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Background and Aim: In order to solve the problem of 

infertility, many treatment methods are used today, including egg 

donation. Modern fertility methods, however, have many 

jurisprudential, legal, and ethical aspects that have always been 

the subject of debate. In this paper, an attempt is made to 

jurisprudentially investigate the purchase and sale, and more 

precisely, commercialization of egg donation. 

Materials and Methods: This paper is descriptive and analytical 

and library method is used. 

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty, and trustworthiness are observed. 

Results: Findings of the research indicate that based on the 

inference from the point of view of jurists, there is a disagreement 

in jurisprudence regarding the purchase and sale of eggs. The 

conflict with the principle of human dignity, the lack of ownership 

relationship between the individual and the egg, and the lack of 

customary ownership are some of the reasons for opposing the 

purchase and sale of eggs. Rules such as the principle of man's 

sovereignty over himself, removing distress and constriction in 

the lives of some couples, the necessity of doing good deeds, and 

the presumption of innocence can also be cited as reasons for 

agreement. 

Conclusion: The reasons for agreement are not considered to 

mean the acceptance of egg commercialization. In fact, egg 

transfer is accepted and defensible in the form of donation, which 

is different from what commercialization suggests. Egg donation 

is an intermediate solution between the absolute prohibition of 

egg transfer on the one hand and the permission to buy, sell, and 

commercialize eggs on the other hand. In this intermediate 

solution, both the issue of distress and constriction is resolved and 

buying and selling does not take place in the sense of 

commercialization, which violates the principle of human dignity. 
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 ازهای درمان متعددی برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش زمینه و هدف:

های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، شود. روشمی اهدا تخمک استفاده جمله

حقوقی و اخالقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله 

ی اهدای سازیتجارتر به عبارت دقیق و فروش و دیخرتالش شده به بررسی فقهی 

 تخمک پرداخته شود.

 استفادهای توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهحاضر مقاله  ها:مواد و روش

 است. شده

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 است.

تنباط از دیدگاه فقها، در فقه بر اساس اس است یحاکی تحقیق هاافتهی: هایافته

وجود دارد. تعارض با اصل کرامت  نظراختالففروش تخمک  و خصوص خریددر

عرفی از دالیل  مالیت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان

خود،  بر انسان تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت فروش و دیخرمخالفت با 

در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز  رفع عسر و حرج

 به عنوان دالیل موافقت قابل استناد است.

شود. در سازی تخمک قلمداد نمیدالیل موافقت به معنای پذیرش تجاری :نتیجه

صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه واقع، انتقال تخمک به

ای حل میانهشود، متفاوت است. اهدای تخمک راهسازی به ذهن متبادر میتجاریاز 

سازی میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری

شود تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می

ایر اصل کرامت انسانی است صورت سازی که مغفروش به معنای تجاری و و هم خرید

 گیرد.نمی
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 مقدمه. 1

 بدون باروری امکان باروری،کمک جدید هایشیوه

 یا و تخمک اسپرم، اهداء از طریق جنسی رابطه

 و هااین فناوری. است ساخته فراهم اجاره رحم

 جدیدی هایسرفصل ایجاد باعث جدید راهکارهای

 مذهبی علماء رویپیش را سؤاالتی و در فقه شده

 اخیر هایسال طی کهاین به توجه با .داده است قرار

لحاظ فناوری و  تخمک از اسپرم و اهداء حیطه در

 رخ کشور در توجهی قابل هایپزشکی پیشرفت

حال ناباروری طبیعی در بسیاری  عین داده و در

و گرایش  شده ها تبدیلموارد به مشکل اساسی زوج

های نوین باروری ازجمله اهداء به استفاده از روش

تخمک زیاد است لذا تبیین فقهی اهداء تخمک 

برانگیز رسد. موضوع وقتی چالشضروری به نظر می

فروش تخمک به میان  و شود که بحث خریدمی

هزینه  آید. اینکه اهداء تخمک در قبال دریافتمی

نظر فقهی مشروعیت دارد یا خیر؟ بحثی چالشی  از

فروش تخمک  و سازی به معنای خریدکه تجاری

فروش  و سو خریددر بطن آن نهفته است. از یک

 تخمک همسو با اصل احترام به استقالل فرد

اقدام  اتونومی( دهنده تخمک است و جبران)

دهنده تخمک از طریق پرداخت هزینه مطابق با 

عدالت و انصاف است و از سوی دیگر پرداخت اصل 

 باعث تواندازای اهداء تخمک، می پرداخت پول در

 شود؛ دهندگان از سوء برداریبهره و استثمار

 مشکالت حل منظوربه صرفاً دهندگان که طوریبه

 فرآیند جسمی و روحی عوارض به خود، مالی

 واقع ممکن در .نکنند چندانی توجه جنین اهدای

سازی اهداء تخمک، در بستر تجاری است

منظور دریافت پول، در اهداکنندگان تخمک به

های مربوط به سوابق ها واقعیتبرخی زمینه

سالمت خود را کتمان نمایند که خطراتی برای 

همین امر قطعاً  کودکان آینده به دنبال داشته باشد.

های مختلفی به دنبال دارد که محل طرح دیدگاه

 است نظر است. بر این اساس، مسلمفبحث و اختال

فقهی و  در ابعاد ویژه دانش و آگاهی لزوم که

 .تخمک ضرورت دارد اهداء موضوع مشروعیت

های نوین بارداری تألیفات متعددی در زمینه روش

 شده است: محمود عباسی و تخمک انجام و اهداء

 ای به بررسی مطالعهدر مقاله رضایی، راحله

پزشکی  حقوق و فقه منظر از جنین اهدای تطبیقی

صدیقه  (.1391، ضاییعباسی و ر) است پرداخته

 و سمیه حمزه بیدگلی ذبیحی عاطفه کنی، مهدوی

 از متولد فرزندان توارث حق اینیز در مقاله خانی،

جنین را از منظر فقهی حقوقی بررسی کرده  اهدای

(. همچنین 1394و همکاران،  کنی مهدوی) است

 نحوه نامهآیین و قانون ایدر مقاله رضا کردی،

 خألهای نابارور زوجین به جنین اهدای

کردی، ) است آن را بررسی کرده گذاریقانون

انجام شده به بررسی اهدای  لیفاتدر تأ(. 1394

مسائلی حقوق آن نظیر ارث پرداخته شده  جنین و

سازی اهدای تخمک فروش تجاری و خرید است اما

قرار نگرفته و نوآوری مقاله  مورد توجه و بررسی

سؤال مهمی که  حاضر تبیین همین موضوع است.

شود این است میدر این خصوص مطرح و بررسی 

ازای اهدا  خصوص دریافت پول درکه رویکرد فقه در

عبارت فروش و به و تخمک و فراتر از آن خرید

سازی اهدا تخمک چیست؟ تر، تجاریدقیق
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 اشاره ابتدا ادلهمنظور بررسی سؤال مورد به

 شده و در ادامه از ادله موافقان مخالفان بررسی

سازی تخمک بحث شده و تجاری فروش و خرید

 است.
 

 هامواد و روش. 2

توصیفی تحلیلی بوده و از روش حاضر مقاله 

 است. شده استفادهای کتابخانه
 

 مالحظات اخالقی. 3

 داریدر این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 هایافته. 4

تنباط از بر اساس اس است یحاکی تحقیق هاافتهی

فروش و خصوص خرید دیدگاه فقها، در فقه در

وجود دارد. تعارض با اصل  نظراختالفتخمک 

کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و 

عرفی از دالیل مخالفان  مالیت فقدان تخمک و

تخمک است. موافقان نیز به قواعدی  فروش و دیخر

خود، رفع عسر و حرج  بر انسان چون اصل سلطنت

در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و 

 کنند.اصل برائت استناد می
 

 . بحث۵

ي سازيتجارو  فروش و دیخرادله مخالفان  .1-۵

 تخمک

 سازیذکر است که تجاری بهالزم  چیز هر از قبل

 منظوربه کار و کسب هایروش کارگیریبه معنی به

 و کسب دنیای به ورود امروزه، راهکار. است سود

 و سازیتجاری آوری،فن کلید و است آوریکار، فن

 فرآیند سازی،تجاری. است آن از ناشی افزودهارزش

 موفق محصوالت به جدید هایآوریفن تبدیل

 از مختلفی هایآرایه دربرگیرنده و است تجاری

 باعث که است مالی و فنی، تجاری مهم فرآیندهای

 خدمات یا محصوالت به جدید آوریفن تبدیل

 از هاییفعالیت شامل فرآیند این .شودمی مفید

 مهندسی محصول، بازار، طراحی ارزیابی قبیل

 توسعه معنوی، مالکیت حقوق مدیریت تولید،

 افراد آموزش و سرمایه افزایش بازاریابی، راهبرد

بیع و  مخالفان در مبحث حاضر ادله .شودمی

 شود.تخمک بررسی می سازیتجاری
 

 . مغایرت با كرامت انسانی1-1-۵

برخی با این استدالل که انسان دارای کرامت بوده 

با کرامت وی در تعارض است، قائل  فروش تخمک و

 ابن) بر عدم جواز فروش تخمک انسان هستند

 70ه این خصوص آی (. و در155، 1427احمد، 

مورد استناد است. خداوند متعال در  سوره اسراء

ما فرزند آدم را بسیار »فرماید: این آیه شریفه می

های آبی و گرامی داشتیم و آنان را بر مرکب

صحرایی سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه 

شان کردیم و بر بسیاری از مخلوقات خود روزی

عالمه طباطبایی «. چه برتری هم برتری دادیم، آن

مقصود از تکریم »اند: در تفسیر این آیه آورده

انسان به عنایت و شرافت دادن به  اختصاص دادن

نباشد... و خالصه  خصوصیتی است که در دیگران

در میان سایر موجودات عام، از یک  آدمبنی اینکه

ای برخوردار گردیده و به همان هصویژگی و خصی



 135 / انو همکار سینیح                                                         سازی اهداء تخمک                    بررسی فقهی تجاری

 
 

ه از دیگر موجودات جهان امتیاز خصیصه است ک

وسیله آن حق را از یافته و آن عقلی است که به

 دهد.شر و نافع را از مضر تمیز می از را خیر باطل و

اند مقصود از آن گفته اینکه برخی از مفسرین

و یا )بر دو پا راه ( خصیصه مسئله )نطق و گویایی

 برنوشتن( قدرت)و یا )انگشت داشتن( و یا رفتن( 

 «باشد، }صحیح{ نیستمی و یا )حسن صورت( و...

آنچه مطابق دیدگاه  (.215، 5 ،1391، )طباطبایی

این است که چون، جسم  فقها قابل استنباط است

ای است، پایین انسان دارای جوهره خاص و ویژه

ارزش انسان در حد کاال مغایر کرامت  آوردن اعتبار

زیرا عقل  و خلقت انسان بوده و امری معقول نیست.

ستد  و داند که ارزش دادمیو عرف، چیزی را مال 

داشته و در بازار پذیرفته شود. اما اعضاء بدن و 

 انسان گونه نیست و به خودمتعلقات بدن انسان این

ندارد، بلکه دخل و تصرف در آن حق  تعلق

نه حق فردی  اختصاصی خداوند متعال است،

است در آن تا بتواند هرگونه که خومختص به وی 

(. بر 54، 1385، )میرهاشمی دخل و تصرف نماید

بیع مو و استخوان »: همین اساس از دید برخی فقها

جایز نیست، نه به خاطر نجاست، بلکه به انسان 

خاطر کرامت و احترام انسان و این عمل باعث 

، 1427، )ابن احمد «ابتذال و اهانت به انسان است

155.) 

مایملک را برای مشروعیت بر بر  استیال صرف فقها،

( و 155 ،1427 احمد، )ابن واگذاری کافی ندانسته

در معنای  کرامت انسان را در واگذاری تخمک،

که تکریم  موسع آن در نظر گرفته و بر این باورند

آدمی امر واحدی است که خداوند به نحو عام، همه 

تکریم و مصون از تعرض  اعضای آدمی را مورد

تخمک نیز جزئی از آن کل را شناخته است و 

دهند و همچنان که واگذاری کلیت بدن ل میتشکی

جایز نیست، واگذاری و انتفاع از تخمک نیز صحیح 

 احترام (. لزوم55، 1385، )میرهاشمی نخواهد بود

 که کندمی ایجاب انسانی حرمت حفظ و انسان به

 که بدهند انجام را عملی دیگران نه و فرد خود نه

. شود وی حرمت هتک و انسان به احترامیبی باعث

 اخالق و عمومی نظم در نگرش این هایجلوه

 آزادی محدودیت موجب و شده ظاهر حسنه

 فروش تخمک و معامالت خرید بطالن و قراردادی

(. اما در 72-73 ،1388، طالب )فیضی شودمی

که با توجه به  شده باید گفت پاسخ به نظرات ارائه

آمده از مفاد آیه، چنین برداشتی  عملتفسیر به

باشد. زیرا، در بسیاری از موارد اهداء صحیح نمی

شود. و ایثار انجام می تخمک، در پرتو احسان

هرچند جنبه مادی آن اهمیت و ارزش دارد. اما بعد 

مالی در مرتبه بعدی اهمیت قرار داشته و احسان 

کند، صورت گرفته به کرامت انسان خدشه وارد نمی

طور آگاهانه یرا فرض موضوع این است که انسان بهز

و با اختیار، تخمک خود را برای بهبود زندگی 

انسانی دیگر، در اختیار وی قرار دهد و این عمل 

تنها کرامت انسان منافاتی ندارد، بلکه در آگاهانه نه

موجب تعالی و کمال انسان نیز  بسیاری از موارد

بنای عقال بر این  گردد و عرف جامعه امروزی ومی

 کار ارزش خاصی قائل است.
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 و رابطه مالكیت فقدان مالیت عرفی. 2-1-۵

 «مال»مورد معامله قرار گیرد که  تواندیمچیزی 

 نیست. از این منظر به «مال»باشد. اما تخمک، 

اطالق « مال»عنوان  ،بیولوژیکی بدن یهافراورده

معامالت به  گونهنیامعامله  شود. بر این اساس،ینم

 .شودیباطل م« نبودن مورد معامله« مال»لحاظ 

در پاسخ باید گفت درست است که ارزش البته 

ی نوعی و همگانی داشته اقتصادی شیء باید چهره

 کهنیهمتا مال نامیده شده و معامله شود اما  باشد

دو نفر ارزش مالی و داد و ستد  در رابطهچیزی 

تواند و می گرفته شکلداشته باشد، انگیزه معامله 

هرچند که دیگران در برابر »باشد مشروع و عقالیی 

معامله،  ؛ کافیست انگیزهموضوع آن بهایی نپردازند

 .(11، 1388، )کاتوزیان «عقالئی و مشروع باشد

که خیلی از  است طرح قابلدر پاسخ این استدالل 

معامالت زمانی شایع و مطابق با عرف نبوده اما 

 افوا»ی عموم آیهاست.  شده رفتهیپذ رفتهرفته

ی فقهی قاعده طورنیدر قرآن کریم و هم «بالعقود

« المؤمنون عند شروطهم»: داردیشروط که مقرر م

زمان شارع وجود  قراردادها و معامالتی را که در

 برته و مرسوم و معمول نبوده است درنداش

قراردادها و . برای صحت وضعیت حقوقی ردیگیم

معامالت مستحدثه عدم وجود نهی از طرف شارع 

و لزومی به وجود دلیل خاص شرعی  کندیکفایت م

در این مورد نیست. بنابراین مالك و معیار صحت 

خصوص آن معامله عدم منع شرعی در یاهر معامله

است و متعارف یا نامتعارف بودن معامله نقشی در 

بر اساس این معیار به  توانیاین ارزیابی ندارد و نم

قضاوت در مورد معامالت مختلف مستحدثه 

 پرداخت.

 

 . فقدان مالكیت۵-1-3

در  .است مالکیت فروش، و خرید لوازمات از یکی

حقوق اسالم، سه ویژگی برای مالکیت آمده است: 

الف( مطلق بودن: به این معنا که مالک حق هرگونه 

نظر عقال، معقول باشد را  استفاده مشروع که از

دارد. ب( انحصاری بودن: یعنی فقط مالک و افراد 

برداری از مال او را طرف او، حق بهرهمأذون از 

زمانی که مالک  دارند. ج( دائمی بودن: یعنی فرد تا

)محقق  آن مال است، حق استفاده از آن را دارد

توجه به مطالب فوق  (. با107، 1395، داماد

ئل به وجود رابطه مالکیت بین تخمک توان قانمی

شده های تعیینو صاحبان آن شد؛ چراکه مالك

ها و صاحبانشان جهت وجود رابطه مالکانه بین آن

ها باشد. به این معنا که شاید رابطه تخمکمقرر نمی

بتوان انحصاری و مطلق تلقی نمود، و صاحبانشان را 

ن وجه در ایهیچولی وجود معیار مطلق بودن به

 ،1378 سبحانی تبریزی،) باشدرابطه محقق نمی

دنبال  (. قائل بودن به وجود رابطه مالکیت و به51

جانبه صاحبان با آن پذیرش ارتباط مطلق و همه

ها در تخمک با توجه به قابلیت بالقوه تخمک

شدن به انسان امری است که خالف اخالق تبدیل

باشد. باید رابطه تخمک آزمایشگاهی و حسنه می

انسان را نوعی رابطه سلطه و تصرف تلقی کرد. البته 

ابلیت بالقوه رابطه سلطه و تصرفی غیرمالی، تا ق

 جمع باشد. در شدن با انسان قابلتخمک در تبدیل

واقع، پذیرش رابطه مالکیت بین تخمک و انسان، 
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این تالی فاسد را دارد که ممکن است منجر به تصور 

که با پذیرش  حالی کاال شدگی تخمک شود، در

ها، وجود رابطه سلطه و تعریف غیرمالی انسان با آن

شان اجتناب نمود. شدگیالاز تصور کا توانمی

ر تخمک عالوه، پذیرش سلطه غیرمالی زوجین ببه

شدن اختیارات آزمایشگاهی منجر به محدود

شود. وجود این رابطه به این صاحبانشان نیز می

خصوص در توانندمعنی است که زوجین قانوناً می

ایجاد، فریز، انتقال، از بین بردن، استفاده از آن در 

گیری ر دادن آن در رحم تصمیمتحقیق و یا قرا

رابطه سلطه و تصرف، در چهارچوب واقع  کنند. در

و  )ابراهیمی اخالق حسنه و نظم عمومی قرار دارد

(. الزم به ذکر است که انتقال 12 ،1391 فاضل،

 نحوه که در قانون جنین و نه تخمک در قالب اهداء

صورت  1382ب نابارور مصو زوجین به جنین اهداء

به خود گرفته است، به معنی رابطه مالکانه قانونی 

به مصالحی چون عدم صرفاً بنا گذارباشد. قانوننمی

کننده، چنین امری پاشیدگی خانواده دریافتاز هم 

را جایز قلمداد کرده است و این امر مغایرتی 

ها از باکرامت انسانی ندارد، بلکه برعکس، انتقال آن

دارند، به اشخاصی که تمایل به داشتن آن ن

ای برای آن قائل العادهاشخاصی که ارزش فوق

هاست. زمانی هستند، کرامت بخشیدن به آن

شود که بازار تخمک کرامت انسانی نقض می

ای به طور حرفهفروشی باز شود و یا به

ساز تبدیل شوند. کنندگان این مواد انسانتهیه

پذیرد که افراد با اهداف درواقع، نظم عمومی نمی

 جاری دست به این کار بزنند یا نهادهایی را بهت

قصد تجارت این کار تسهیل کنند. بنابراین اعمال 

حق انسان بر تخمک خویش، باید بامالحظه عرف 

گذار ایران بر اساس و اخالق صورت پذیرد و قانون

مصلحت و جلوگیری از آثار سوء عدم امکان باروری 

است. فقط باید  انتقال آن را در قالب اهداء پذیرفته

این قضیه را در نظر داشت که اهدای تخمک باعث 

هایی با گزینش ژنتیکی خاص کشی انساننسل

نشود. بنابراین باوجود حق سلطه و تصرف انسان بر 

تخمک، باید محدوده اخالقی آن مدنظر قرار گیرد 

خصوص از انتقال آن برای و اعمال این حق به

روری مواجه هستند، کسانی که واقعاً با مشکل نابا

استفاده قرار بگیرد، نه افرادی که خواهان  مورد

در پاسخ داشتن فزونی با خصوصیات برتر هستند. 

چنین استدالل نمود که  توانیبه اشکال فوق م

موضوعات حقوقی و موازین حاکم بر معامالت در 

گنجد. زیرا نگاه قالب و زوایای توحیدی و الهی نمی

بر انسان به سایر ابعاد زندگی  تعلق مالکیت خداوند

قابل تسری بوده و در این صورت، انسان حق 

 دیبا ی نخواهد داشت.امبادلهگونه معامله و هیچ

 حقیذتوجه داشت که خداوند، انسان را مختار و 

آفریده است و در حیطه موازین و احکام شرع حق 

 تصرف و اعمال مالکیت دارد.

 

 وافقانم. دالیل 2-۵

تخمک عبارت  فروش و خرید موافقاناستدالل 

 است از:

 

 خود بر انسان سلطنت. 1-2-۵

 به و است فقهی قواعد مشهورترین از تسلط قاعده

 ازدیرب از ،تماعیاشاج و اقتصادی وسیع کاربرد علت
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 این. است ودهب الماس فقه هایقاعده تریناساسی از

 علت به و است مالکیت ارکان نندهکثبیتت اعدهق

 روزمره زندگی در مالکیت و اموال اصخ ایگاهج

 سایر بین در خاصی برجستگی و اهمیت مردم،

گونه توان ایناز دید برخی فقها، می. دارد موضوعات

توان میان رابطه انسان با میکرد که استنباط 

، )خوئی تخمک خویش، رابطه مالکیت برقرار است

، 1377، محسنی ؛178، 1415، ؛ قمی4 ،2 ،1378

اهلل خوئی رابطه مثال از دید آیت عنوان(. به217

را رابطه  هابین اشخاص اعمال و نفس و ذمه آن

اضافی ذاتی تکوینی است و بر این عقیده است که: 

امور مزبور دارای مالکیت ذاتی  شخص نسبت به»

اولی است یعنی دارای سلطنت جهت تصرف در 

دان و سیره عقال نفس خود و شئون خود است و وج

کند که فرد بر عمل، نفس و ذمه خویش حکم می

نیز این سلطنت را امضا کرده  مسلط است و شارع

 هانفس آن رفاتی که مربوط بهو اشخاص را از تص

 (. 4، 2 ،1378، )خوئی «منع نکرده است شود،می

 نظر این به قائلین ترینشاخص از خمینی امام

 بر مردم هـسلط» :دـفرماینمی ایشان. هستند

 هک ونهگ همان پس است، عقالئی امری نشانفوس

 نیز خود نفس بر است مسلط خود اموال بر انسان

 بخواهد که هرگونه به آن در بنابراین و است مسلط

 منع عقال نظر از راه این در اگر کند، تصرف تواندمی

 و باشد نداشته رعیش نعم شرع نظر از و قانونی

 اموال بر مسلط که گونه همان عقال نظر از مردم

 باشند،می نیز خویش نفوس بر مسلط ،هستند خود

 جهت جسد و ونخ روشف زمان این در بلکه

 بعد پزشکی ایهوزشآم و کالبدشکافی آزمایشات

 شده معمول و متعارف آن صاحب توسط مرگ از

 است ایسلطه همان خاطر به کار این دلیل و است

سلطنت  پس دارد، خود جسم بر فرد عقال نظر از که

)موسوی  «تاس قالنیع شاننفوس بر ردمم

 حاضر، عبارت به توجه با (.44 ،1 ،1385خمینی، 

 را خویش بدن بر انسان بودن مسلط امام مرحوم

 اموال به نسبت انسان سلطه نظیر عقالیی امر یک

 حق این انسان برای ایسلطه چنین و داندمی خود

 موارد در مگر را تصرفی هرگونه که کندیم ابایج را

 با ایشان. دهد انجام شرعی و قانونی مانع وجود

 تفاوت مالکیت و سلطنت میان که این به توجه

 مالکیت ظاهر به کنند کهمی اشاره ادامه در قائلند

 قرار اعتبار مورد ودشخ بدن هب سبتن انسان

 بدن مالک تواندانسان نمی لذا و است نگرفته

 سلطنت طهراب بدنش با او رابطه بلکه باشد، خویش

 اموالش بر انسان تسلط منتظری نیز اهلل آیت .است

 با را آن و نددانمی فسشن بر او سلطت رب دلیل را

 که هنگامی پس»: کنندیم استنتاج اولویت قیاس

 خویش اموال بر مردم که پذیرفتیم را فرض این ما

 خداوند معصیت در زج هک ایگونهبه هستند، مسلط

 صرفت ویشخ والام در توانندب بخواهند که هرگونه

 اجازه و اذن دونب راندیگ اموال در تصرف و نندک

 پذیرفت باید اولی طریق به پس نباشد، جایز هاآن

 زیرا. ستنده مسلط هم خویش نفوس بر مردم که

 لطهس رب رتبه حسب به خود، جان و نفس رب لطهس

 مال بر سلطه مالك و علت بلکه. تاس قدمم الم رب

 کار محصول انسان مال که چرا است؛ خود بر سلطه

 و اوست قوای و فکر نتیجه او کار و است انسان

 جان، مالک انسان کوین،ت و خلقت جهت از چون
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 که اموالی مالک نتیجه در است خویش قوای و فکر

 «باشدمی نیز آیدمی دست به هاآن تالش ثمره از

انسان  بر این اساس (.156 ،2 ،1369 منتظری،)

حق هرگونه تصرف در نفس خود و متعلقات آن را 

دارد مشروط بر اینکه این کار دارای ممنوعیت 

 عقالیی و شرعی نباشد.

 

 كارهاي انجام لزوم حرج و عسر . رفع2-2-۵

 خیر

 صعب، معناى در و است «یسر» متضاد «عسر» واژۀ

 شدن سخت و سخت مشکل، بدخو، دشوار، تنگ،

 به کریم، قرآن در واژه این. رودمى کار به روزگار

 سوره 5 خداوند در آیه که چنان است، معنا همین

 آسانی سختی( هر) با مسلّماً»: است فرموده شرح

 خداوند»: سوره طالق آمده است 7در آیه  یا ،«است

 .«دهدمی قرار آسانی هاسختی از بعد زودی به

 مشقت صعوبت، از عبارت عسر معناى ترتیب، بدین

 و دشوارى به آن از فارسى در که است شدت و

 معناى به لغت در نیز «حرج» .شودمى تعبیر سختى

 نیز قرآن در. است حرام و گناه تنگنا، تنگى، ضیق،

 رفته کار به سختى تنگى، ضیق، معناى به حرج واژه

-میسوره مائده  6در آیه  خداوند که چنان است،

 تنگنا در را شما خواهدنمى خداوند»... : فرماید

  ؛«.افکند

 را که هر پس»: است آمده سوره انعام 125 آیه در

 اسالم پذیرش برای را قلبش خواهد او هدایت خدا

 نماید گمراه خواهد را که هر و گرداند روشن و باز

 پذیرفتن از را او دل( واگذارد گمراهی حال به)

سوره  78یا در آیه  و«. ...گرداند سخت و تنگ ایمان

 دین به و) برگزیده را شما او »...: حج آمده است

 مشقت شما بر تکلیف مقام در و( کرده سرافراز خود

 معناى به آیه، دو هر در حرج که ،«...ننهاده رنج و

 .است سختى و تنگنا

این آیات و بسیاری از آیات دیگر بر این مطلب 

خداوند متعال بر راحت که قصد  نمایدداللت می

ها و بر بودن کار بندگان است، نه بر سختی آن

 عبارتتخفیف در رجال آنان بوده نه تشدید آن و به

دیگر مقصود خداوند از مبدأ تشریع، رفع حرج از 

مردم بوده است و در اهداء تخمک حل مشکالت و 

ها نهفته رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوج

ای خواست خداوند بوده و است و لذا در راست

مخالفت با آن نوعی مصائب و عسر و حرج به دنبال 

شده در تعارض و آیات اشارهدارد که با نص صریح 

 (.301، 1425، )المبیض باشدمخالفت کامل می

فروش  و های خریداز طرفی یکی از ضرورت

 است. این عمل تخمک، لزوم انجام کارهای خیر

که خداوند  است خیرمصداق بارز انجام اعمال 

در قرآن کریم بدان سفارش نموده است.  متعال

کس هر»فرماید: سوره بقره می 48خداوند در آیه 

باید، پس  سوی حق که بدان راهاست به راهی

کجا باشید همه  سوی خیرات که هر بشتابید به

را خداوند به محشر خواهد آورد، البته خداوند  شما

مائده  سوره 48آیه  و در« بر هر چیزی تواناست

را امتی واحد  خواست شمااگر خدا می»رماید: فمی

به آنچه داده  را داد، ولی چنین نکرد تا شماقرار می

یکدیگر  است بیازماید. پس به کارهای نیک بر

سوی  پیشی بگیرید که بازگشت همه شما به

را به آنچه اختالف دارید آگاه خواهد  خداست و شما
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داق کلمه مشخص خیر در آیه اگرچه مص«. ساخت

اول مسئله، رو کردن به کعبه و در آیه دوم موارد 

 نظر مفسرانو ادیان است. اما اتفاق اختالف شرایع

دو  ت که مقصود از کارهای خیر در اینبر این اس

)نظری  شودها نمین نزول آنشأ آیه منحصر در

صورت جمع و با به« خیرات» (.93، 1381، توکلی

های خیر الف و الم، به این نکته اشاره دارد که راه

هرکسی در هر کسوت و  است و برایفراوان 

 نیست ای باز است، اگرچه برای همه یکسانپیشه

(. و در این آیات 457، 7 ،1385، )جوادی آملی

کار است، و خیر بودن  )استباق( خیرات موضوع

 عرف، چند هر بنابراینموکول به نظر عرف است. 

داند، باید نسبت به آن سرعت گرفت، می صالح عمل

گذار ما را از آن باز نداشته باشد. مادام که قانون

اگرچه که احکام و تکالیف شرعی و آنچه خداوند ما 

را به آن فرمان داده از مصادیق خیر است، ولی به 

هاست تر از آنآید دایره شمول خیر وسیعنظر می

لمًا آنچه مخالف دین باشد، گرچه نزد عرف و مس

تواند در نظر خداوند خیر باشد و د نمیهم خیر باش

، )نظری توکلی از موضوع آیه حتماً خارج خواهد بود

 توانفروش تخمک می (. اما در موضوع95، 1381

گفت چنانچه این کار باعث به وجود آمدن 

ای که در رأس آن ضرر رساندن به شخص مفسده

« خیرات»ه تخمک نباشد از مصادیق بارز دهند

که خیرات دارای معانی وسیعی است باشد. چونمی

ها و یا که مسلماً قطع عضو جهت نجات جان انسان

دیگر مقاصد عقالیی، در دامنه شمول آن قرار 

 گیرد.می

 

 . اصل برائت3-2-۵

باشد. ازجمله دالیل موافقین قضیه اصل برائت می

وضعیتی داللت دارد که در موقع بر  برائت اصل

کند، بدون تردید برای مکلف تعیین مسیر می

 دهی از واقع راترین جنبه نشانکه کوچکاین

که که در موقع شک در اینداشته باشد. مانند این

ای به ما متوجه است یا نه؟ و ضمناً آیا وظیفه

دلیلی هم وظیفه مشکوك را اثبات نکند؛  گونههیچ

گوییم اصل این است که شخص ت میدر این صور

مکلف به آن تکلیف مورد احتمال نیست. در مزبور 

 گویندفقه اسالمی اصل مزبور را اصل برائت می

(. علما و فقهای مذاهب 101، 1380، )جعفری

عنوان منبع اسالمی برائت اصلیه )اصل برائت( را به

 و پایه شناخت پذیرفته و اختالفی در آن ندارند

. اصل برائت در (424، 1 ،1370، شاهرودی جناتی)

 حکمی شبهات شبهات حمی قابل استفاده است. در

شود.  مراجعه مقدس شارع به باید شک، رفع برای

آید که حکم موضوعی شبه حکمی زمانی پیش می

فروش  و کلی معلوم نباشد. مثالً ندانیم قطع و خرید

اعضای بدن انسان زنده یا مرده حالل است یا حرام 

و در مقابل شبه موضوعی زمانی است که حکم 

موضع خاصی از آن،  موضوعی کلی معلوم است ولی

دانیم که قطع گیرد. مثالً میتردید قرار می مورد

اعضای رئیسه بدن انسان زنده حرام است اما 

 نظر جزء اعضای رئیسه دانیم عضو موردنمی

در  باشد یا خیر؟ به هر صورت با توجه به اینکهمی

فروش  و شرع مقدس دلیلی بر عدم جواز خرید

 دست نرسیده و از طرفی در حکم واقعی تخمک به

امر نیز مدد هستیم، برای رهایی از تردید در حکم، 
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 خرید خصوصگوییم درل را برائت گذاشته و میاص

نیست و این  فروش تخمک، حکم حرمت ثابت و

 در فقه نیز اینواقع  باشد. درکار جایز و مباح می

انسان در حال حیات و در »نظر وجود دارد که 

هرگونه  تواندیصورت مصلحت و عدم نهی شارع م

بخواهد با بدن خود رفتار کند و نهی شارع تنها در 

از آن  ترنییشده است و پا مورد قتل نفس وارد

حرمت جز حدیث الضرر و الضرار وجود دلیلی بر 

اهداءکننده . عمل (503، 1380، زاده)نایب ندارد

در پی نداشته و تأثیری  ضرری برای وی گونهچیه

فیزیکی وی ندارد، پس مطابق  یهاتیروند فعال در

« عدم نهی شارع»نظر به  .باشدیبا دیدگاه فوق م

در این خصوص و با عنایت به وجود مصلحت در 

حکم به جواز این  توانیقراردادها م گونهنیانعقاد ا

 عمل داد.

 

 . نتیجه۶

 و دیخرخصوص امکان ی صورت گرفته درهایبررس

ی تخمک اهدایی بیانگر این امر سازیتجارو  فروش

 درخصوص فقه در مختلفی هایاست که دیدگاه

 به توانمی که دارد وجود تخمک فروش و خرید

. کرد بندیتقسیم موافقان و مخالفان دیدگاه

 مورد بایستی که اخالقی مباحث بر عموماً مخالفان

 و حیات به احترام اصل ازجمله گیرند قرار توجه

 هایپیمان تعیین چگونگی انسانی، کرامت و شأن

 و استثماردهندگان و سوءاستفاده شائبه و مالی

 فروش و خرید و شدن تجاری پذیر،آسیب افراد

 افراد از کشیبهره و استثمار خطر تخمک و

 در. سازندمی مطرح را زنان جمله از پذیرآسیب

 تخمک، بر فرد سلطه بحث موافقان، مقابل طرف

 آن نظیر مواردی و دیگران امور از حرج و عسر رفع

 .کنندمی مطرح را

 فروش و دیخرمانع  نیترمهماز نظر مخالفان، 

رابطه مالکیت  توانینمتخمک این امر است که 

بین صاحب تخمک و تخمک برقرار کرد. 

 رابطه پذیرش تخمک و انسان بین رابطه درخصوص

 تخمک از یشدگکاال تصور به منجر مالکیت

 در تخمک بالقوه قابلیت جهت به که شودیم

 حسنه اخالق خالف امری انسان به شدنلیتبد

 نوعی را موجود رابطه باید رسدیم نظر به. باشدیم

 تخمک و انسان بین یرمالیغ تصرف و سلطه رابطه

واگذاری و  انتقال بحث در همچنین. نمود قلمداد

 به منجر اختیار این کندیم اقتضا عمومی نظم نیز

 تخمک فروش و دیخر سودآور نهادهای یریگشکل

 به و قانونی ضوابط طی فقط انتقال و نگردد

 هستندرو روبه ناباروری مشکل با که متقاضیانی

 با فرزندی داشتن خواهان که کسانی نه گردد ارائه

 .برترند ویژگی

و بدون  طرفهکیصورت که به تخمکعمل اهدای 

عملی  ردیپذیداشت مالی انجام مچشم گونهچیه

و  یاست که بدون شک حاکی ازخودگذشتگ

. کسی که برای رهایی باشدیعامل م ییگراتیمعنو

یک خانواده بشری از ورود و رنج ناشی از ناباروری 

تنها عملی خود را اهدا کند نه تخمکحاضر است 

را که موجب هتک حرمت انسانی تلقی شود، انجام 

دیگری را از غم و اندوه  یهانداده است بلکه انسان

ها را ی تحقق عملی رؤیاهای آننجات داده و زمینه

دارای  اهداکنندهاما اگر فرد فراهم کرده است. 
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داشت مالی است الزم است در قالب چشم

ت گیرد که ی صوراگونهبهی مشخص و قراردادها

کنندگان ایجاد نشده و مانع انگیزه مالی برای اهدا

ضرر ناشی از  ی اهدای تخمک شود.سازیتجاراز 

 توانیکه با تنظیم مقررات صحیح م تخمکاهدای 

تا حد زیادی آن را کاهش داد در برابر منافعی که 

، گرددیی انسانی حاصل مبرای انسان و جامعه

نوعی  توانیم که یطور. بهباشدیمراتب کمتر مبه

 در . آنچهمصلحت را در این خصوص در نظر گرفت

 فرآیند تغییر است، کنندهنگران میان این

 و تجاری فرآیند به تخمک اهدای دگردوستانه

 ظاهربه عرصه این به پیوستن برای زنان ترغیب

 اهدای ناباروری درمان مراکز است. در شغلی

 که زنانی ناباروری درمان روش یک عنوانبه تخمک

 شودمی پیشنهاد دارند، مشکل گذاریتخمک در

 کرده سکوت تخمک اهداکننده مورد در قانون ولی

 قرار زنده انسان از عضو اهدای زمره در حتی و است

 اهدای درباره کلی طوربه قانون هرچند. گیردنمی

 تقریباً. است کرده سکوت کالً نیز زنده انسان از عضو

 رودمی انتظار خون اهدای مانند که گفت توانمی

 هایانگیزه اساس بر نیز تخمک اهدای که

 این با واقعیت که درحالی. شود انجام دگردوستانه

 برای داللی و گریواسطه .است متفاوت انتظار

 تخمک اهدای به که است شایع امر یک عضو اهدای

 یک تخمک اهدای. است کرده پیدا تسری نیز

 راه که است قانونی ضوابط بدون و رهاشده عرصه

 دالالن از ایعده سودجویی و طلبیفرصت برای را

 .است کرده باز درمانی مراکز اطراف هایواسطه و

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند. پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 پژوهش، هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. در این
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