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مقدمه :تبیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و صاحبان آن ها به لحاظ تعیین حدود حقووق زوجوین
در خصوص جنین های آزمایشگاهی ،حائز اهمیت می باشد .همچنین با تعیین صاحب اختیار آن ها مشخص می شود
که تصمیم چه کسی در خصوص جنین ها معتبر است ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نوع رابطه موجود بین جنوین
های آزمایشگاهی و زوجین و تعیین صاحب اختیار آنان انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای انجام شد .در این مطالعه نظورات ققهوا در خصووص
نوع رابطه موجود بین جنین ها و زوجین و تعیین صاحب اختیار آن ها مورد بررسی قرار گرقت و نظریاتی که در دنیوا
در خصوص اینکه صاحب اختیار واقعی جنین ها کیست ،بررسی شد .تقریباً هر نوع منبع کتابخانه ای قارسی و التوین
که در خصوص با موضوع این نوشتار بود ،مورد بررسی قرار گرقت و با مطالعه کتب ،مقاالت ،قوانین و دستور العمل ها
در حقوق داخلی و خارجی نتیجه گیری شد.
یافته ها :برخی قائل به رابطه مالکیت بین جنین ها و انسان هستند .برای تحقق رابطه مالکیت سه شور الزم اسوت
که شامل انحصاری بودن ،مطلق و دائمی بودن است که جمع این شرایط در این رابطه منتفی است .گروهی جنین هوا
را متعلق به پدر می دانند .عده ای نیز بر اساس تئوری کار ،به ایون جهوت کوه در قرآینود لقواآ آزمایشوگاهی ،زن در
معرض خطرات و دردهای قراوانی قرار می گیرد ،مادر را صاحب آنان تلقی می کننود .اقلیتوی نیوز نگواه اقتصوادی بوه
جنین داشته و آن را متعلق به زوجی قلمداد می کند که بیش ترین منفعت را از استفاده از جنین به دست موی آورد.
در نهایت برخی نیز آنان را متعلق به هردوی زوجین محسوب می کنند.
نتیجه گیری :نوعی رابطه سلطه و تصرف غیر مالی بین انسان و جنین برقرار می باشد و با توجوه بوه دخالوت هور دو
سلول جنسی زن و مرد در تشکیل جنین ،باید قائل به اختصاص جنین متشکل از آن ها به هر دو شد.
کلمات کلیدی :تصرف غیر مالی ،جنین آزمایشگاهی ،رابطه مالکیت ،زوجین ،صاحب اختیار ،مالک
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مقدمه
در رابطه با ماهیت جنین های آزمایشگاهی اختالف نظر
وجود دارد .عده ای آن را مال قلمداد کرده ،برخی از آن
به عنوان انسان یاد می کنند و اقلیتی نیز آن را در زمره
گروه جدیدی به نام شبه مال قرار می دهند .تبیین نوع
رابطه انسان با جنین های آزمایشگاهی حائز اهمیت می
باشد؛ چرا که منجر به روشن شدن وجود حوق یوا عودم
آن نسبت به جنوین هوای آزمایشوگاهی بورای صواحب
اختیار آنان در انجام اعمال حقوقی می شود .همچنوین
تعیین صاحب اختیار آنان نیز دارای اهمیت موی باشود؛
چرا که مشخص می شود در صورت قوت ،طوالق ،بوروز
اختالف ،تصمیم به از بین بردن یا انتقال آن به شوخص
دیگر توسط یکی از زوجوین و مخالفوت طورف دیگور و
مسائلی از این قبیل ،تصمیم چه کسوی تعیوین کننوده
می باشد.
در خصوص موضوع نوشتار مذکور توا بوه حوال مطالعوه
علمی جامعی صوورت نذذیرقتوه اسوت و صورقاً مطالوب
پراکنده و جزئی در این خصوص وجود دارد ،لذا مطالعه
حاضر با هدف تعیین نوع رابطه موجود بین جنین هوای
آزمایشگاهی و زوجوین و تعیوین صواحب اختیوار آنوان
انجام شد.

یافته ها
با توجه به مطالعات انجام شده مشخص شد کوه رابطوه
زوجین و جنین های آزمایشگاهی را بایود نووعی رابطوه
سلطه و تصرف غیر مالی در نظر گرقت؛ چرا که پذیرش
رابطه مالکیت منجر به وجوود نووعی تصوور کاالشودگی
نسبت به آنان می شود .البته در اعمال این نووع رابطوه
نیز باید حدود نظم عمومی و اخوالق حسونه را مودنظر
قرار داد .همچنین با توجه به این که جنین متشوکل از
سلول جنسی هور دوی زوجوین موی باشود ،بایود آن را
متعلق به هر دو زوجین قلمداد نمود.

بحث
در خصوص نوع رابطه انسان با جنین های آزمایشگاهی
بحثی وجود ندارد ،اما با توجه به این که این جنین هوا،
حاصل ترکیب منفعت اندام جنسی زوجین موی باشوند،
می توان از همان رابطه ای کوه بورای انسوان و اع وای
بوودنش وجووود دارد ،اسووتفاده کوورد و آن را در خصوووص
جنین های آزمایشگاهی جاری دانست .به همین لحاظ،
ابتدا به بیان نوع رابطه انسان با انودامش پرداختوه موی
شود و در قسمت بعد صاحب اختیار جنین های منجمد
معین می شود.

روش کار
مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلوی و کتابخانوه ای
انجام شد .با توجه به ایون کوه ققوه اسوالمی در تعیوین
وضعیت مواردی که در آن ها سکوت قانونی وجوود دارد
(همانند موضوع این نوشتار) ،تعیین کننوده موی باشود،
نظرات ققها در خصوص نوع رابطه موجود بین جنین ها
و زوجین و تعیین صاحب اختیار آن هوا موورد بررسوی
قرار گرقت .همچنین با توجوه بوه اهمیوت موضووع ،در
خصوص این مسئله که صاحب اختیار واقعی جنوین هوا
چه کسی است و چه نظریاتی در این رابطه وجوود دارد
مورد بررسی قرار گرقت .تقریباً هر نوع منبوع کتابخانوه
ای که در خصوص با موضوع این نوشتار بود یعنی کتب
قارسی از سال  1313تا سال  ،1392مقاالت قارسوی از
سال  1386تا سال  ،1391کتب عربی از سال  1405تا
سال  1413و مقاالت انگلیسی از سوال  2202توا سوال

رابطه موجود میان انسان و اندام او
قانونگذار ایران مستقیماً به نوع رابطه انسان بوا اع وای
بدن خود از جمله مالکیت و یا عودم مالکیوت و مالیوت
داشتن اع اء نذرداخته اسوت .در خصووص نووع رابطوه
انسان با اع ای بدن خویش ،نظرات مختلفوی از سووی
ققها و حقوق دانان ارائه شده است که در ذیل به آن ها
پرداخته می شود.
 .1رابطه امانی
برخی ققها معتقدند که خداوند مالک اع ای بدن انسان
می باشد و انسان به مثابه امانت دار ملک خداوند اسوت
و هیچ گونه مالکیتی اعم از منفعت و یا به صورت مشاع
برای وی قائل نیستند و حتی کسانی را که تفکر آن هوا
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 رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و زوجین

 ،2009مورد بررسوی قورار گرقوت و بوا مطالعوه کتوب،
مقاالت ،قوانین و دستور العمل هوا در حقووق داخلوی و
خارجی نتیجه بیان شده در این مقاله به دست آمد.

پیشرقت ها در علوم مختلف قادر به آقرینش موجوودی
از عدم نخواهد بود (.)7

 نازیال تقوی و همكاران

مالکیتی است نه امانی ،طبق آیات کالم وحوی (قصوص/
 ،)77-78دارای قرهنگ قارونی می دانند (.)1
گفته شده خداونود هور آنچوه از ملوک خوود را کوه بوه
دیگران تملیک می کند ،در عین اعطای مالکیوت نیوابی
دیگران ،در تملیک به غیر ،مالکیت خود را باطول نموی
سازد .نظریه مزبور با اشکال مواجه است؛ چراکه این امر،
مغایر با آزادی و اختیار انسان است و انسان را تبدیل به
محاقظی برای جسم و روآ می کنود .عوالوه بور آن ،موا
مجاز به تصرف در اع ای بدن خوود در حودود شورعی
هستیم ،حال آنکوه اموین حوق تصورف ،غیور از جهوت
حفاظت را ندارد.

ج :مالكیت اعتباری (تشریعی)
برخی قائل به وجود رابطه مالکیت اعتباری هستند .این
مالکیت به این معناست که از جانوب شوارع مقودس یوا
عرف ،مالکیتی برای قرد اعتبار شده اسوت و کسوی هوم
حق مزاحمت نسبت به این حق را ندارد .از آنجایی کوه
ملکیت انسان ،امر عقالنی است که مورد نهی و رد شارع
قرار نگرقته است ،پس این ملکیت ،مواقق شوریعت نیوز
هست ( .)7مثالً حرمت استفاده از خون در گذشوته بوه
علت بی قایده بودن آن بوده است ،اما چون امروزه ،بهره
برداری از آن منجر به اعطای زندگی اسوت ،عورف هوم
برای آن ،مالکیتی را اعتبار کرده است.
با وجود این ،جهت ایجاد حق مالکیت اعتباری نسبت به
چیزی ،احتیاج به اسباب و علل است .ماده  140قوانون
مدنی ایران نیز اسباب تملوک را بور شومرده اسوت کوه
شامل:
 -1احیاء اراضی موات؛ روشن است این تملک مخصوص
زمین است و اع ای بدن خارج از حیطه موضوع می
باشد -2 .حیازت اشیا مباحه؛ این سبب منجر به
مالکیت ابتدایی شخص بر شی می شود و بر اثر آن
شخص بر آن سلطه پیدا می کند ( .)8اع ای بدن
انسان هم داخل در موضوع مباحات نمی باشد و لذا به
وسیله این سبب نیز نمی توان آن را تملک کرد-3 .
عقود و تعهدات؛ در مواردی که عقدی بسته می شود
اگر معوض باشد ،قرد ملکیت خود را نسبت به موضوع
قرارداد در مقابل عوض سلب می کند و در صورت غیر
معوض بودن نیز ،بدون دریاقت عوض ملکیت خود را
سلب می کند .بنابراین عقود و تعهدات هم نمی توانند
سبب مناسبی برای اثبات مالکیت انسان بر اع ایش
باشد -3 .با توجه به تعریف حق شفعه و شرایط آن و
ارث که منجر به انتقال قهری مالکیت می شود ،روشن
است که این اسباب هم نمی توانند منجر به اثبات
مالکیت انسان نسبت به اع ایش شوند .بنابراین مالکیت
اعتباری ،نمی تواند برای اثبات مالکیت انسان مورد
استناد قرار بگیرد (.)5

 .2رابطه مالكانه
برخی ققها معتقدند ،رابطه انسان بر بدن و اع ایش بوه
نحو مالکانه می باشد ( .)3 ،2در خصوص مالکیت انسان
نسبت به اع ای بدن خود ،نظرات مختلفی وجوود دارد
که شامل مالکیت حقیقی ،تکوینی ،اعتباری و ذاتی موی
باشد .در ذیل به نحو اجموالی بوه تبیوین ایون مفواهیم
پرداخته می شود.
الف :مالكیت حقیقی
مالکیت حقیقی همان سلطنت تام است؛ به گونه ای که
تمام تصرقات در آن چیز به مالک اختصواص پیودا موی
کند .مالکیت خداوند نسبت به مخلوقوات از جملوه ایون
مالکیت است ( .)4البتوه از آنجوایی کوه انسوان چنوین
سلطنت تامی بور اع وای خوود نودارد و ایجواد و بقوای
اع ای بدن وی وابسته و قائم به ذات او نیسوت ،چنوین
رابطه ای بین انسان و اع ای بدنش وجود ندارد (.)5
ب :مالكیت تكوینی
عالمه طباطبایی معتقدند برخی چیزها وجودشوان قوائم
به قرد است؛ به این معنا که جدا از قرد ،هستی ندارنود،
بنابراین ملک او محسوب می شوند و بیان کردند ما بوه
علت سلطه تکوینی که بر بدن خود داریم ،مالک آن هوا
هستیم ( .)6اما نمی توان این نوع مالکیت را برای اع اء
و جوارآ قائل شد زیرا مالکیت تکوینی ،مالکیت بی قیود
و شر می باشد و مالک حق هرگونه تصرف در مملوک
خود را دارد ،در حالی که انسوان از ایوراد جورآ و ضورر
شدید به بدن خود ممنوع است .از طرف دیگر ،مالکیوت
تکوینی در گرو آقرینش است و انسوان بوا وجوود تموام
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د :مالكیت ذاتی
در تعریف این نوع مالکیوت گفتوه شوده« :حقوی اسوت
دائمووی کووه بووه موجووب آن ،شووخص مووی توانوود حوودود
تصرقات در مالی را به خوود اختصواص دهود و از تموام
مناقع آن استفاده کند» (.)4
برخی حقوقدانان مالکیت انسان بر اع ای بودن خوود را
از بارزترین مصادیق مالکیت ذاتی دانسته اند ،زیرا آنچوه
که برای رسویدن بوه ملکیوت الزم موی داننود ،تصورف
اختصاصی نسبت به آن است (.)9
مالکیت ذاتی ،نسبتی تکوینی اسوت ،بوه ایون معنوا کوه
تحقق آن به سبب خارجی و یوا اعتبواری کوه از سووی
شخص یا گروهی اعتبار می شود ،نیازی نودارد ( .)10از
آنجایی که اع وای بودن انسوان بودون نیواز بوه سوبب
خارجی یا اعتبواری ،ایون نووع مالکیوت را کوه در واقوع
همان سلطنت انسان بر بدن است ،بورای او ایجواد موی
کند ،لذا می توان نتیجه گرقت که رابطه بوین انسوان و
اع ای بدنش از نوع مالکیت ذاتی است .از طرف دیگور،
داللت وجدان و سیره عقال نیز مؤید چنین سلطنتی می
باشد .همچنوین حمایوت از شخصویت جسومی انسوان،
نشان دهنده محتورم بوودن ایون سولطه و اسوتیال نوزد
قانونگذار می باشود ،چورا کوه ایوراد صودمه و آسویب و
تعرض جنسی ،منجر به مسئولیت کیفری و حقوقی قرد
می شود (.)11
بنابراین می توان نتیجه گرقت کوه مالکیوت انسوان بور
اع ایش ،رابطه سلطه یا حق دائمی است که بین انسان
و اع ای وی مقرر شده و قانونگذار آن را معتبر شناخته
است و شخص به موجوب چنوین حقوی ،موی توانود در
حدود قوانین ،تصرف در اع ایش را به خوود اختصواص
دهد ،به گونه ای که از تمام منواقع ممکون آن اسوتفاده
کند (.)5

 .4نظر برگزیده
در حقوق اسالم ،سه ویژگی برای مالکیوت آموده اسوت:
الف -مطلق بودن :به این معنا که مالک حوق هور گونوه
استفاده مشروع که از نظر عقوال ،معقوول باشود را دارد.
ب -انحصاری بودن :یعنی ققط مالک و اقوراد مووذون از
طرف او ،حق بهره برداری از مال او را دارند .ج -دائموی
بودن :یعنی قرد تا زمانی که مالک آن موال اسوت ،حوق
اسووتفاده از آن را دارد ( .)13برخووی قائلنوود کووه رابطووه
موجود بین جنین ها و انسان از نوع رابطه مالکانوه موی
باشد؛ چرا که اگر من بورده نیسوتم ،هویچ قورد دیگوری
مالک بدن من نیست .در نتیجه ،من باید مالوک اعموال
خود از جمله آن هایی باشم کوه دارایوی طبیعوی ،آن را
ایجاد کرده است و اقزون موی نمایود .پوس مون مالوک
دارایی های طبیعی و پیشرقت هایی مانند جنین هستم
که به وجود می آورم (.)14
با توجه به مطالب قوق ،نمی توان قائل به وجوود رابطوه
مالکیت بین جنوین هوای آزمایشوگاهی و صواحبان آن
شد؛ چراکه مالک های تعیین شده جهت وجوود رابطوه
مالکانه بین آن ها و صاحبانشان مقرر نمی باشد .به این
معنا که شاید رابطه جنوین هوا و صاحبانشوان را بتووان
انحصاری و مطلق تلقی نمود ،ولی وجوود معیوار مطلوق
بودن به هیچ وجه در این رابطه محقق نمی باشد .قائول
بودن به وجود رابطه مالکیوت و بوه دنبوال آن پوذیرش
ارتبا مطلق و همه جانبه صاحبان با جنین با توجه بوه
قابلیت بالقوه جنین ها در تبدیل شدن به انسوان اموری
است که خالف اخوالق حسونه موی باشود .بایود رابطوه
جنین های آزمایشگاهی و انسان را نوعی رابطه سلطه و
تصرف تلقی کرد .البته رابطه سلطه و تصرقی غیر مالی،
تا قابلیت بالقوه جنین آزمایشگاهی در تبودیل شودن بوا
انسان قابل جمع باشد .در واقع ،پذیرش رابطوه مالکیوت
بین جنین ها و انسان ،این تالی قاسد را دارد که ممکن

 .3رابطه سلطه و تصرف
برخووی معتقدنوود سوولطه انسووان بوور پیکوور خووود از نوووع
سلطنت است« .گاهی در مواردی سولطنت معتبور موی
باشد ،ولی عنوان حق و ملک صادق نیست .تسلط مردم
بر نفوسشان از این قبیل است .پس همانطور کوه موردم
بر اموال خود تسلط دارند ،بر نفس خویشتن نیز مسولط
هستند و در صورت عدم وجود منع قانونی از سوی عقال
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و عدم وجود منع شورعی نوزد متشورعه ،حوق هرگونوه
تصرقی را خواهند داشت» (.)12
همچنین آیات «البنی اولی با الموؤمنین قوی انفسوهم»
(احزاب« ،)6 /سوخر لکوم موا قوی السوموات و االرض»،
مت من جواز تصرف ماست .روایوت «النواس مسولطون
علی اموالهم و انفسهم» نیز دلیل دیگر بر این ادعاست.
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است منجر به تصور کاال شدگی جنین شوود ،در حوالی
که با پذیرش وجود رابطه سولطه و تصوریف غیور موالی
انسان بوا آن هوا ،موی تووان از تصوور کواال شدگیشوان
اجتناب نمود .به عالوه ،پذیرش سلطه غیر مالی زوجین
بر جنین هوای آزمایشوگاهی منجور بوه محودود شودن
اختیارات صاحبانشان نیز می شود.
وجود این رابطه به این معنی است که زوجین قانوناً می
توانند در خصوص ایجاد ،قریوز ،انتقوال ،از بوین بوردن،
اسوتفاده از آن در تحقیوق و یوا قورار دادن آن در رحوم
تصمیم گیری کنند .در واقع رابطه سولطه و تصورف ،در
چهارچوب اخالق حسنه و نظم عموومی قورار دارد .الزم
به ذکر است که انتقوال جنوین در قالوب اهوداء کوه در
قانون ما صورت قانونی به خود گرقته اسوت ،بوه معنوی
رابطه مالکانه نمی باشد .قانونگذار صرقاً بنا به مصوالحی
چون عودم از هوم پاشویدگی خوانواده دریاقوت کننوده،
چنوین امووری را جوائز قلمووداد کورده اسووت و ایون اموور
مغایرتی با کرامت انسانی ندارد ،بلکه برعکس ،انتقال آن
ها از اشخاصوی کوه تمایول بوه داشوتن آن ندارنود ،بوه
اشخاصی که ارزش قوق العاده ای برای آن قائل هستند،
کرامت بخشیدن به آن هاسوت .زموانی کراموت انسوانی
نقض می شود که بازار کلیه قروشی یا جنین قروشی باز
شود و یا به طور حرقه ای به تهیه کننودگان ایون موواد
انسان ساز تبدیل شووند .در واقوع ،نظوم عموومی نموی
پذیرد که اقراد با اهداف تجاری دست به این کار بزننود
یا نهادهایی را به قصد تجارت ایون کوار تسوهیل کننود.
بنابراین اعمال حق انسوان بور جنوین خوویش ،بایود بوا
مالحظه عرف و اخالق صورت پذیرد و قانون گذار ایران
بر اساس مصلحت و جلوگیری از آثار سووء عودم امکوان
باروری انتقال آن را در قالب اهداء پذیرقته اسوت .ققوط
باید این ق یه را در نظر داشت که اهدای جنوین باعو
نسل کشی انسان هایی با گزینش ژنتیکی خاص نشوود.
بنابراین با وجود حق سلطه و تصرف انسوان بور جنوین،
باید محدوده اخالقی آن مدنظر قرار گیرد و اعموال ایون
حق به خصوص از انتقال آن برای کسوانی کوه واقعواً بوا
مشکل نابواروری مواجوه هسوتند ،موورد اسوتفاده قورار
بگیوورد ،نووه اقوورادی کووه خواهووان داشووتن قرزنووی بووا
خصوصیات برتر هستند.

صاحب اختیار جنین های آزمایشگاهی
با توجه به مطالب بیان شده ،نتیجه گیری شد که بوین
جنین های آزمایشگاهی رابطه سلطه و تصرف غیر مالی
وجود دارد .با توجه به این کوه جنوین حاصول ترکیوب
منفعت ع و جنسی زن و مرد موی باشود ،در خصووص
این که صاحب اختیار او کیسوت ،اخوتالف نظور وجوود
دارد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.
تعلق به زن
تئوری کار ،مت من این نظر است که هورکس مسوتحق
نتایج کارش است .ایون تئووری ،پوس از کارهوای جوان
الک ،تئوووری « »lockeanرا تشووکیل داد ( .)15الک
معتقد است صاحب اولیه هر شخص ،خودش است و کار
انجام شوده از سووی یوک شوخص ،امتودادی از هموان
شخص است .بنوابراین ،حوق بهوره بورداری از آن کوار،
منحصر به همان قرد می باشد و هرگاه قردی ،کواری در
مووورد یووک کوواال انجووام دهوود ،بوودان ارزش بخشوویده و
مالکیت در آن کاال را کسب موی کنود .در نتیجوه قورد،
منفعوت مووجهی بووا اقوزایش ارزش کوارش در آن کوواال
کسب می کند (.)16
در واقع تئوری الک ،اختیار یک چیز را از آنِ نخسوتین
و مهم ترین قردی می داند که بیش ترین کوار بودنی را
انجام داده است و از آنجایی کوه در لقواآ آزمایشوگاهی،
زن بیش ترین کار را جهت تولید جنین انجام می دهد،
او را صاحب جنین آزمایشگاهی محسوب می کند .البته
این تئوری ،دارای دو استثناء می باشد.
اولین استثناء این می باشد که قردی که بیش ترین کار
را برای چیزی انجام داده ،زموانی نسوبت بوه آن محوق
است که آن را در معرض اتالف قرار ندهد .بنابراین اگور
زن خواهان از بین بردن جنین و مرد خواهان کاشت آن
باشد ،نظر مرد مقدم می شود .استثناء دوم ایون قاعوده،
در نظر گرقتن منفعوت خصوصوی و شخصوی اسوت .در
برخی موارد بین مناقع طرقین تعارض پیش می آید .در
این مواقع بایود تعیوین کورد کوه کودام یوک از منواقع،
منفعت اساسی محسوب می شود .گفته شوده ،چنانچوه
منفعت خصوصوی بوه طوور منطقوی بور آزادی منطقوی
(متعارف) اقراد توثیر بگذارد ،اساسی قلموداد موی شوود.
موردی را در نظور بگیریود کوه پوس از انجمواد جنوین،
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زوجین از هم جدا شوند و بعد از آن زن خواهان کاشت
جنین در رحم خود باشد ،ولوی مورد مخالفوت کنود .در
این جا باید دید که منفعت کدام یک از مناقع زن و مرد
اساسی می باشد؟ انشعابات روانی دانستن ایون امور کوه
شما در این دنیا قرزند طبیعی دارید ،ممکن است بورای
برخی مردان آزار دهنده باشد و این امر با حق (منفعت)
زن جهووت کاشووت جنووین در تعووارض اسووت .منفعووت
خصوصی باید متعوارف باشود و اگور بوه طوور متعوارف،
اعمال منفعت یک طرف به منفعت طرف دیگور صودمه
بزند ،آن منفعت نباید اعمال شود .بنابراین اگور داشوتن
قرزند طبیعی بورای مورد آزار دهنوده باشود ،منفعوت او
چون مرتبط با آزادی اوست ،تقودم موی یابود .از طورف
دیگر ،اجبار کردن قرد به پودر شودن ،بورخالف اخوالق
حسنه نیز می باشد (.)19
بنابراین بر اساس این دیدگاه ،مادر به دلیل کار بیشتری
که برای جنین انجام می دهد ،صاحب آن محسوب موی
شود .اما در اعمال حق مادر ،باید بوه دو اسوتثنای ایون
قاعده توجه کرد.
تعلق به مرد
برخی قائل به تعلق جنین ها بوه مورد هسوتند .دربواره
منشو خلقت جسمانی انسان ،قرآن کریم تعابیر متفاوتی
را به کار برده است که مجموع آن ها را می توان در سه
تعبیر خالصه کورد .اول؛ واژه خواک «واهلل خلقکوم مون
تراب ثم من نطفه» (قاطر ،)11/خداوند شما را از خواک
آقرید ،سذس از نطفه ای .بر اساس این آیه ،منشو حیات
انسانی به خاک نسبت داده شوده اسوت .دوم؛ واژه گول
چسبیده ،مانند آیه  11سوره صاقات «انا خلقنواهم مون
طین الزب» ،یعنی ما آن ها را از گل چسبناک آقریدیم.
سوم؛ واژه گل خشک یا سفالین .سوره  14الرحمن موی
قرماید« :خلق انسان من صلصال کالفخار» ،یعنی آدموی
را از گلی خشک چون سوفال آقریود .هموین تعبیور در
آیات  28و  33سوره حجر نیز تکرار شده اسوت .هموان
طور که مالحظوه موی شوود اگرچوه ظواهر ایون تعوابیر
متفاوت می باشد ،ولی حقیقت آن هوا بوه لحواظ منشوو
آقرینش ،یک چیز است؛ چرا که اصول گول هوم خواک
است که با آب ممزوج گشته است .لذا در آیه  59سووره
قرقان آمده است« :هوو الوذی خلوق مون المواء بشوراً»،

مالكیت فرد به دست آورنده بیشترین منفعت
عقیده پاسنر از تئوری اقتصادی به این گونه می باشد کوه
باید از جنین ،به شکلی استفاده کرد که حداکثر منواقع و
سود به دست آید .در این رابطه که متولد شدن جنین بوا
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اوست که از آب بشری آقرید .بنوابراین موی تووان بیوان
کرد ،منشو خلقت انسان ،آب و خاک اسوت کوه بوا واژه
های مختلف در قورآن بیوان شوده اسوت ( .)20دوموین
مرحله خلقت انسان ،نطفه است کوه در رحوم زن قورار
گرقته است .واژه نطفه ،در آیات مختلفی از قرآن کوریم
آمده است که همه آن ها درباره انسان می باشد .در آیه
 11سوره قاطر آمده است« :و اهلل خلقکم من توراب ثوم
من نطفه» .برخی معتقدند منظور از نطفوه کوه در ایون
آیه ذکر شده است ،همان سلول جنسی مرد یوا اسوذرم
می باشد و بر اساس قاعده ققهوی الوزرع للوزارع ،نطفوه
شکل گرقته در رحم که همان اسذرم مرد است ،به مورد
تعلق دارد ( .)22 ،21در ذهن پیشینیان ،ایون احتموال
بیشتر به ذهن می آمده ،بوه ویوژه وقتوی نقوش سولول
جنسی زن در علم پزشکی ،چندان شناخته شوده نبوود
( .)22در واقع ،در زموان نوزول آیوات و صودور روایوات،
مردم به اطالعات جدید پزشکی که کودک ،حاصل لقاآ
اسذرم و تخمک اسوت ،آگواهی نداشوتند و رحوم زن را
صرقاً ظرف رشد جنین می پنداشتند و نقش زن را ققط
در محل قرار گرقتن جنین و زاییدن خالصه می کردنود
( .)23این گروه ،جهت تویید ادعای خویش به چند آیوه
از قرآن استناد می کنند .نخستین و مهم ترین آیوه ای
که در این زمینوه بوه آن اسوتناد موی شوود آیوه «...ان
اموواتهم اال الالتووی ولوودنهم» (مجادلووه\ ،)2مووادر آن هووا
کسانی اند که اینان را زاده اند ،می باشد .بهره برداری از
این آیه به گونه ای اسوت کوه عوده ای در بحو موادر
جانشین ،یعنی مواردی که رحم زن قادر به نگهداری از
جنین نیست ،لذا جنین متشکله از جنین بوه رحوم زن
دیگری انتقال داده می شود ،مطلقاً زنانی که موی زاینود
را مادر قلمداد می کنند و نقشی برای تخمک زن قائول
نمی باشند .حتی ادعا شده به لحاظ عقلی ،قرزند متولود
شده هم در نتیجه تخمک و صفات به ارث برده شوده از
زنان نیست ،بلکه قرزنود بوه طوور کلوی ،نتیجوه تعامول
انسان با محیط است (.)23
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دالیل ،به دو دسته تقسیم می شوند .عده اول معتقدنود
نطفه ذکر شده در آیه  11سووره قواطر ،هوم بوه سولول
جنسی مرد و هم به سلول جنسی زن اطالق می گوردد.
زیرا در قرآن ،خلقت انسان به نطفه نسبت داده شوده و
هوور دو سوولول جنسووی ذکوور شووده ،در تشووکیل نطفووه
توثیرگذار می باشند ( .)26 ،25عده دوم بیان کورده انود
که نطفه به سلول لقاآ یاقته یا زیگوت اطالق می گردد.
گفته شده این احتمال ،به لحاظ تطبیق بوا یاقتوه هوای
جدید جنین شناسی هوم مناسوب تور اسوت؛ چورا کوه
زیگوت آغاز حیات انسانی است؛ «تکامل انسان از زموان
لقاآ شروع می شود و آن هنگامی است که یوک گاموت
نر به یک گامت ماده یا اووسویت موی پیونودد و سولول
واحدی را به نام زیگوت تشکیل می دهنود .ایون سولول
ویژه ،تولید کننده و پایه گذار وجود هور یوک از موا بوه
عنوان قردی مجوزا موی باشود» ( .)27اینوان در جهوت
تویید ادعای خویش بیان کرده اند که اگور نطفوه را بوه
زیگوت تعبیر نکنیم ،الزمه اش آن اسوت کوه قورآن بوه
نقش سولول جنسوی زن ،در ترکیوب بوا اسوذرم ،توجوه
نکرده است ،در حالی که ایون مسووله بوه لحواظ علموی
امری ثابت شده است .این عدم اشاره در قورآن را نموی
توان حاکی از نقض قرآن باشد ،اموا تفسویر منطبوق بوا
علم ،ارجح است و با دقت در برخوی آیوات قرآنوی ،موی
توان شواهدی را در جهت تویید این احتمال بیان کورد.
همانند آیه  37سوره قیامت که می قرمایند «الوم یکون
نطفه من منی یمنی» ،یعنی آیا انسان نطفه ای نبوود از
آبی که قرو ریخته می شود .ظاهر این آیه بوین نطفوه و
اسذرم تفاوت قائل شده است .بدین معنا که چون اسذرم
متحرک است و اوویست نامتحرک و پذیرنده آن ،قورآن
در ایجاد نطفه به سلول جنسوی مورد بوه منزلوه عامول
حرکتی در پیدایش نطفه اشواره کورده اسوت ( .)20بوه
عبارت دیگر با وجود این که مرد ققوط منوی خوویش را
می ریزد ،سبب اشاره قرآن ،عامل نیرومندی اسوذرم در
پدید آمدن نطفه و قرار گرقتن در مهبول زن و ترکیوب
با تخمک می باشد ( .)23آیه  2سوره دهر کوه قرمووده:
«انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج» ،نیز شاهد دیگر بور
این ادعاست؛ در ایون آیوه واژه امشواج ،کوه بوه معنوای
اخال و چیزی است که مخلو شده است ،می باشود،

ارزش تر است یا استفاده آن در تحقیقات ،اخوتالف نظور
وجود دارد .اما به طور کلی ،هدف بایود بورآوردن رضوایت
همه شهروندان باشود .در پاسوب بوه ایون سوؤال ،تئووری
نتیجه ای ،به اخالق و تعداد اقرادی که آسیب می بیننود،
توجه می کند .یعنی می گوید جنین باید متولد شود .اموا
تئوری منطقی ،به تعداد اقرادی که زنده می مانند ،توجوه
می کند .یعنی می گوید اگر جنین در تحقیقات اسوتفاده
شود ،سودمندتر است .اما تئوری اقتصادی ،بحو هزینوه
قرصت در استفاده از جنین را مطرآ موی کنود .اول ایون
که هزینه قرصت ،بهترین استفاده را استفاده ای می دانود
که حداکثر سود را داشوته باشود .بنوابراین ممکون اسوت
هزینه قرصت ،جنین را به قرد در صدد استفاده از جنوین
ندهد و استفاده به شکل دیگری را سوودمندتر بدانود .بوه
ویژه این مورد در جوایی اهمیوت موی یابود کوه قورد ،راه
متعارف دیگری برای بچه دار شدن دارد .دوم این که اگور
جنین به دنیا نیاید ،آن چه که از دست موی رود ،حیوات
بالقوه ای است که تمام موققیت ها آن جنوین و تووثیرش
بر زندگی دیگران را در بر می گیرد .به عبارت دیگر ،ایون
جنین بالقوه ،ممکن است در آینده یک پزشک یوا رئویس
جمهور و  ...شود و به جامعه سوود برسواند ( .)24پاسونر،
مخالف از بین بردن جنین است؛ زیورا معتقود اسوت کوه
اسراف هر منبعی که محدود است ،کار غیر اخالقوی موی
باشد.
شایان ذکر اسوت پاسونر هوم در جلووگیری از بچوه دار
شدن ناخواسته ،این تحلیل را ارائه می دهد که درسوت
است که متولود شودن جنوین از دور ریخوتن وی سوود
بیشتری دارد ،اما در تحمیل بچه دار شودن ناخواسوته،
هزینه بیشتر از سود حاصله خواهد بود ،پس این حق به
اجرا در نمی آید .یعنی به جای اعمال منفعوت شخصوی
به کار برده شوده در نظریوه اول ،بوه تئووری اقتصوادی
تمسک جسته است ( .)18بنابراین ،بر اثر ایون دیودگاه،
چون بهترین استفاده از چیزی ،به دست آوردن حداکثر
سود می باشد ،مالکیت را باید از آن کسی دانست که بوا
استفاده او از جنین ،سود بیشتری به جامعه می رسد.
تعلق به هر دوی زوجین
عده ای نیز قائل به این هستند کوه جنوین ،متعلوق بوه
هردوی زوجین است .ایون عوده بوه لحواظ اسوتناد بوه
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صفت نطفه واقع شده است .امشاج جمع مشیج یا مشج
است و نطفه مفرد است و از نظر ادبیات عربی ،به دلیول
این که نطفه می تواند واجد ویژگی های متعودد شوود،
آوردن صفت جمع برای آن صحیح می باشد (.)29 ،28
در واقع مراد از امشاج ،همان زیگوت حاصول از ترکیوب
اسذرم و تخمک مورد و زن کوه در اصوطالآ متشورعه و
ققهی ،به نطفه تعبیر می شود .با عنایت بوه ایون معنوا،
آیه به روشنی داللت می کند که ایجاد انسان مبتنی بور
نطفه ای است که مخلوطی از اسذرم و تخمک «دو ماء»
می باشد ( .)30 ،23بنابراین بین سلول جنسوی مورد و
نطفه تفاوت وجود دارد .پروقسور مور ،از محققان بزرگ
جنین شناسی هم بر این دیدگاه قرآنی توکید می کنود؛
ایشان معتقدند که خلقت انسان با قعل و انفعاالتی آغواز
می شود که در سلول هوای جنسوی مورد و زن پوس از
لقاآ به وجود آمده اند و از نظر علمی حودود شوش روز
طول می کشد که تکامل یابنود ( )27و مشوارکت زن و
مرد در ایجاد جنین به معنای این می باشد که از جهت
خونی و ژنتیکی ،بین جنین و صاحبان مواد متشکله آن
ها بستگی حقوقی وجود دارد ( .)31در جهت رد ادعای
کسانی که قائل به وجود نقش صورف ظورف پرورشوی و
زاییدن برای زن هستند هم بیان شده است ،ایون آیوات
حاکی از آن می باشد که معیار پیودایش قرزنود از پودر
ققط یک عامل یعنی سلول جنسی اوست .اموا پیودایش
قرزند از مادر بر دو عامل استوار می باشد؛ الوف :ارتبوا
تکوینی و وراثتی که به وسیله تخمک حاصل می شوود،
ب :ارتبا حملی ،والدتی و ح انتی که به وسیله رحوم
محقق می شود ( .)23در خصوص تعلق جنوین بوه هور
دوی زوجین ،همچنین بیان شده اسوت در خصووص بوا
انتقال جنین ،به رضایت هر دو زوج نیاز است؛ چورا کوه
منشو تکوین جنین ،اسذرم و تخمک زن اسوت و جنوین
متعلق به هر دوست (.)23
نظر برگزیده
دیدگاه سوم ،به جنوین نگواه اقتصوادی داشوته اسوت و
داشتن چنین نگاهی به جنین غیر اخالقی است .دیدگاه
اول و دوم نیز معقول و منطقی به نظر نمی رسد .بورای
ایجاد جنین ،عالوه ضرورت وجوود اسوذرم مورد ،وجوود
تخمک زن نیز الزم است و این که گفته می شود اسذرم
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مرد ،کار اصلی را در ایجاد جنین می نمایود ،قلوذا بایود
جنین را متعلق بوه وی دانسوت ،شواید از هموان تفکور
قدیمی مردود برتری مرد بر زن و تفسیر نادرسوت عوده
ای از مفسران که بح کشتزار بودن در آیه  223سوره
بقره را تنها به استمتاع جنسی و لذت جویی جسومی از
زن محدود می کنند و او را به میزان یک کشتزار تولیود
نسل تنزل می دهند ،نشوت می گیرد .در حالی که نکته
باریکی در این تشبیه نهفته اسوت و در حقیقوت قورآن
کریم می خواهود بوا ایون بیوان ،ضورورت وجوود زن در
اجتماع انسانی را مجسم کند که زن یک وسیله ارضوای
شهوت ها نیسوت؛ بلکوه وسویله ای اسوت بورای حفو
حیات نوع بشر! همان طور که انسان برای ادامه زنودگی
به تغذیه نیواز دارد و بودون کشوت و زرع موواد غوذایی
حیات او تومین نمی شوود ،بورای اداموه نووع خوود نیوز
نیازمند به وجود زن است ( .)32عالمه طباطبایی دراین
باره می قرمایند« :حاصول معنوای آیوه ایون اسوت کوه
موقعیت زنان در جامعه انسانی همانند زراعتی است کوه
آدمی برای تحصیل غذایی که مایه حف زندگانی و بقاء
آن اسووت و نیووز بوورای ابقوواء تخووم بوودان احتیوواج دارد.
همچنین جامعوه انسوانی بورای دوام نووع و بقواء نسول
محتاج به زنان است؛ زیرا خداوند متعال تکون انسوان و
مصور شدن او را به این صورت در طبیعوت رحوم قورار
داده و طبیعت مردان را که جزئی از آن مواده اصولی در
ایشان است ،مایل به زنان قرمووده و بوه موردان توصویه
کرده ،هوا و هوس خویش را بوا همسور خوویش توومین
کنند و تنها به قکر این نباشید که در مزرعه ،بذراقشانی
کنید؛ بلکه به قکر این باشید که در مزرعوه ،بوذر سوالم
بذاشید .پس نه تنها به قکر مزرعه باشوید و او را مزرعوه
بدانید و بذر بذاشید و به قکر اطفای غریزه نباشید ،بلکه
به این قکر باشید که بذر سالم بذاشید .شوریک نگیریود؛
مبووادا مصووداق «و شووارکهم قووی االموووال و االوالد »...
باشید ،که شیطان در اموال و اوالد شوما شوریک باشود
( .)33از آنان که اعتقاد به تعلق صورف جنوین بوه مورد
دارند ،با این استدالل که کار اصلی را اسوذرم موی کنود
باید پرسید که آیا چنین اسذرمی بودون وجوود تخموک
زن نیز قابلیت ایجاد چنین جنینی را دارد؟ بدیهی است
که پاسب به چنین سؤالی منفوی اسوت .بنوابراین الزموه

 نازیال تقوی و همكاران

به دلیل ابتالء زن به سرطان ،جنین تشوکیل داده و آن
را قریز می کنند .لیکن آن ها بعد از درموان سورطان از
هم جدا می شوند .زن که قدرت تخمک گذاری خوود را
به دلیول درموان هوای ناشوی از پرتودرموانی و شویمی
درمانی از دست داده اسوت ،بوه لحواظ اهمیوت ارتبوا
ژنتیکی بوین خوود و قرزنود ،بوه عنووان آخورین امیود،
خواستار انتقال جنین به خود است .حال اگر مرد با این
انتقال مخالف باشد ،باید چه تصمیمی گرقت؟ بوه طوور
قانونی ،از آنجایی که جنین متعلق بوه هوردوی زوجوین
است و باید انتقالش با رضایت طرقینی باشد ،به زن حق
انتقال داده نمی شود .توجیه دیگر این تصمیم این است
که برای برخی از اقراد ،تصور این که قرزنودی از آن هوا
در این دنیا وجود دارد ،عذاب آور است و حتی برخی از
اقراد می ترسوند بوا رضوایت بوه انتقوال جنوین ،خطور
کودکی که در آینوده ،در جسوتجوی پودر خوویش موی
باشد اقزایش یابد و چه بسا ،منجور بوه بوروز مشوکالتی
برای زندگی جدیدی که قرد تشوکیل داده شوود .البتوه
اقلیت صاحب نظران ،در حوال حاضور مواقوق بوه ارائوه
حمایت بیشتر به این زنان هستند و پیشنهاد می کننود
که زنان ،حتی پس از جدایی از همسر خود باید قادر به
داشتن قرزند از طریق جنین های منجمد باشند.
باید بیان کرد نظر اقلیت به لحواظ اخالقوی در موواردی
که یکی از طرقین تا پایان عمور خوود توانوایی بچوه دار
شدن خود را از دست می دهود و تنهوا شوانس داشوتن
یک قرزنود بیولووژیکی بوه اسوتفاده از جنوین منجمود
محدود می شود ،قابل قبول است ،ولی قدرت مقابلوه بوا
مسائل حقوقی (مال مشترک بودن) را ندارد .برای حول
این مشکل ،پیشنهاد شده است یک راه حل موی توانود
اعمال جریمه برای محروم سازی همسر سابق از شانس
او برای داشتن قرزنود باشود .راه حول دیگور موی توانود
بازنویسی ساده اسناد و مدارک حقوقی باشد که زوجین
باید پویش از ایجواد جنوین و قریوز آن توسوط قنواوری
باروری حمایت شده ام اء کنند؛ به این صوورت کوه در
قراردادشان ،بوه طرقوی کوه توانوایی بواروری خوود را از
دست داده ،حق استفاده از جنین داده شوود و در عوین
حال هر یک از آن ها باید مواققت کنند که اگر پوس از
قطع رابطه ،تصمیم به انتقال بگیرد ،طرف دیگر به طوور

ایجاد جنین ،عالوه بر اسذرم مرد ،تخموک زن نیوز موی
باشد و نباید با چنین استداللی ،چنین حکمی ناعادالنوه
مقرر نمود .همچنین اینکه گفته می شود چنین جنینی
متعلق به مادر است و اختیار انجام هر عمل حقووقی بوا
وی است نیز سخنی اقرا گونه است .صرف این کوه در
قرآیند لقاآ آزمایشگاهی ،زنان نسبت به موردان ،رنوج و
دردهای بیشتری را تحمل می کند ،نموی توانود مجووز
منطقی تعلق صرف جنین به زن باشد؛ چرا کوه از یوک
منظر دیگر می توان به این ق یه نگاه کرد کوه درسوت
است که مردان به غیر از استرس های مربو به نتیجوه
بخش بودن درمان ،درد دیگری را تحمول نموی کننود،
ولی هزینه کل قرآیند درمان که بسیار گزاف می باشود،
به عهده مرد است .ولی تعهد مالی مرد هوم نموی توانود
مجوز تعلق صرف جنین به او باشد .برای ایجواد جنوین،
یکی از شرایط و اسباب اصلی الزم در بوه وجوود آمودن
آن ،تخمک زن می باشد که این تخموک بوا اسوتفاده و
تغذیه از بدن زن ایجاد شده است .لذا نموی تووان یوک
طرقه ق اوت نمود و آن را مال متعلق به مرد دانسوت و
باید از نظریات اقراطی و تفریطی دوری جست و نظوری
معتدل ،با در نظر گرقتن واقعیات ،در این موضوع خاص
ارائه نمود .بنابراین تا جایی که می توان بایود تفسویری
ارائه داد که برابری زن و مرد حف شود ،چه اینکه اصل
و ریشه و بنیاد چنین دیدی ،بر پایه برابری و در نتیجوه
حف کرامت زن بوده و خواهد بود و باید چنین نظریات
نامتوازنی را تعدیل نمود .قواعود انصواف و بنوای عقوال و
منطق حقوقی نیز چنین تفسیری را تویید می نماید که
با توجه به ایجاد جنین از اسوذرم و تخموک و ضورورت
وجود هر دوی آن ها در تشکیل آن ،متعلوق بوه هور دو
محسوب شود .بنابراین ،با توجه به این کوه هور یوک از
زوجین در پیدایش جنین نقش دارند ،هور دوی آن هوا
نسبت به جنین دارای حق است.
شایان ذکور اسوت پوذیرش تعلوق جنوین بوه هور دوی
زوجین ،نتیجه رضایت طرقینی را جهوت انجوام اعموال
حقوقی مجاز نسبت به جنین را بار می آورد .اما عده ای
بیان کرده اند که این حوق تصومیم گیوری دونفوره ،در
برخی موارد ،منجر بوه بوی عودالتی نسوبت بوه یکوی از
طرقین می شود .موردی را در نظر بگیرید که زن و مرد
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انتقال نیز نظم عمومی اقت ا می کند این اختیار منجور
به شکل گیری نهادهای سودآور خرید و قوروش جنوین
نگردد و انتقال ققط طی ضوابط قانونی و به متقاضویانی
که با مشکل ناباروری رو به رو هسوتند ارائوه گوردد نوه
.کسانی که خواهان داشتن قرزندی با ویژگی برترند
در خصوص این که جنین های متعلق به چه کسی موی
باشد باید جنین را به لحاظ شکل گیری از هر دو سلول
 متعلق بوه هور دوی زوجوین قلموداد،جنسی مرد و زن
.نمود

کامل از تمام مسئولیت های مالی و حقوقی معاف شوود
و هر یک از آن ها باید ناشناسی کامل برای طرف غایب
را ت مین کنود و بایود مجوازات هوای سونگینی وجوود
داشته باشند تا در صورت نقوض قورارداد ناشناسوی بوه
.)34( شدت اجرا شود

نتیجه گیری
در خصوص رابطه بوین انسوان وجنوین پوذیرش رابطوه
مالکیت منجر به تصور کاالشدگی از جنین می شود که
به جهت قابلیت بالقوه جنین در تبدیل شدن بوه انسوان
 نمی توان قائول بوه،امری خالف اخالق حسنه می باشد
وجود رابطه مالکیت بوین جنوین هوای آزمایشوگاهی و
 به نظر می رسد باید رابطه موجود را نووعی.زوجین شد
رابطه سلطه و تصرف غیور موالی بوین انسوان و جنوین
 اختیار زوجین نسبت به جنین به، در واقع.قلمداد نمود
 انتقال، قریز، ایجاد:این موارد محدود می شود که شامل
 همچنین در بحو. از بین بردن می باشد، اهدا،به بدن

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی کسانی که در نگارش ایون مقالوه
که حاصل پایان نامه اسوت و از موسسوه رویوان کوه در
تهیه و نگارش آن همکاری نموده است تشکر و قدردانی
.می شود
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