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 هچکید
دانش پزشکی که در اختیار انسان معاصر قرار گرفته، لقاح  از جمله دستاوردهای

 ای ژهاز نظر اخالق و حقوق حکم وی که یا تولید جنین آزمایشگاهی است مصنوعی

در خود توان تبدیل شدن به یک  زیرا ،دارد انسان های بدن متفاوت با دیگر فرآورده

انسان را دارد تا بتواند شخصیت انسانی پیدا کند ولی پیش از دمیده شدن روح در آن، 

در  و در این صورت مورد نقل و انتقال قرار گیرد. یردتواند مشمول تعریف مال قرار گ می

و شخصیت  تعریف عرفی از مالبا تکیه بر  پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین مالیت بالفعل

د. آنگاه دیدیم که بین احکام ناظر به مالیت بالفعل از یک وش می جنین پرداخته ةبالقو

بین این  ،سو و شخصیت بالقوه از سوی دیگر تعارض وجود دارد و باید برای رفع تعارض

کی در پی یافتن مرجحی برای ترجیح ی باشند که از قبیل متناقضین می دو دسته احکام

رسد همیشه احکام راجع به شخصیت  در بحث ترجیح، گرچه به نظر می بر دیگری بود.

بر احکام راجع به مالیت رجحان داشته باشند، لیکن توجه به این نکته که از طرفی 

بالفعل بر احکام  شخصیت جنین بالقوه است و مالیت او بالفعل و از طرف دیگر احکام

حل تعارض  رسد راه نماید. به نظر می ات را دشوار میجحند، تعیین مرشو بالقوه چیره می

را باید در میزان قابلیت قوه جهت فعلیت یافتن جستجو نمود. اگر شخص شدن جنین 

در آینده چنان قوتی داشته باشد که بتوان شخصیت او را در آینده مسلم انگاشت، 

بل چنین قوتی قاشخصیت بالقوه بر مالیت بالفعل چیره خواهد شد، در حالی که اگر 

شخصیت او نداشته  ةگیری راجع به جنین ارتباطی با آیند تصمیم اثبات نباشد یا اصوالً
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او رجحان خواهد  ةباشد، احکام راجع به مالیت بالفعل بر احکام راجع به شخصیت بالقو

 داشت.

 

 کلیدی واژگان

 دیه ،مالیت ،شخصیت ،جنین
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 مقدمه

به ویژه علوم پزشکی سؤاالت ف های مختل تحوالت سریع علمی در عرصه

 ةداده است و روز به روز بر دامن ای را پیش روی محققان علوم انسانی قرار عدیده

های  بحث استفاده از فرآورده ،این مسائل ةملشود. از ج این سؤاالت افزوده می

ولی با پیشرفت علم، مسائل  قدمت طوالنی داردباشد که البته  بدنی انسان می

قه نیز برخی از فقهای قدیمی در ف. است شدهدر رابطه با آن مطرح تری  پیچیده

ر اسالم هم ، در صدمعلوم است مسأله اند و چنان که از طرح آن شده متعرض

به  مسأله که به علت عدم پیشرفت علم طب، مورد گفتگو بوده است، جز این

صورت همگانی و عمومی مطرح نشده و بدین جهت مورد بررسی و تجزیه و 

 .(13، ص ش.1931)طاهری،  حلیل کافی قرار نگرفته استت

 در قرن بیستم نیز روز به روز بر میزان استفاده از بدن انسان اعم از اعضا

 ةزایش یافته است و هر روز استفاداف های آن مانند خون همانند کلیه و فرآورده

های  انعصبی انس ةز شبکهای زیادی ا استفاده شود. ها تصور می جدیدی برای آن

که راهی  ها شروع شده است و فریز کردن آن مرگ قابل  تصور است ةدر آستان

این هر یک از  باشد. از قبیل آلزایمر و پارکینسون می هایی ای درمان بیماریبر

قت حقی ن یکبراساس تعریف مال به عنوا ند،شو قتی از بدن جدا میوها  وردهفرآ

 .(19، ص ش.1911ریمی، )ک گیرند عرفیه، در ردیف اموال قرار می

از جمله دستاوردهای دیگر دانش پزشکی که در اختیار انسان معاصر قرار 

در  چنین روشی، گرچه .یا تولید جنین آزمایشگاهی است 1گرفته، لقاح مصنوعی

و با این که از لحاظ علوم تجربی، با  اری از کشورهای جهان مورد عمل استبسی

از نظر اخالق و حقوق با مشکالت و ابهاماتی ابهام یا مشکلی روبرو نیست ولی 

و با  ای دارد ژهحکم ویجنین آزمایشگاهی به  بحث مربوطدر حقیقت،  مواجه است.
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به یک  در خود توان تبدیل شدن زیرا های بدن انسان متفاوت است؛ دیگر فرآورده

در انسان را دارد تا بتواند شخصیت انسانی پیدا کند ولی پیش از دمیده شدن روح 

و در این صورت مورد نقل و انتقال  تواند مشمول تعریف مال قرار گیرد میآن، 

 قرار گیرد.

جنین انداخته تا  ةبنابراین شایسته است ابتدا نگاهی به چنین ماهیت دوگان

آن از  ةصیت بالقود که این برداشت دائر بر مالیت بالفعل جنین و شخشوتبیین 

حقق تعارض بین آن تا بتوان صحبت از ت خیر قابل دفاع است یانظر حقوقی  نقطه

بین احکام ناظر بر  حلی برای رفع تعارض گاه باید راه )مبحث اول(؛ آن دو نمود

 جنین با احکام راجع به شخصیت در قوه او فراهم نمود )مبحث دوم(. مالیت فعلی

 

تحقق تعارض بین مالیت بالفعل و شخصیت بالقوه جنین  -الف

 آزمایشگاهی

 ،عالوه بر این که در قوهاست خاص جنین آزمایشگاهی باعث شده شرایط 

باشد، بالفعل بتوان آن را مال قلمداد  اراتوانایی انسان شدن و شخصیت داشتن را د

ای بر  احکام ویژهکه  )بند اول( شود ایجاد می هایی تعارض ین دو حالتنمود. بین ا

 د )بند دوم(.شو ها مترتب می این تعارض

 

جنین  ةتعارض: مالیت بالفعل و شخصیت بالقوموضوع  -1

 آزمایشگاهی

موضوع تعارض بین احکام مربوط به جنین آزمایشگاهی، در حقیقت تفاوت 

باید به  باشد که برای درك بهتر مطلب آن می ةبالقوبین وضعیت بالفعل و توانایی 

 بررسی این دو پرداخت. 
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 مالیت بالفعل جنین آزمایشگاهی -1-1

و به علت  میل گرفته شده است ی گفته شده که مال از ریشةت، گاهدر لغ

که ربطی است تمایل و گرایش مردم به آن مال خوانده شده و گاهی تصریح شده 

جعفری لنگرودی، ) است Mélon یا «Malon»ندارد و معرب لغت  «میل»به لغت 

حقوق و بنابراین از نظام حقوق غربی وارد نظام  (11311 ، واژة9126، ص ش.1931

چه در ملک  به معنای خواسته و آن ادبیات فارسیدر  مالاسالمی شده است. 

)معین،  ای داشته باشد، آمده است و ارزش مبادله مال( ة)دهخدا، ذیل واژ کسی باشد

که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله را به چیزی مال  در اصطالح .مال( ةذیل واژ

با این  .(13، ص ش.1969)امامی،  اند عریف نموده، تقتصادی و داد و ستد داشته باشدا

 ةشود. مال همواره دارای ارزش مبادل تعریف فرق بین مال و شیء مشخص می

اقتصادی  ةاقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شیء ممکن است ارزش مبادل

)در  مال نیست براین هر مالی شیء است ولی هر شیئیداشته یا نداشته باشد. بنا

 TERRE et.ش.:ر( Object Things( با شیئ و چیز )Bienمال ) ةص رابطخصو

SIMLER, 1998, n 2)،ستد به کار  و که در داد  . به عنوان مثال آفتاب و هوا

و قابل تملک و تقویم به پول نیستند، اقتصادی ندارند  روند و ارزش مبادلة نمی

 .(129 ص  ،ش.1933)صفایی،  دآین ء هستند لیکن مال به شمار نمیشی

یقت شرعیه نیست بلکه حقیقت در واقع مفهوم مال به عنوان یک حق

تفحص  ای است که تعریف آن را باید از دیدگاه عرف مورد بررسی قرار داد. عرفیه

دهد که هر چیز دارای نفع مادی باشد و به جهت  در مفهوم عرفی مال نشان می

شود،  ر گیرد، مال قلمداد میانسانی قراموضوع رغبت افراد  عدم تکافوی تقاضا،

 .(19، ص ش.1911)کریمی،  تعریف نمود 2توان مال را شیئی نافع و مرغوب پس می

یک شیء به مال مورد نصر را در توصیف عرف دو عبینیم که  بدین ترتیب می
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رغبت آحاد جامعه به داشتن آن شیء و  .2نفع داشتن و  .1 دهد: توجه قرار می

همین رغبتی  ةارزش مال هم نتیج .لحاظ عدم وفور آندادن به خود به اختصاص 

)کاتوزیان،  کنند به دست آوردن آن در خود احساس میاست که اشخاص برای 

 .(11، ص ش.1912

چون  اعضای بدن هم های بدن انسان به ویژه خون و نیز استفاده از فرآورده

ا پیشرفت علم نیز ب شود. روز به روز به شمار آن افزوده میافزایش یافته و نیز کلیه 

این  ةشود که هم یهای بدن انسان تصور م جدیدی از فرآورده ةهر روز استفاد

طبق تعریف عرفی که از مال ارائه  توان گردند، می وقتی از بدن جدا می ها فرآورده

ها به  افراد نیز برای اختصاص دادن آن  عالوه بر نافع بودن زیرا مال تلقی کرد. شد،

رید به خ اهلل مکارم نیز فتوا  فاضل و آیتاهلل برخی فقها مانند آیت د.خود رغبت دارن

)توضیح المسائل  اند ها داده توجه به مال بودن آن های انسانی با و فروش فرآورده

مباحث  .(219 ص ، ش.1931مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع عظام تقلید،   مراجع؛

ها والیت  مالک اجزای خویش است یا بر آن انکه آیا انس مفصلی نیز در مورد این

های انسان  جواز خرید و فروش اجزا و فرآوردههر دو  ةدارد مطرح است ولی نتیج

ضرر   باشد. به خصوص اجزایی مانند اسپرم و تخمک که انفصالشان از بدن، می

، فتاحی معصوم) ندارد یا ضرر آن قابل جبران است یا ضرر آن قابل اعتنا نیست

 .(210 -221  صص  ،.ش1911

 کنند های بدن انسان وارد می که برخی به مال انگاشتن فرآورده البته ایرادی

این است که این طرز نگرش با کرامت انسانی سازگار نیست و شاید به همین علت 

)خلفی،  ده استشاست که عبارت اهدای خون به جای فروش خون مصطلح 

 .(06ص  ،ش.1910

و  اسپرم زیرا  گیرد تری به خود می ین صورت جدیدر مورد جن مسأله این

ست ولی پس از آن های بدن انسان و متعلق به او فرآورده  تخمک قبل از لقاح از
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باشد که در خود امکان تبدیل شدن به یک شخصیت انسانی  موجودی مستقل می

 ایناطالق از مفهوم مال، عرفی برداشت رسد با  نظر میبه وجود این  با را دارد.

با  زیرا .باشدهای خاص آن ممکن  رغم ویژگی نیز علی آزمایشگاهی بر جنین مفهوم

ه عنایت به انتفاع مهمی که بر جنین مترتب است و با توجه به رغبت نیازمندان ب

تا پیش از دمیدن روح در آن، جنین را  توان آن به منظور باروری یا پژوهش، می

 «مالیت گامت و جنین»به عنوان  راای  نظریه توان درحقیقت می مال قلمداد کرد.

 کند. از مالیت بالفعل جنین دفاع می کرد کهمطرح 

 

 جنین آزمایشگاهی ةشخصیت بالقو -2-1

وجود انسانی به رغم مالیت فعلی جنین، نباید قابلیت تبدیل شدن آن به یک 

و د ها در تمام مراحل زندگی واجد کرامت هستن انسان زیرا ،را به فراموشی سپرد

هرچند در  .(31 ةآی  اسراء، ة)قرآن کریم، سور کید داردقرآن نیز بر کرامت بنی آدم تأ

شده است اما در یک تعریف خصوص مفهوم کرامت انسانی تعریف دقیقی ارائه ن

نظر از سن،  توان گفت: کرامت به ارزش ذاتی موجودات انسانی، صرف کلی می

های قومی و اجتماعی اشاره  اهب و خاستگجنس، توانایی روحی و فیزیکی، مذه

خصیصه و  ةکرامت نه بر پای بنابراین، .(Gordon & Breach, 1970, P. 73) کرد

 ها استوار است. بر بنیاد انسانی آن که صرفاًلب  ظرفیت خاص افراد،

د و یک جنین را شو که کرامت انسانی شامل بنی آدم میدرست است 

آدم( خواند تا مشمول حکم لزوم تکریم فرزند توان در حال حاضر ابن آدم ) نمی

بالقوه یک انسان محسوب  ؛یشگاهید ولی جنین انسان چه طبیعی و چه آزماشو

و به  یابد میانسانی حیات شود و در صورت گذراندن سیر تکاملی خود قابلیت  می

ن طور که گفته شد شخصیت داشتن جنی همان البتهشود.  انسان کامل تبدیل می
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 ةدر چند ماه اوالً زیرا توان یک انسان کامل دانست ن را بالفعل نمیبالقوه است و آ

های پایانی حیات  در ماه حیاتی وجود ندارد، ثانیاً گیری نطفه، هیچ اول شکل

)شیروی،  وابستگی زیستی او به وجود عاملی دیگر مانند مادر استجنینی نیز هنوز 

شدن روح در او که  میدهتوان گفت که تا زمان د کم می دست .(193، ص ش.1913

شده در فقه اسالمی، چهار ماهگی جنین است، نباید  پذیرفته ةبر اساس نظری

 شخصیت انسانی برای جنین قائل شد.

ایران نیز به  ةعموضوتفکیک بین جنین و انسان متولد شده در حقوق 

حمل »دنی، قانون م 303 ةبر اساس مادشود. به عنوان مثال  صراحت مشاهده می

. این چنین «گردد، مشروط بر این که زنده متولد شود قوق مدنی متمتع میاز ح

ا در صورتی در ردیف وراث قرار همین قانون که حمل ر 130ماده که است 

وصیت برای قانون مدنی  101 ةماددهد که زنده متولد شود. به همین ترتیب،  می

ند. ک دن آن میرا منوط به زنده متولد شولی تملک آن  داند میحمل را صحیح 

انسان  ،گر این مطلب است که اگرچه جنین بالقوه به خوبی بیان این موارد

 شود لیکن دارای تمام حقوق یک انسان نیست. محسوب می

 های بین انسان امت زیستی جنین با توجه به تفاوتدر خصوص کر بنابراین،

ام بدانیم نه ابراز عقیده نمود و آن را دارای احتر به نحو دیگریباید و جنین 

کرامت. زیرا برخورداری از کرامت مستلزم آن است که از تمامی حقوق و تکالیف 

ناشی از آن برخوردار باشد در حالی که نه در نظریات فقهی و نه در مقررات 

البته به  توان قائل به چنین نظری شد. قانونی و نه براساس اصول اخالقی نمی

باید برای حفظ کرامت انسانی نسبت   ست،دلیل آن که جنین منتسب به انسان ا

در حقیقت،  .(161 ، صش.1913)شیروی،  به حفظ احترام وی نهایت تالش را نمود
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تواند در  و احترام برای موجودی است که می تکریم بالقوه، همان رعایت حرمت

 قرار گیرد. ها در ردیف انسان هآتی

 

 ین آزمایشگاهیجن ةمالیت بالفعل و شخصیت بالقواحکام تعارض  -2

آن این  ةقومالیت بالفعل جنین و شخصیت بال عملی بحث جداگانه از ةفاید

و ببینیم کدام از این زوایا مورد بررسی قرار دهیم توانیم جنین را از هر است که می

ه نوع احکامی بر آن بار خواهد شد، احکامی که هرگاه در کنار هم در هر مورد چ

 ند.شو یان میرار داده شوند، متعارض نماق

 

 احکام مالیت بالفعل جنین آزمایشگاهی -1-2

دارد، موضوع حکم در حقوق مال به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی افراد 

کند ولی توان تغییر جهان خارج را  د. حقوق در روابط اجتماعی اثر میگیر قرار می

تباری اع ةابطندارد. پس همیشه مال تعبیر عرفی از وجود حق مالی است، یعنی ر

)کاتوزیان،  کند و مفهومی جدای از آن ندارد که شخص را به مال مربوط می

را نیز بالفعل مال به این مطلب در جایی که جنین آزمایشگاهی  .(19 ، صش.1912

کند. پس باید دید با مال به حساب آوردن جنین  صدق می حساب آوریم

و کدام حقوق مالی برایش مستقر شود  اهی، چه نوع احکامی بر آن بار میآزمایشگ

 د.شو می

شود، حق  بار می جنین آزمایشگاهی در این حالت ترین حقوقی که بر از مهم

طور که در تألیفات حقوقی تصریح  همان مالکیت به عنوان یک حقوق عینی است.

شود و الزم نیست  ور مستقیم بر موضوع خود اعمال میحق عینی به ط ،است شده

. ولی هرگاه موضوع حق در ت آن از اشخاص دیگری مطالبه شودکه اجرا و رعای
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تواند رد مال را از  د، صاحب حق میشوتصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن 

مالک به موجب حق مالکیت، حق همه  .(11 ، صش.1912)کاتوزیان،  متصرف بخواهد

قانون مگر در مواردی که  گونه تصرف و انتفاعی را نسبت به مال خویش دارد

که تمام حق  قانون به مالک اجازه داده است ،به عبارت دیگر .9استثنا کرده باشد

ای از این  ه دیگران واگذار کند، یا پارهصلح و هبه ب خود را از راه فروش، قرض،

 را منتقل سازد و مالکیت عین را برای خود حفظ کند مانند عقد اجاره وقحق

ولی به طور استثنائی است  اصل پذیری اموال انتقال .(12 ، صش.1912)کاتوزیان، 

ناپذیر باشد. از جمله مواردی  ممکن است به حکم قانون یا قرارداد خصوصی، انتقال

متوفی  ةاند، مال حبس شده، مال مرهون، ترک یر شدهناپذ ن انتقالوکه به حکم قان

عنوان  شرط عدم انتقال جنین نیز به باشد. از تصفیه، اموال عمومی و ... می پیش

ت و از حق یک قرارداد خصوصی معتبر است هرچند این التزام شخصی اس

: ك.رکلی  )در رابطه با نفوذ شرط عدم انتقال مال به طور کاهد مالکیت مدیون چیزی نمی

 .(13 ، صش.1912کاتوزیان، 

است بحث تلف آن طرح گر احکامی که در باب مالیت جنین قابل از دی

رود باید کوشید تا حد  خالف حق از بین میل شخصی بره مادر مواری کباشد.  می

برای تشخیص چگونگی  خود بازگردد. ةدیده به حالت اولی امکان وضعیت زیان

هی با فرض مال بودن آن از بین جبران خسارت در مواردی که جنین آزمایشگا

اگر هر جنین را  1.رود، باید ابتدا به بررسی مثلی یا قیمی بودن آن پرداخت می

ن معینی است که ارای مشخصات بیولوژیکی مختص به خود بدانیم و بگوییم عید

توان آن را قیمی دانست. در این صورت  های دیگر نیست می شبیه و نظیر جنین

مقدور  است اگر تلف شود تسلیم موضوع عقدی که سبب انتقال آن قرار گرفته

)در خصوص انحالل  ودد و باید قیمت آن پرداخته ششو نحل مینیست و ناچار عقد م
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در صورتی  ولی .(110و  116 ، شش.1913: کاتوزیان، ك.رعقدی که موضوع آن تلف شود، 

در نظر گرفته شده باشد که  چون پژوهشی غیرتوالدی هم ةکه برایش نوعی استفاد

آن را در  مثلی است و باید مثلِ بتوان نظیر یا مانندش را جایگزین آن نمود، مالِ

 م کرد.صورت تلف، تسلی

 

 جنین آزمایشگاهی ةاحکام شخصیت بالقو -2-2

کنیم، در حقیقت حقوق  یک انسان بالقوه نگاه می ةوقتی جنین را از زاوی

حقوقی شویم. حقوق مربوط به شخصیت  بوط به شخصیت را برای او قائل میمر

اجتماعی خاص تعلق ه نظر از وابستگی او به گرو  است که به هر انسانی قطع

و بر خالف حقوق مالی، غیرقابل انفکاك از شخص و شخصیت انسان  گیرد می

موضوع این نوع حقوق مال یا شخص  .(21 ، صش.1913زاده،  قاسم)صفایی؛  است

خارجى نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجى و نه بر شخص دیگر، 

 ةزندگیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سا تعلق نمى

این حقوق عالوه بر حمایت از شخصیت  .(19 ، صش.1933کاتوزیان، ) شخصیت است

 گیرد انسان را نیز در برمی حمایت از شخصیت معنوی و اخالقی ،جسمی انسان

، حق تمتع فرد آبرو و حیثیت و های فردی آزادی حمایت از شامل برای نمونه که

، ش.1913زاده،  قاسم)صفایی؛  باشند گی خصوصی و حق بر عکس و تصویر میاز زند

 .(21 ص

و  شناختی موجودی مستقل به شمار آید زیستاز لحاظ  ممکن است جنین

مده است، زنده به دنیا نیا تا وقتی که حقوقی د لیکن از نظرشوشخص محسوب 

 و اصوالً (11 ، صش.1913زاده،  قاسم)صفایی؛  آید شخص مستقلی به حساب نمی
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گوییم دارای  و به همین جهت است که می 0لیف باشدتواند دارای حق و تک نمی

 باشد. می -نه بالفعل - شخصیت بالقوه

شخصیت جنین و تعلق گرفتن حقوق بر  ، استقرار و تکمیلدر فقه اسالمی

 .(931 تا، ص )الموسوی الخمینی، بی باشد ده متولد شدن آن میوی، مشروط به زن

ا آمدن جنین برای دارا شدن هرچند که در حقوق رم و فرانسه زنده به دنی

 ,Goubeaux) نیز باشد 6شخصیت و حق کافی نیست، بلکه باید قابل زنده ماندن

1989, N. 41, et s.). 

قل در خارج هرگاه ثابت شود جنین آزمایشگاهی به طور مست روشن است که

ت و اهلیت تمتع حقوقی وی تواند زنده بماند، شخصی از محیط آزمایشگاه می

)صفایی؛  که پس از خارج کردن از محیط آزمایشگاه بمیرد ود ولو اینش کامل می

 .(13، ص ش.1913زاده،  قاسم

جنین موجب شده است تا حقوق خاصی که مربوط به  ةاین شخصیت بالقو

حق حیات است؛ به همین دلیل ها  ترین آن ست بر وی تعلق گیرد. مهمشخصیت ا

 .(231 ه.، ص 1110)خوانساری،  ستدر حقوق اسالم سقط جنین مجاز شمرده نشده ا

حق  از کند، ه در آینده شخصیت انسانی پیدا میک با توجه به این چنین جنین هم

ارث نیز برخوردار است. این حق برای جنین آزمایشگاهی نیز برقرار است و تابع 

 باشد ل و صاحبان اسپرم، تخمک و رحم میثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طف

 .(01 ، صش.1910ینی، علوی قزو)صفایی؛ 

)توسط  برخورداری از وصیت، وقف، هبه و نیز حق جبران خسارت وارده به او

 قانونی وی یا خود طفل پس از رسیدن به سن قانونی(، برخوردار است ةنمایند

 (.02-03 صص، ش.1913زاده،  قاسمصفایی؛ )
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 جنین آزمایشگاهی ةرفع تعارض بین مالیت بالفعل و شخصیت بالقو -ب

د که شو آن، روشن می ةجنین و شخصیت بالقوپس از بررسی مالیت بالفعل 

در خیلی از موارد بین احکام راجع به مالیت بالفعل با احکام ناظر به شخصیت 

یگری که مشخص شود کدام یک بر د برای این .شود د میجنین تعارض ایجا ةبالقو

فع حلی برای ر راه ابتدا اید به کدام عمل نمود،ب ترجیح دارند و در مقام تعارض

و پرکاربردتر مورد اعمال آن در مصادیق مهم  ةو سپس شیو شود میعارض ارائه ت

 گیرد. بررسی قرار می

 

جنین  ةرفع تعارض بین مالیت بالفعل و شخصیت بالقو ةشیو -1

 آزمایشگاهی

، یعنی مالیت داشتن بالفعل آن و توانایی جنین آزمایشگاهی ةماهیت دوگان

 احکام متعارضی را در رابطه با آن ایجاد او برای دارا شدن شخصیت انسانی ةبالقو

مالی آن توجه  ةبه عنوان مثال به هنگام نقل و انتقال جنین، اگر به جنب کند. می

توان اشخاص دخیل در نقل و انتقال،  روشن است که با شرط ضمن عقد، می د،شو

سات تخصصی را از فاش نمودن گیرندگان و مؤس دهندگان، انتقال اعم از انتقال

وط صحیح و معتبر قلمداد نسبی جنین منع کرد و چنین شرطی از شر ةریش

حالی است که  ند؛ این درشو اشخاص ملتزم به رعایت مفاد آن مید و این شو می

د و به عنوان یک انسان در آینده برای او شوجنین توجه  ةاگر به شخصیت آیند

شد و در این راستا شناختن پدر و مادر بیولوژیکی حق دانستن هویت خود را قائل 

ة وی در ر خالف حقوق راجع به شخصیت آیندرا حق وی قلمداد کرد، این شرط ب

سسات را ملزم به ؤو شرط غیرمشروع است و باید آن را باطل انگاشت و مقرارداد 

توان راجع به چنین  های زیادی می ش ساختن این اطالعات دانست. مثالفا
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اتی عرضه نمود که همگی اقتضاء دارند به بررسی موضوع و به دست دادن تعارض

 تالش نمود.حلی برای رفع تعارض بین این دو نوع احکام  راه

 

امکان اجرای حکم تساقط در تعارض بین مالیت بالفعل و عدم  -1-1

 جنین آزمایشگاهی ةشخصیت بالقو

ناقض یا تضاد ورت تبه ص تعارض ناسازگاری مدلول و مفهوم دو دلیل،

های  دلولتناقض هنگامی است که میان م .(11 ه.، ص 1121)شیخ انصاری،  باشد می

سلب و ایجاب باشد. تضاد آن وقتی است که هر یک از ادله، بر امری  ةادله، رابط

 سلب و ایجاب حاکم باشد ةکه رابط ری داللت نماید، بدون آنمغایر با دیگ کامالً

 .(19 ، صش.1911)حسینی، 

باشند و حکم یا  ر عالم حقوق از قبیل متناقضین میدنیز مالیت و شخصیت 

یچ یک از این دو دسته گیرد یا به مال و وجود حکمی که به ه به شخص تعلق می

قدر مسلم این  ،ر نتیجهد تعلق نگرفته باشد، قابل تصور نیست. موضوع حقوق

اذا » ةود و به قاعدگاه حکم به تساقط نم توان در این تعارض هیچ است که نمی

در حل تعارض بین احکام راجع به مالیت و  ،بنابراین مل کرد.ع «تعارضا تساقطا

احکام راجع به شخصیت، همواره باید در پی یافتن مرجحی بود تا با رجحان یکی 

 از این دو نوع احکام، بدان عمل نمود.

 

خصیت تعیین ترجیحات ناظر به رفع تعارض بین مالیت بالفعل و ش -2-1

 جنین آزمایشگاهی ةبالقو

در حل تعارض بین احکام راجع به مالیت و احکام راجع به  دانستیم که

شخصیت، همواره باید در پی یافتن مرجحی بود تا با رجحان یکی از این دو نوع 
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رسد که یافتن رجحان بین این دو  عمل نمود. در بادی امر به نظر میاحکام، بدان 

نباشد و بتوان گفت که همیشه احکام راجع به شخصیت  نوع احکام کار دشواری

سختی کار  ،نبر احکام راجع به مالیت تقدم و رجحان داشته باشد. با وجود ای

بالفعل بر احکام بالقوه چیره  د احکامشودهد که توجه  زمانی خود را نشان می

باشند. این چنین است که یافتن  و اجرای احکام بالفعل مرجح میگردند  می

اساسی تبدیل  شکلبه یک م «لقوهشخصیت با»و  «مالیت بالفعل»رجحان بین 

مالیت مغلوب شخصیت است، در  .د که اقتضاء تعمق و تدبر جدی را داردشو می

 حالی که فعلیت بر قوه غلبه دارد.

حل رفع تعارض را باید در میزان قابلیت قوه جهت  به نظر نگارندگان راه

گر شخص شدن جنین در آینده چنان قوتی داشته فعلیت یافتن جستجو نمود. ا

باشد که بتوان شخصیت او را در آینده مسلم انگاشت، شخصیت بالقوه بر مالیت 

 بالفعل چیره خواهد شد، در حالی که اگر چنین قوتی قابل اثبات نباشد یا اصوالً

شخصیت او نداشته باشد، احکام  ةگیری راجع به جنین ارتباطی با آیند تصمیم

 او رجحان خواهد داشت. ةجع به مالیت بالفعل بر احکام راجع به شخصیت بالقورا

 

 اعمال شیوه رفع تعارض بر مصادیق رایج -2

شده جهت رفع تعارض احکام بین مالیت بالفعل و شخصیت  حل تدارك اهر

 جنین در میزان قابلیت قوه جهت فعلیت یافتن جستجو شد. حال باید با ةبالقو

تحقق  چه دید که در هر مورد چنان ،دهش  حل عرضه عمال راهبررسی مصادیق ا

شخصیت مسلم باشد، شخصیت بالقوه را مقدم کرد و در غیر این صورت مالیت 

 بالفعل را مقدم نمود.
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 اعمال شیوه رفع تعارض بر انتقال جنین و امکان استرداد آن -1-2

ن در بحث جنین جهت فعلیت یافت ةبا بررسی میزان قابلیت شخصیت بالقو

تواند موضوع معامالت  یجنین م ل و امکان استرداد آن باید گفت:مربوط به انتقا

گوناگون از قبیل بیع، صلح و هبه قرار گیرد و انتقال آن در قالب عقود مختلف 

چه که  اشکال است. آن پس از انعقاد نطفه و تشکیل جنین تا دمیدن روح بال

. مالك برای تعیین ابوین  ن ثابت استمربوط به شخصیت طفل است، داشتن ابوی

و در آن  )نه والدین( تعلق جنین به یک خانواده در زمان دمیدن روح در آن است

ی( اقتضاء عدم ای و نسب یت خانوادگی جنین )نه هویت ریشهزمان است که هو

 ةد که رابطشو جنین، با فرض مال بودن، موجب می انتقال ،اینتغییر دارد. بنابر

هاست و ابوین  کسی برقرار شود که در آن زمان جنین متعلق به آنفرزند با 

 شود با والدین متفاوت گردد. زندی که به این طریق متولد میفر

استرداد ضمن عقد ناظر بر توان نتیجه گرفت که شرط  بدین ترتیب می

در آن )اگر از لحاظ پزشکی ممکن باشد و  یافته تا قبل از دمیدن روح جنین انتقال

ردادها وق اموال و قراتابع حق الوفا است و نامقدور نباشد( صحیح و الزم شرط

یا پس از دمیدن روح  ناظر به امکان استرداد جنین، در حالی که شرط باشد می

محکوم لذا داشته و نامشروع بوده،  یتصمخالفت با حقوق حاکم بر شخبعد از تولد 

 به بطالن است.

 

حرمانگی و شرط عدم افشاء ر مرفع تعارض ب ةاعمال شیو -2-2

 نسبی ةریش

ت و در زبان دو شیء اس ةنسب از نظر لغوی به معنای قرابت، عالقه و رابط

در فقه به  .(121 ه.، ص 1933،الحسین زکریا أبو  بن فارس بن)ا گویند فارسی به آن نژاد می
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)نجفی،  شود فردی از دیگری یا ثالث اطالق می ارتباط و اتصال ناشی از تولد

حقیقت نسب از عرف پیروی  با شارع در رابطه ،در حقیقت .(291 ، صش.1960

و به اصطالح اصولی در رابطه با عنوان نسب، حقیقت شرعیه یا  است نموده

ای  دایش طبیعی طفل از والدین، رابطهعرف پس از پی 3.ای وجود ندارد هرعمتش

 نامند ه آن را نسب میکند ک ، بین طفل و والدین او برقرار میاعتباری و قراردادی

 .(213 ، صش.1933)علوی قزوینی، 

در بحث مربوط به نقل و  نسبی ةمنع افشاء ریشطور که گفته شد،  همان

 اگر معتبر است. در حقیقت ، کامالًانتقال جنین تا قبل از دمیده شدن روح در آن

امور برای  به عنوان مثال برای جنین که -دشومالی توجه  ةدر انتقال آن به جنب

با شرط ضمن   -گیرد ای بنیادین مورد استفاده قرار میه پژوهشی یا تولید سلول

دهندگان،  در نقل و انتقال، اعم از انتقال توان اشخاص دخیل می عقد

نسبی جنین منع  ةاش نمودن ریشگیرندگان و مؤسسات تخصصی را از ف انتقال

 .کرد

 ةه به شخصیت آیندشدن روح با توج پس از دمیده این در حالی است که

ت خود را قائل و حق دانستن هویبه عنوان یک انسان در آینده برای ا جنین، باید

 شرط ،دشو که به منظور تولید مثل منتقل می جنینی شد. در نتیجه، نسبت به

او و شرط غیرمشروع  ةآیندحقوق راجع به شخصیت  عدم افشاء هویت، مخالف با

آینده حق دارد نسب خود را هم نسبت به  به عنوان یک انسان در زیرا است؛

نسبی، خالف این حق  ةوالدین و هم ابوین خود بداند و شرط عدم افشاء ریش

سسات را ملزم به باید آن را باطل انگاشت و مؤ مسلم ناظر به شخصیت اوست و

 فاش ساختن این اطالعات دانست.
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حق بر  و رفع تعارض بر حق تصویر و عکس ةاعمال شیو -3-2

 بودن اطالعات شخصی حرمانهم

ض ، تعرآید میشخصیت انسان به حساب  ءحق نام، حق عکس و تصویر، جز

در رابطه  د و موجب مسؤولیت است.شو به آن تعرض به شخصیت او محسوب مى

جود ندارد محرمانه بودن اطالعات شخصی و نیز تصویر و عکس وحق بر  ،با جنین

به  جلسات عمومی مورد استفاده قرار داد. توان از آن تصویر تهیه کرد و در می و

استفاده از تصویر و عکس جنین تا قبل از دمیده شدن روح در آن،  ،بیان دیگر

صاحب  تابع مقررات راجع به اموال و استفاده از مال دیگری است که نیاز به اذن

چون مؤسسات  مال دارد، اعم از این که صاحب مال، والدین او باشند یا خریدار هم

. البته اگر قرار است جنین برای تولید مثل مورد استفاده قرار گیرد و پژوهشی

نمایش تصویر و عکس آن و توضیح اطالعات راجع به آن، موجب افشاء اطالعات 

 ، این کار ممنوع است.شودخص در آینده محرمانه ش

شود که توسط  ر برقرار میپس از دمیده شدن روح در جنین، حق بر تصوی

یافته از جنین پس از بلوغ قابل اعمال است. حق بر  قانونی یا شخص تولد ةنمایند

بل از دمیده شدن روح در جنین، نام و اوصاف نیز به همین منوال است و تا ق

های احتمالی جنین را  ایش گذاشتن جنین، اوصاف و بیماریتوان با به نم می

عات راجع به شخص که این اطالعات، منجر به افشاء اطال تشریح نمود، مگر این

 د.شوتولد یافته از جنین 

ولیت مدنی و کیفری ناشی از ؤرفع تعارض بر مس ةاعمال شیو -4-2

 جنایت بر جنین

جنین،  ةحل رفع تعارض بین احکام مالیت بالفعل و شخصیت بالقو یافتن راه

شکالت ناظر به جنین تواند در حل م ن قابلیت قوه جهت فعلیت یافتن میدر میزا
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گذار از شخصیت جسمى انسان  قانونبیفتد. های حقوقی مؤثر  ام رشتهدر تم

حمایت کرده و حقوقى را براى آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمى 

ض جسمى به شخص، د صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرخود حق دارد و ایرا

 (.11 ، صش.1930)طاهری،  ممنوع و موجب مسؤولیت مدنى و کیفرى است

ناشی از تلف یا اتالف  مدنی و کیفری ولیتؤر مورد بحث مربوط به مسد

مثل در  ، اگر جنین برای حل مشکل ناباروری و تولیدعمدی جنین آزمایشگاهی

چه تلف  نظر باشد، چنانشد و شخصیت یافتن او در آینده مدانظر گرفته شده ب

الف عمدی آن ولیت مدنی تابع مقررات ناظر به دیات است و اتؤشود از حیث مس

بایست سقط  قالب جرایم علیه اشخاص است و می نظر حقوق کیفری در از نقطه

عنوان یک انسان  شده به ترکیب ةحفظ حرمت نطف زیرا جنین توصیف گردد،

که ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم  باشد، اعم از این بالقوه مدنظر می

خصوصیتی ندارد. بدین جهت  باشد و ابتدای پیدایش و تکامل در داخل رحم

 کودك آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز مشمول عنوان حمل خواهد بود

تالف وی مشمول حکم پرداخت دیه که در این صورت ا (119 ، صش.1931شهیدی، )

 ةنطف ةجنین آزمایشگاهی همان میزان دی ةپس اگر کسی بگوید که دی باشد. می

مول وجهی نداده و اگر مش است، نظر بی (قال طالمث 21داخل رحم و بارور شده )

قانون  163توان در مقام سکوت قانون، بنابر اصل  عنوان فتاوای معتبر باشد، می

 .(111 ، صش.1931یثربی، ) اساسی به آن استناد نمود

ی غیر از تولید اتالف جنین مورد استفاده برای منظور این در حالی است که

مشمول مقررات ناظر به اتالف مال است، زیرا در این  مثل همانند امور پژوهشی

اتالف آن  بنابراین، ستم و معلوم اافتن وی در آینده مسلموارد، شخصیت نی

ولیت متلف را به جبران خسارت مادی )و نه دیه( در پی خواهد داشت. اتالف ؤمس
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به عمدی آن نیز در قالب جرایم علیه اموال است و تابع مقررات کیفری ناظر 

 باشد. اتالف و تخریب اموال دیگری می

 

 و پیشنهادات گیری نتیجه

جنین  ةدر پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین مالیت بالفعل و شخصیت بالقو

به منظور تبیین ماهیت بالفعل آن، به تعریف عرفی از مال که دو  پرداخته شد.

تکا شد تا های آنند ا ع اقتصادی و مرغوب بودن آن مؤلفهعنصر داشتن فایده و نف

 ةبا احراز هر دو عنصر در رابطه با جنین، مالیت آن به اثبات برسد. شخصیت بالقو

تکریم بنی  د کهشجنین نیز با امکان انسان شدن او در آینده بیان شد و معلوم 

هنوز  است گیرد، زیرا تا زمانی که روح در آن دمیده نشده آدم به جنین تعلق نمی

و حقیقت )و نه مجاز( صحیح نیست و از لفظ انسان، اطالق بنی آدم بر او به نح

د. با این حال، جنین قابلیت انسان شدن را شو وجود جنینی او به ذهن متبادر نمی

نظر ه جنین باید این شخصیت بالقوه مدداراست و در تعیین احکام حقوقی ناظر ب

 قرار گیرد.

و و شخصیت گاه دیدیم که بین احکام ناظر به مالیت بالفعل از یک س آن

بالقوه از سوی دیگر تعارض وجود دارد و باید برای رفع تعارض بین این دو دسته 

ای، به بیان این نکته  د. قبل از به دست دادن هر قاعدهاندیشی نمو احکام چاره

پرداخته شد که حکم به تساقط دو حکم متعارض در این رابطه قابل تصور نیست، 

توان وضعیتی را تصور  باشند و نمی اقضین میصیت و مالیت از قبیل متنزیرا شخ

حکومت نمود که هیچ یک از دو دسته از احکام راجع به شخصیت یا مالیت 

توان اصل قابل اعتمادی در این رابطه به دست داد  نمی ،نداشته باشند. از طرفی
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که پس از حکم به تساقط به آن رجوع نمود. در نتیجه باید همیشه در پی مرجّح 

 جیح یکی از این دو دسته اموال بر دیگری بود.برای تر

رسد همیشه احکام راجع به شخصیت بر  در بحث ترجیح، گرچه به نظر می

احکام راجع به مالیت رجحان داشته باشند، لیکن توجه به این نکته که از طرفی 

بالفعل بر  شخصیت جنین بالقوه است و مالیت او بالفعل و از طرف دیگر احکام

رسد  نماید. به نظر می گردند، تعیین مرجحات را دشوار می قوه چیره میاحکام بال

حل تعارض را باید در میزان قابلیت قوه جهت فعلیت یافتن جستجو نمود. اگر  راه

شخص شدن جنین در آینده چنان قوتی داشته باشد که بتوان شخصیت او را در 

ه خواهد شد، در حالی آینده مسلم انگاشت، شخصیت بالقوه بر مالیت بالفعل چیر

گیری راجع به جنین  تصمیم که اگر چنین قوتی قابل اثبات نباشد یا اصوالً

شخصیت او نداشته باشد، احکام راجع به مالیت بالفعل بر احکام  ةارتباطی با آیند

 او رجحان خواهد داشت. ةراجع به شخصیت بالقو

بر بعضی از  ترجیح یکی بر دیگری، این شیوه ةپس از به دست دادن شیو

رایج اعمال شد. به عنوان نمونه دیده شد که شرط ضمن عقد ناظر به  مصادیق

قبل از دمیده شدن روح معتبر است و چنین شرطی  یافته تا استرداد جنین انتقال

 ،بر داشتن ابوین ثابتبرای بعد از این زمان به لحاظ مخالفت شرط با حق جنین 

برای جنینی که به منظور  نسبی، ةریش چنین، شرط عدم افشاء است. همباطل 

شود معتبر است و چنین شرطی  ای آزمایشگاهی و پژوهشی منتقل میه استفاده

یابد به لحاظ مخالفت با حق هر  مثل انتقال می ینی که برای تولیدنسبت به جن

انسان برای داشتن نسب خود، غیرمشروع و باطل است. به همین ترتیب حق بر 

برای جنینی که در آینده محرمانه بودن اطالعات شخصی  تصویر و عکس و حق

شود وجود دارد و برای جنینی که در پژوهش مورد استفاده قرار خواهد  انسان می



 3131ام، پاییز  سال هشتم، شماره سی              حقوق پزشكي /  فصلنامه 11 

ي،
یم

کر
س 

عبا
 

مي
کری

ر 
سح

 

م از د هر مال دیگری، با اذن مالک )اعگرفت، چنین حقی موجود نیست و مانن

گیرد. تواند مورد استفاده قرار  صاحبان آن از قبیل آزمایشگاه( میوالدین یا 

شده برای تولید مثل، مشمول  ولیت مدنی و کیفری جنین در نظر گرفتهؤمس

باشد، در  یث پرداخت دیه و تعیین مجازات میت ناظر به اتالف جنین از حرامقر

مول مقررات نظر برای آموزش و پژوهش، در این خصوص مش حالی که جنین مورد

 باشند. ناظر به اتالف مال می
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 ها نوشت پی
1
. Artificial Insemination. 

 . المال هو الشئ النافع المرغوب فیه.2
 قانون مدنی. 91 ة. ماد9

 قانون این در که مثلیچنین مقرر داشته است:  301 ة. قانون مدنی در تعریف مال مثلی و قیمی در ماد1

 و آن حون و حبوبات مانند باشد شایع و زیاد نوعا آن نظایر و اشباه که است مالی از عبارت شده ذکر
 .باشد می عرف با معنی این تشخیص ذالک مع است آن مقابل قیمی

برای جنین پیش از تولد حق قائل شده است  ائینبه دلیل وجود مصالحی قانون گذار به طور استث. 0
 قانون مدنی(. 303و  130، 101.ش.: مواد رالبته مشروط به این که زنده متولد شود. )

6
. Viable. 

ادعوهم »نسبی از فرزندخوانده آمده است:  ةاحزاب، در رابطه با نفی رابط ةسور 0 ةد، آی. در قرآن مجی3
 «.آلبائهم هو أقسط عند اهلل
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Confliction between actual property and potential personality of 

in vitro embryo 

A. Karimi 

S. Karimi 

Abstract 

Artificial insemination or vitro embryo is one of the Medical 

Scientifics’ achievements be used for helping the modern human 

being. This matter would governed by particular ethical and law rules 

that would be distinguished from rules governing on the other product 

of the human bodies. Although vitro embryo can be changed to the 

human and obtained personality, but before it becomes to fetus, can be 

taken account as property and legally transferred.  

Primarily, this research presumes vitro embryo as actual property and 

explains this issue relying on customary definition of vitro embryo’s 

being property or person. So we realize that there are conflicts 

between the rules governing on actual being property of vitro embryo, 

on the one hand and the rules governing on potential being person of 

it, on the other hand. This finding requires to be resolved the conflicts 

between two rules that are inconsistent with together and preferred 

one rule over the other by preponderant. In question of preponderance, 

although it seems the rules of its being person are preferred over the 

rules of its being property always, but it should be considered that 

embryo is a potential person and an actual property and that actual 

rules would be dominated over potential rules. The above discussion 
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will lead us to understand determination of preponderances is difficult. 

It seems the solution of conflicts should be determined according to 

possibility of actualizing the potential. If it could be predicted that 

embryo becomes person and obtains personality in the future, thus 

potential being person of embryo is preponderant actual being 

property of it. However, the rules governing on actual being property 

of embryo are preponderant rules concerning to potential being person 

of it, if it appears impossibility of embryo becomes person and it is 

determined that essentially decision-making regarding to embryo has 

no connection with becoming person of embryo in the future.  

 

Keywords 

embryo, being person, being property, transaction, blood money. 

 


