،  -
، تهـران:  حقوق جهاني بشـر از ديـدگاه اسـالم و غـرب    )، 1370، (محمدتقيجعفري،  -

 جمهوري اسالمي ايران.  المللي بيندفتر خدمات حقوقي 

  دانش. تهران: گنج ،اموال حقوق )،1380، (محمدجعفر لنگرودي، جعفري -
 پژوهشــى يمؤسســه ، قــم:4 ج ،نكــاح كتــابه.ق)،  1419( موســى، شــبيرى زنجــانى، -
 پرداز.  رأى

، اشــخاص و محجــورين)، 1395، (مرتضــي ســيد، زاده قاســمو  حســين ســيدصــفايي،  -
 تهران: سمت. 

 همـدانى،  موسـوى  محمدباقر ترجمه ،تفسير الميزان)، 1374( ،محمدحسين طباطبايي، -
  . قم يعلميه يحوزه مدرسين ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر :  قم ،15  ج

 جنـين  سقط بررسي مقاالت مجموعه ،»فقه منظر از جنين سقط«)، 1388قائني، محمد، ( -
محمدمهدي  و رخي احمدعلي يترجمه ،فلسفي و اخالقي فقهي، حقوقي، منظر پزشكي، از

 .سينا ابني پژوهشكده و تهران: سمت نيا، كريمي

 ، تهران: ميزان.اموال و مالكيت -حقوق مدني )،1386كاتوزيان، ناصر، ( -

، تهـران: شـركت   2، ج قواعد عمومي قراردادها –حقوق مدني)،1371، (__________ -
 انتشار با همكاري بهمن برنا.
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قـم:   ،نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسـالم )، 1388مصباح يزدي، محمدتقي، ( -
 آموزشي پژوهشي امام خميني. يانتشارات مؤسسه

   اميركبير. انتشارات يموسسه تهران: ، 3 ج ،فارسي فرهنگ)، 1388( محمد، معين، -

 دار الكتـب  : ، تهران14-17 ج ، نمونه تفسير)، 1374( مكارم شيرازى ، ناصر و ديگران، -
  .االسالمية

  عربي:
 انتشارات قم: دفتر ،4 ج ،الفقيه يحضره ال منه.ق)،  1413على، (  بن محمد بابويه، ابن -

   قم. ي علميهي ي مدرسين حوزهجامعه به وابسته اسالمى
 و األطفــال أحكــام موســوعة ق)،  ه 1429ديگــران، ( و اهللا قــدرت انصــارى شــيرازى، -
 .السالم عليهم اطهار ائمه فقهى مركز قم: ،أدلتها

انتشـارات دفتـر    :، قـم 1 ج، هالفقه و مسـايل طبيـ   )،ه.ق 1424(آصف محسنى، محمد،  -
  .قمي علميه يتبليغات اسالمى حوزه

، 5 ج ،الـوثقى  العـروة  شـرح  فـي  الهـدى  مصـباح  ه.ق)،1380( ،محمدتقي ميرزا آملى، -
  مؤلف. تهران:
 منشـورات  يمؤسسـه  تهـران:  ،فقهى رسائل ه.ق)، 1419( ،محمدتقي تبريزى، جعفرى -

  كرامت.
 البيـت  أهل لمذهب طبقا االسالمي الفقه موسوعةه.ق)،  1423پژوهشگران،( از جمعى -

ــيهم ــم:5 ، ج الســالم عل ــرة يمؤسســه ، ق ــر اســالمى فقــه المعــارف داي  بيــت اهــل مــذهب ب
 .السالم عليهم

 آل يمؤسسـه  ، قـم: 29 ج الشـيعة،  وسـائل ه.ق)،  1409( حسـن،  بـن  محمد عاملى، حر -
  .السالم عليهم البيت
 أحكـام  إلـى  األذهـان  إرشـاد  ه.ق)، 1410( اسـدى ،  مطهـر  بن يوسف بن حسن حلّي، -

  ي قم.علميه يحوزه مدرسين يجامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر قم: 2 ج ،االيمان
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 دفتـر  قم: ،3 ج الحرام، و الحالل معرفة في األحكام قواعد ه.ق)، 1413( ،__________ -
  قم. ي علميه ي حوزهمدرسين  ي جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

 ،15 ج  القـاموس،  جـواهر  مـن  العـروس  تاج.ق)،   ه 1414( ديگران، و زبيدى واسطى، -
 التوزيع. و النشر و للطباعة الفكر دار بيروت:

 دار بيـروت:  االمامية، فقه في الدمشقية اللمعةه.ق)،  1410( مكى، بن محمد اول، شهيد -
   االسالمية. الدار التراث
 الدمشـقية  اللمعـة  شرح في البهية الروضة ه.ق)، 1410على، ( بن الدين زين ثانى، شهيد -

 داورى. فروشي كتابقم:  ،10 ج كالنتر)،-(محشي

ــام مســالك ه.ق)، 1413( ، ________ - ــى األفه ــيح إل ــم: ،15 ج ،االســالم شــرائع تنق  ق
 االسالمية. المعارف يمؤسسه

  بهمن،. 22، قم: انتشارات نهج الفقاهه)، تا بيطباطبايى، محسن، ( -
 دار ، تهـران: 10 ، جاألحكـام  تهـذيب ه.ق)،  1407( محمد بن حسـن،  ابوجعفرطوسى،  -
  االسالمية. الكتب
 آل فقـه  فـي  الـدين  معـالم ه.ق)،  1424شـجاع، (  بن محمد الدين شمس القطّان حلّى، -
  .السالم عليه صادق امام يمؤسسه ، قم:2 ، جياسين
 الكتـب  دار ، تهـران: 7-3 ج الكافي،ه.ق)،  1407محمد بن يعقوب ، ( ابوجعفركلينى،  -

   االسالمية.
 آل أخبـار  شـرح  في العقول مرآةه.ق)،  1404( ،محمدتقي بن محمدباقر دوم، مجلسى -

  الكتب االسالمية. دار ، تهران:24 ج ،الرسول
 حدوده و القانونية احكامه الصناعي، االنجابم)، 1993-1992( محمد، زهره، المرسي -

 الكويت.. جامعه انتشارات كويت: ،الشرعية

 مطبوعـات  ي، قم: مؤسسه2 ج الوسيلة، تحرير )،تا بي( ه ،روح اللّسيد خمينى،  موسوى -
 العلم. دار
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 امـام  آثـار  نشـر  و تنظيم يتهران: مؤسسه ،1 ج ،البيع كتابه.ق)،1421، ( __________ -
 خمينى.

ي مؤسسه :، چ اول، قم30 ، جاالمام الخوئيموسوعة  )،ه.ق 1418(موسوي خويى، ابوالقاسم،  -
  إحياء آثار االمام الخوئي.

  الكريم. دارالقرآن، قم: 3 ج ،المسايل مجمع ه.ق)، 1409( ،محمدرضا موسوى گلپايگانى، -
 انتشـارات  دفتـر  قـم:  ،جديـدة  مسـايل  فـي  سـديدة  كلمـات ه.ق)،  1415( محمد، قمى، مؤمن -

 ي علميه ي قم.حوزهي مدرسين جامعه به وابسته اسالمى

 بيـروت: دار  ،43 ج ،االسالم شرائع شرح في الكالم جواهر.ق)،   ه 1404( ،محمدحسن نجفى، -
   العربي. التراث إحياء

 ،قـم  ،األحكـام  قواعـد  بيان في األيام عوائد)، ه.ق 1417( ،محمدمهدي بن احمد مولى نراقى، -
  .قم يعلميه يحوزه اسالمى تبليغات دفتر انتشارات

 




