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Setting Religious Limits to the Use of Sperm Banks Based on Imam 
Khomeini’s Jurisprudential Thoughts

Ahmad Mortazi1 

Abstract
The possibility of establishing a sperm bank in Islamic countries, in tandem with 
non-Muslim countries and specifying limits for its use, is among newly found issues 
of medical jurisprudence. This paper, developed through descriptive-analytical 
method and based on library documents, intends to prove that based on Imamiyah 
jurisprudential criteria, and in some cases, according to the jurisprudential and 
theoretical fundamentals set forth by Imam Khomeini, there is no legal problem 
with establishment of sperm bank but its application must be confined to freezing 
sperm for research purposes and for “insemination with ovum of the wife of the 
owner of sperm, when both are alive and married”. Therefore, receiving sperm 
from a male person and freezing it for donation or for any other transfer to non-
wife receiver for insemination with her ovum as well as transferring sperm to 
the wife of the owner of sperm after his death is not permitted because with the 
death of either of the spouses, the conjugal relationship shall be expired and there 
only remains the intimacy relationship. Buying sperm and keeping it in the sperm 
bank for research purposes and medical tests shall be also permissible due to 
its rational benefits in case its production in non-emergency conditions is not 
through electrical stimulation, vibrator or masturbation.
Keywords: Sperm bank, buying sperm, donating sperm, electrical stimulation, 
fertility aid
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تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای 
اندیشه های فقهی امام خمینی )س(

احمد مرتاضی1

چکیده: امکان تأســیس بانک اســپرم در کشــورهای اسالمی، همســو با کشورهای 
غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب 
می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، 
ثابــت می کند که بر اســاس موازین فقه امامیه و در برخی مــوارد، مطابق مبانی فقهی و 
اصولی امام خمینی، تأســیس بانک اسپرم، اشکال شــرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن 
صرفًا می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای »امور تحقیقاتی« و »تلقیح 
با تخمک زوجۀ صاحب اســپرم، در زمان بقــای زوجیت و حیات وی« منحصر گردد؛ 
بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیرۀ انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری 
بــه غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اســپرم به همســر صاحب 
اســپرم پس از فوت او، جایز نیســت چراکه با فوت یکی از زوجیــن، رابطۀ »زوجیت« 
منقضی شده و تنها، رابطۀ »محرمیت«، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم 
جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقالیی در این نوع استفاده 
نیز جایز اســت مشــروط به اینکه دریافت آن در شــرایط غیر اضطراری، از طریق انزال 

الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.
کلیدواژه ها: بانک اسپرم، بیع منی، اهدای اسپرم، انزال الکتریکی، کمک باروری.
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مقدمه
از منظر شــریعت مقدس اســالم، فرزندآوری از اهداف بنیادین ترغیب بــه ازدواج و اقدام به 
تشکیل کانون خانواده است. ابن فهد حلی از علمای قرن هشتم هجری، شش هدف و فایده 
برای ازدواج، مطرح می کند و از بین آن ها، »فرزندآوری« را ثمرۀ اصلی آن اعالم می دارد. وی 
در این رابطه چنین می نویسد: »تشکیل خانواده، شش ثمره دارد که عبارتند از: فرزنددارشدن، 
کنترل شهوت، تمرین مدیریت زندگی و مسئولیت پذیری، بیشتر شدن خویشاوندان و حامیان، 
تقویت نفس در تقابل با ســختی ها و لذت نفســانی و از این میان، فایدۀ اصلی که عقد نکاح 
شرعًا برای تحقق آن، وضع شده، همان فرزندآوری است«)ابن فهدحلی 1407 ج 3: 158(. بر همین 
اساس، در بســیاری از روایات که از نگاه حدیث شناسان و اندیشمندان اسالمی، »صحیحه« 
محسوب شــده اند )موســوی عاملی 1411 ج 1: 42؛ مجلســی دوم 1404 ج 20: 24(، ازدواج با زن نازا، 
کید فراوان شده است )کلینی 1407 ج 5: 333(. البته  مکروه دانسته شده و به انتخاب زن ولود، تأ
باید توجه داشــت که علت فرزنددارنشدن، منحصر به نازایی زن نیست بلکه اختالل در اسپرم 
شوهر نیز می تواند عامل آن باشد و به اذعان کارشناسان، اساسًا بیماری اسپرم، شایع ترین علت 
ناباروری و کم باروری است )واردل و کاهیل 2005: 70( به طوری که طبق آمارها، فاکتور مردانه، 
حدود 40-60 درصد علت ناباروری را تشــکیل می دهد )کیل 1384: 70( و ازاین رو باید گفت 
کــه مناط کراهت مذکور در روایــات، در ازدواج با مرد نازا نیز وجود دارد. به هرروی، ممکن 
اســت فردی علی رغم این تأکیدات که صرف یک توصیه از جانب شــارع اســت، دانسته یا 
نادانســته، به ازدواج با زن یا مرد نازا اقدام نماید و خواســته یا ناخواسته، از نعمت فرزند محروم 
گردد. ناخواســته بودن این محرومیت، ناشی از آن اســت که علت نازایی، لزومًا ژنتیکی و با 
زمینه های آناتومی و فیزیولوژیک نیست بلکه سبب آن می تواند باال رفتن سن ازدواج، تغییرات 
ایجادشده در سبک های زندگی، وجود آالینده های محیطی، عوامل روانی همچون استرس و 

غیر آن نیز باشد.
حال با توجه به اینکه نازایی جزو عیوب مجوز فسخ نکاح نیست )مکارم شیرازی 1424 ج 5: 
128( و اساســًا خود زوجین نابارور نیز شــاید خواستار جدایی به سبب بی فرزندی نباشند؛ اما 
چون زندگی بدون فرزند برای زوجین نابارور، مالل آور و توأم با سختی است ازاین رو، چنین 
زوج هایی دســت به دامان تکنیک های کمک باروری و تولیدمثل غیرمقاربتی می شوند که 
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امروزه با پیشرفت فّناوری، در موارد ناموفق یا نامناسب بودن روش های سادۀ درمان ناباروری 
)واردل و کاهیل 2005: 74(، شــیوه های کمک باروری مختلفی برای جبران این نقیصه، ابداع 
گردیده اســت. از میان آن ها، در موارد ناباروری با عامل مردانه، می توان به دریافت اســپرم 
اهدایی فرد بیگانه، از بانک اسپرم و تلقیح خارجی آن با تخمک زن در محیط آزمایشگاهی 
و ســپس، انتقال نطفۀ تلقیحی به رحم همان زن، اشــاره نمود. توضیح بیشــتر اینکه اهدای 
اســپرم، به فرآیندی گفته می شــود کــه غالبًا در آن یک مرد به عنــوان اهداکننده و با هدف 
بارورســازی، نمونۀ اســپرم خود را به صورت مســتقیم یا در یک کلینیک نازایی و از طریق 
بانک اســپرم، به زن بیگانه ای که به لحاظ قانونی و شــرعی، شــریک جنســی وی نیست، 
واگــذار می کند. البته ایــن واگذاری، تنها در قالب اهدا صــورت نمی گیرد بلکه در برخی 
جوامع، به شــکل »بیع اســپرم« با هزینه های گــزاف، به ویژه در موارد نابغــه و نام آور بودن 
صاحب اســپرم، نیز انجام می شود که جنبۀ تجاری به خود می گیرد. گاه نیز اسپرم خود مرد 
نازا با ذخیره در بانک مذکور و انجام آزمایش های الزم و در برخی موارد، با تقویت به وسیله 
اسپرم فریز شدۀ متعلق به غیر، با تخمک همسرش تلقیح مصنوعی شده و به رحم همان زن 

انتقال می یابد تا مراحل تکامل جنینی خود را طی نماید.
در همین راســتا، بانک های اســپرم در قســمت های مختلف دنیا به ویژه آمریکا و اروپا 
تأســیس گردیده و مدت طوالنی است که انجماد اســپرم به طور موفقیت آمیزی برای تلقیح 
مصنوعی، مورداســتفاده قرار می گیرد )ابوالحســنی و دیگران 1394: 140(. ازاین رو، صرف یک 
تئوری نیست بلکه در بســیاری از جوامع، واقعیت خارجی یافته و تشکیل آن در کشورهای 
اســالمی نیز نه تنها دور از انتظار نیست بلکه در برخی از این جوامع، مثل خود کشور ایران، 
تحقق پذیرفته اســت؛ بنابراین، باید ضوابط شرعی آن استخراج شده و با موازین فقهی حاکم 
بر جوامع اسالمی و شیعی، مناسب سازی گردد چون در برخی موارد، عملکرد این بانک ها، 
منجر به اختالط نســب یا کسب و تجارت با منی انسانی می  شــود. نوپدید بودن این امر از 
یک ســو و مناقشــه ای بودن قابلیت بیع یا اهدای منی و منع شرعی از اختالط نسب از سوی 
دیگر، ضرورت پژوهش در مشروعیت تأسیس این نوع بانک پزشکی کمک باروری و تعیین 
حدود شــرعی کاربری آن را دوچندان می کند. بر این پایه، با توجه به اینکه استنباط صحیح 
حکم شــرعی یک مسئله، به ویژه در مورد مســائل نوپیدا، درگرو موضوع شناسی درست و 
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دقیق آن اســت، توضیح اجمالی کارکردهای پزشــکی بانک های اسپرم، پس از بیان پیشینه 
تحقیق، آورده می شود.

پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع »تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم« می توان مقاله »نگهداری 
اســپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه« از ســید محســن مرتضوی و مجتبی نوروزی در 
ســال 1398 را نزدیک به موضوع، شناخت. نویســندگان مقاله، تزریق اسپرم به رحم همسر 
بعد از مرگ شــوهر و نیز استفاده از اســپرم اجنبی یا اهدای آن به دیگران را حرام می دانند. 
همچنین، بیع منی و اســپرم را به دلیل مواجهه با اشــکاالت متعدد، صحیح ندانسته و به این 
نتیجه رسیده اند که بهترین راه، اخذ پول در مقابل رفع ید از حق اختصاص نسبت به اسپرم، 
است. تفاوتی که مقاله حاضر با مقاله نامبرده دارد در این اســت که نگارنده، ضمن موضوع 
شناســی دقیق بانک های اســپرم و نیز اســاس قرار دادن مبانی فقهی و اصولی امام خمینی 
تأســیس و استفاده از آن را فقط جهت »امور تحقیقاتی« و »تلقیح با تخمک زوجۀ صاحب 
اســپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی«، منحصر می داند و بیع منی به آزمایشگاه های 

تحقیقاتی را نیز عاری از اشکال می داند.

1. بررسی موضوع شناختی بانک اسپرم
به لحاظ محیط فیزیکی، بانک  اســپرم محلی اســت آزمایشــگاهی، جهت فریز اســپرم و 
نگهــداری آن برای مدت طوالنــی. در این تکنیک، نمونه های اســپرم باید در یک حالت 
انجماد بدون نوسان دما نگهداری شوند تا صدمه نبینند )کیل 1384: 295(. مطابق این روش، 
بیمار پس از مراجعه به کلینیک نازایی، اقدام به تهیه نمونه اســپرم نموده و سپس، آن نمونه 
در آزمایشگاه، منجمد شده و در تانک های مخصوص نگهداری اسپرم یعنی تانک نیتروژن 
مایــع )کیــل 1384: 292( با نام و مشــخصات کامــل بیمار به مدت طوالنــی ذخیره و حفظ 
می شــود. دو تکنیک اصلی انجماد اسپرم، »انجماد آهسته« و »انجماد شیشه ای1« است که 

1.Vitrification
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نوع دوم، خود به دو شــیوه »معمولی« و »ســریع« انجام می گیرد )ابوالحسنی و دیگران 1394: 
137( و برای اولین بار در ژاپن ابداع شد. روش انجماد آهسته در چند مرحله انجام مي گیرد 
و طی آن، دما به تدریج کاهش مي یابد؛ اما در روش شیشــه اي، با فروبردن مســتقیم و سریع 

نمونه ها به درون تانك نیتروژن، عمل انجماد، فوق العاده سریع انجام مي شود.
ازنظر تاریخچه نیز باید گفت که تاریخ انجماد مایع منی و تحقیق در این رابطه، بـه قرن 
18 و 19 میالدي برمي گردد. در ســال 1776 میالدی، اسپالزانی1 با بررسی اثرات انجماد بر 
کیفیت اسپرم، گزارش کرد که مایع سمینال یخ زده حیوان در برف، بعد از یخ زدایی، تحرك 
اسپرم خود را به دست آورده است؛ اما انجماد کنترل شدۀ سلول های جنسی از سال 1940 با 
کشف گلیسرول و انجماد مایع منی آغاز گردید )ابوالحسنی و دیگران 1394: 139( و بعدها بانك 
اسپرم بـــراي نگهداري اسپرم هاي انسان پیشنهاد گردید و باألخره اولین نوزاد متولد از اسپرم 
 Bunge( فریزشده در بانک، در سال 1953 در آمریکا به وسیلۀ بونگ و شرمن، گزارش شد
Sherman 1953: 767 &(. مرکز ناباروری پژوهشــگاه ابن سینا نیز اولین بانک اسپرم ایران را 

در سال 1382 شمسی در تهران تأسیس کرد.
به لحاظ هدف، این نوع بانک ها در راســتای رســیدن به هدف درمان ناباروری، حفظ 
باروری )مثل افراد اقدام گر به وازکتومی یا شــیمی درمانی(، کنترل باروری، اهدای اســپرم 
بــه زوجین نابارور و اهداف تحقیقاتی تأســیس می شــوند )کیــل 1384: 286(. برای نمونه، 
عده ای از مبتالیان به HIV برای به حداقل رســاندن انتقال بیماری عفونی خود و به دســت 
آوردن نمونه هایی با میزان ویروس کم یا غیرقابل ردیابی )ابوالحسنی و دیگران 1394: 55(، نمونه 
اسپرمشــان را در بانک اســپرم ذخیره می کنند تا باردارِی تحت کنترل های ویژه داشته و از 

منتقل شدن ویروس به همسر یا جنین، جلوگیری شود.

2. حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم
طبــق توضیحات قبل، گاه ذخیره اســپرم در بانک برای اســتفاده در باروری خود صاحب 
اســپرم و تلقیح آن با تخمک همســر وی انجام می شود )ابوالحســنی و دیگران 1394: 32(؛ اما 

1. Spellazani
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گاه نیز ممکن اســت این باروری با اســتفاده از اســپرم فرد بیگانه باشد که آن را به شخص 
متقاضــی، در قالب اهدا یا بیع، واگذار کرده اســت. در مــواردی نیز این واگذاری، جهت 
انجام تحقیقات آزمایشــگاهی اســت که در این صورت، گیرنده می تواند شخص متصدی 
آزمایشــگاه باشــد. در تحلیل فقهی این نوع از کاربری های بانک اسپرم باید ابتدا قابلیت یا 
عدم قابلیت معامله معاوضی یا غیرمعاوضی مایع منی و اسپرم را مورد بررسی قرار داد که در 

ادامه بدان پرداخته می شود.

1-2. امکان سنجی فقهی بیع و اهدای اسپرم
فقهــای امامیه گرچه بر نجاســت منی حیوانات دارای خون جهنده ازجمله، انســان اجماع 
دارنــد )عالمه حلی 1412 ج 3: 183؛ شــهید ثانــی 1410 ج 1: 285( و حتی برخی از فقهای معاصر، 
قول به نجاســت منی انسان را جزو ضروریات مذهب تشّیع، اعالم کرده اند )خویی 1418 ج 2: 
350(؛ اما در خصوص مشــروعیت مورد معامله قرار دادن منــی به ویژه در قالب قرارداد بیع، 
اختالف نظر داشته و تنها، عده ای از ایشان قول به حرمت بیع به عنوان حکم تکلیفی و به تبع 
آن، بطالن بیع به عنوان حکم وضعی آن را برگزیده اند. توضیح مطلب اینکه، روایات بسیاری 
مبنــی بر نجس العین  بودن منی وجــود دارد که به زعم برخی از محققــان، ازنظر تعداد، در 
حد متواتر )خویی 1418 ج 2: 350( یا حداقل، مســتفیض )طباطبایی حائری 1418 ج 2: 68 ( است. 
بــا تحلیل محتوای این روایات روشــن می گردد که در هیچ یک از آن هــا، به طور صریح به 

»نجاست« منی اذعان نشده؛ اما به نحو التزامی، بر نجس بودن آن داللت می کند.
برای نمونه در روایت منقول از محمد بن مســلم آمده است: »از امام باقر یا امام صادق 
)ع( در مــورد َمذیــی که به لباس فردی برخورد کرده ســؤال کــردم و آن حضرت فرمودند: 

اگر آن فرد خواســت، با آب بشــوید. درباره لباســی که منی به آن برخورد کرده باشــد نیز 
فرمودند: اگر جای برخورد را می دانی همان جا را بشــوی؛ اما اگر جایش نامعلوم بود، کل 
آن را بشوی«)شــیخ طوسی ب 1407 ج 2: 223(. به اذعان حدیث شناسان و دانشمندان شیعه، این 
حدیث ازلحاظ سندی، »صحیحه« محسوب می گردد )بحرانی 1405 ج 5: 31؛ مجلسی دوم 1406 
ج 4: 224( چراکه از منظر رجالی، همه راویان آن اعم از »حســین بن ســعید اهوازی«)عالمه 
حلی 1381: 49(، »فضالة بن ایوب«)نجاشــی 1407: 311(، »عالء بن رزین«)شــیخ طوســی بی تا: 



139 احمد مرتاضی: تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی )س(

112( و »محمد بن مســلم ثقفی«)کشــی 1490: 238( امامی بوده و توثیق شــده اند. به لحاظ 
داللی نیز به تبادر عرفی، قدر متیقن آن مربوط به منی انسان بوده و بیانگر آن است که لباسی 
که منی با آن برخورد کرده، نیاز به تطهیر و شستن دارد و الزمه این امر، آن است که از نگاه 

شارع مقدس، منی، نجس قلمداد شده باشد.
در روایتی دیگر از محمد بن مسلم نیز می خوانیم: »امام صادق )ع( منی را شدیدتر از ادرار 
دانســته و فرمودند: اگر پیش از ورود به نماز یا پس ازآن، در لباســت منی دیدی باید نمازت 
را دوباره بخوانی و چنانچه با دقت به لباست نگاه کردی ولی منی را در آن ندیدی و بعد از 
اقامه نماز، مشــاهده اش کردی اعاده الزم نیست بول نیز همین حکم را دارد«)شیخ طوسی ب 
1407 ج 1: 252(. این روایت نیز ازنظر ســند، »صحیحه« محسوب می گردد )مجلسی اول 1406 
ج 1: 216؛ امــام خمینی الــف 1421 ج 4: 296( و ازلحاظ معناشــناختی، به داللت مطابقی، در لزوم 
اعادۀ نماز در فرض برخورد منی به لباس نمازگزار و به داللت التزامی بّین بالمعنی األعم، در 
نجاست عین منی، ظهور دارد و چون مصداق متعارِف منی ای که به لباس نمازگزار اصابت 
می کند، منی انســان است ازاین رو، متبادر از آن، منی آدمی است گرچه اطالق آن می تواند 

غیر انسان را هم شامل شود.
حال باید گفت که برخی از فقهای امامیه با استناد به همین روایات دال بر نجاست منی 
و نیز ادله دیگر که حکم وضعی منی را تبیین می کند، حرمت بیع منی انسان را نتیجه گرفته  
و درواقع، بین حکم وضعی نجاســت با حکم تکلیفــی حرمت بیع، مالزمه برقرار نموده اند 
)شــیخ طوســی الف 1407 ج 3: 167؛ شــیخ انصاری 1415 ج 1: 29(. برای مثال، شــیخ الطائفه بر این 
حکم، ادعای عدم خالف کرده و چنین می نویســد: »منی از دیدگاه امامیه، نجس است و 
هر چیزی که نجس باشــد بیع و خوردنش، جایز نیست و در این خصوص، اختالف نظری 

وجود ندارد«)شیخ طوسی الف 1407 ج 3: 167(. شیخ انصاری نیز در این رابطه می گوید:
تردیــدی در حرمت بیع منی وجود ندارد چون نجــس بوده و قابل انتفاع و 
بهره وری نیســت خــواه در خارج رحم قرار بگیرد یــا داخل آن. دلیل عدم 
قابلیت انتفاع از منی، آن اســت که ازنظر عــرف، جنینی که از منی ریخته 
شــده در رحــم حیوان، پدید آیــد متعلق به آن حیواِن صاحــب رحم بوده؛ 
بنابراین، صاحب منــی و بایِع آن، انتفاعی از این امر نمی برد چون گویا مال 
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خودش را خریده اســت. در مورد منی انســان نیز همین طور اســت چراکه 
شرعًا جنین حاصل از آن، متعلق به پدر یعنی صاحب منی است و به دیگری 
نقل پیدا نمی کند. البته تنها دلیل قابل اســتناد، نجاســت منی است نه عدم 

انتفاع از آن )شیخ انصاری 1415 ج 1: 29(.
آن چنان که مشــاهده می گردد، بسیاری از این اندیشــمندان، بین حکم وضعی نجاست 
منی و حکم تکلیفی حرمت بیع آن، مالزمه برقرار کرده و ســپس چنین نتیجه گرفته اند که 
به لحاظ وضعی، بیع منی، محکوم به فســاد و بطالن است چون معتقدند که نجاست ذاتی، 
مالیت را از منی سلب کرده است و طبق موازین فقهی، هر چیزی که قابلیت عرفی و شرعی 

برای مالکیت را نداشته باشد، خریدوفروش آن باطل است.
در مقابل، بسیاری از فقیهان، ِصرف نجاست را موجب حرمت معامله با آن شیء نجس 
نمی دانند بلکه معتقدند که معیار منع، عدم قابلیت بهره وری و اســتفاده عقالیی از آن است 
)امامی خوانســاری بی تا: 5؛ ایروانی 1406 ج 1: 5؛ طباطبایی قمــی 1413 ج 1: 39؛ فاضل لنکرانی 1427: 
32(. تأمل در روایات مربوطه نیز مؤید این مدعاست. مثاًل در بخشی از حسنه )مقدس اردبیلی 
1403 ج 9: 91( یــا صحیحــه )مجلســی اول 1406 ج 10: 152( محمد بن مســلم از امام صادق )ع( 
نقل شــده اســت که پیامبر )ص( فرمودند: »همان کسی که نوشیدن خمر را حرام کرده، ثمن 
آن را نیز حرام کرده است«)کلینی 1407 ج 5: 230(. مناسبت حکم و موضوع در این حدیث، 
حکایت از این دارد که مناط حرمت، اســتفاده در منفعت حرام یعنی نوشیدن، است چراکه 
بی تردید علت تحریم، جلوگیری از تحقق فســاد بوده اســت و شامل مصارفی که در جهت 
صالح باشــد، نمی گردد )امام خمینــی 1415 ج 1: 44(. در حدیثی دیگر، بزنطی می گوید: »از 
امام رضا )ع( در مورد فردی سؤال کردم که دارای گله گوسفندان بوده و بخشی از دنبه هایشان 
را در همــان حالت زنده، قطع می کند. آیا می تواند از آن اســتفاده کند؟ حضرت فرمودند: 
آری. آن را ذوب می کند و برای نور چراغ، استفاده می کند؛ اما نباید بخورد یا بفروشد«)حر 
عاملــی 1409 ج 17: 98(. در این روایت، امام )ع( تصریح به جواز اســتفاده از پیه جداشــده از 
حیــوان زنده در روغن چراغ کرده  و تنها از انتفــاع در قالب خوردن و بیع، نهی کرده اند نه 
اینکه مطلق انتفاع از آن، منع شــرعی داشته باشــد. درحالی که طبق مؤثقه ابی بصیر )مجلسی 
اول 1406 ج 7: 427(، پیه حیوان چنانچه در حال حیات او هم َکنده شود، در حکم میته است 
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)کلینــی 1407 ج 6: 255( و میته نیز به اجماع فقیهان، نجس اســت )نجفی 1404 ج 5: 311(. پس 
بایــد گفت که ادله نهی در معامله اعیان نجس، ناظر به جایی اســت که این معامالت برای 
منافع محرمه انجام گیرد؛ اما چنانچه این اشیاء، درگذر زمان، دارای منافع محّلل شوند، این 

نواهی شامل آن ها نخواهد شد.
بر همین اساس، برخی معتقدند که: »شوهر می تواند در ازای انزال منی، حتی از همسر 
خودش هم دریافت ثمن نماید به این خاطر که اواًل صرف نجاســت، مانع از صحت بیع آن 
نیســت و ثانیًا در عصر کنونی، امکان انتفاع عقالیی از منی در محیط خارج از رحم، وجود 

دارد«)فاضل لنکرانی 1427: 32(. امام خمینی نیز در این رابطه چنین می گوید:
دلیــل عامی بر حرمت هرگونه انتفاع از انواع نجاســات، وجود ندارد بلکه، 
اطالق ادله حاکی از جواز بهره وری از نجاســاتی است که منفعت عقالیی 
دارد؛ بنابراین، در هر موردی که جز ادله عام نجاسات، دلیل خاصی درباره 
آن وجود نداشــته باشــد به جواز انتفاع از آن، حکم شــده و بیع آن جهت 
استفاده عقالیی، مجاز است. مثل بیع بول حیوانات حرام گوشت یا منی که 
دلیــل خاصی در مورد آن دو وجود ندارد و ازاین رو، به جواز انتفاع از آن ها 
در غیر از خوردن و آشــامیدن، حکم می شود. البته این در صورتی است که 
منفعت عقالیی دیگری غیر از خوردن و آشــامیدن برای آن ها وجود داشــته 
باشد مانند منی حیوانات که در عرف کنونی برای تلقیح، مورداستفاده قرار 

می گیرد )امام خمینی 1415 ج 1: 56(.
بر این مبنا، بیع منی انسانی به بانک های اسپرم برای استفاده عقالیی در جهت تحقیقات 
آزمایشگاهی، منع شرعی ندارد؛ زیرا این تحقیقات می تواند به درک زیست شناسی چگونگی 
تشــکیل اسپرم کمک کند و درک زیست شناسی اســپرم به خودی خود می تواند به شناسایی 
علت اختالالت تشکیل اســپرم و ایجاد رویکردهای نوین به درمان ناباروری کمک نماید؛ 
اما برای تهیه نمونه منی و اســپرم جهت واگذاری به بانک، رعایت موازین شــرعی متناسب 
با آن نیز الزم اســت تا حدود کاربری بانک های اســپرم، مطابق شرع باشد. برای تحقق این 

منظور، در ادامه، به بررسی فقهی این شیوه ها پرداخته می شود.
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2-2.  ارزیابی فقهی شیوه های جمع آوری نمونه اسپرم جهت ذخیره در بانک
برای نمونه گیری، عمدتًا اسپرم ها در یک ظرف در طی حدودًا 24 تا 28 ساعت جمع آوری 
می شــود )کیل 1384: 292(. در اکثر مردانی که هیچ اســپرمی در انزال خود تولید و ترشــح 
نمی کنند یا اســپرم نابالغ دارند )کیل 1384: 217( می تــوان از طریق جراحی1، تعداد کمی از 
اســپرم را از بیضه ها جمع آوری کرد )واردل و کاهیل 2005: 90( اما در موارد عادی، امروزه در 
کشورهای غربی ازجمله انگلیس، نمونه های منی از طریق استمناء، جمع آوری شده و سپس 
به صورت منجمد در بانک اسپرم و داخل نیتروژن مایع، ذخیره می شود )واردل و کاهیل 2005: 
102(. شــایان توجه است که ازنظر برخی از پزشــکان ایرانی نیز »استمناء« و ریختن مستقیم 
مایع منی به ظرف پالســتیکی مخصــوص، »روش ترجیحی« برای جمــع آوری مایع منی، 
اعالم شده است )ابوالحسنی و دیگران 1394: 32(. این در حالی است که طبق آموزه های فقهی، 
اســتمناء، حرام اســت )امام خمینی 1424 ج 1: 978( به نحوی که مرتکب آن مســتحق تعزیر به 
میزان تشــخیصی حاکم شرع است )شهید ثانی 1410 ج 9: 330(. در اصطالح فقهی، استمناء به 
معنی »انجام عملی غیر از جماع با همســر )نجفی 1415: 447( مثل خیال پردازی )شیخ انصاری 
1425: 34( یا نگاه کردن به تصاویر جنسی2 )مکارم شیرازی ب 1427 ج 2: 395(، بازی با دست و 
ســایر اعضای بدن خود یا دیگری )شهید ثانی 1410 ج 9: 330( به غیراز همسر )تبریزی 1427 ج 7: 
107( به قصد خارج شدن منی و مشروط به بیرون آمدن منی«)نراقی 1425: 33( است؛ بنابراین، 
طبق موازین شــرعی، گرفتن نمونه منی و اســپرم از افراد متقاضی بــرای ذخیره در بانک یا 
انجام آزمایش، اگر از طریق استمناء باشد حرام است و در موارد نیاز، باید از طریق مقاربت 
و یا مالعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نیز باید در صورت امکان، از طریق ازدواج 
موقت، صورت گیرد؛ اما اگر ضرورت ایجاب کند و راه حالل میّسر نباشد، استمناء، اشکال 
ندارد. بر این اســاس امام خمینی در پاسخ این پرســش که: »بعضی از مراکز پزشکی برای 
انجام آزمایش های پزشــکی بر روی منی از انسان می خواهند استمناء کند تا معلوم شود که 
وی قادر بر بچه دارشــدن هست یا خیر، آیا استمناء برای او جایز است؟« چنین می نویسند: 

1. ICSI
2. Psychogenic Erection
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»اســتمناء جایز نیست، هرچند برای تشخیص قدرت وی بر بچه دار شدن باشد، مگر آن که 
ضرورتــی ایجاب کند«)امام خمینی 1424 ج 1: 978، ســؤال 790(. در مورد نمونه گیری از افراد 
مجرد با شیوه اســتمناء هم می گویند: »اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد«)امام 

خمینی 1424 ج 1: 978، سؤال 789(.
در مــواردی ماننــد اختالل یــا ناتوانی در انــزال، مانند افراد مبتال به آســیب نخاعی نیز 
جمع آوری مایع منی توســط تحریک »ویبراتوری پنیس« یا »غدد ضمیمه از طریق رکتال« 
صورت می گیرد که به مجموع این دو شــیوه، انزال کمکی )ابوالحســنی و دیگران 1394: 57( و 
به خصوص نوع دوم، انزال الکتریکی1 اطالق می شــود. به طور دقیق، انزال الکتریکی روشی 
است که در آن با ایجاد شوک مالیم الکتریکی، از مردانی که دچار آسیب نخاعی )سلسبیلی 
و ضیائی 1383: 491( یا ناتوانی روانی )روان پریشی( در انزال هستند، اسپرم جمع آوری می شود 

.)Soeterik 2014: 1604(

بدیهی است که در فرض انحصار روش استحصال نمونه منی از این افراد در شیوۀ انزال 
کمکی، اعم از تحریک ارتعاشی آلت تناسلی با ویبراتور و تحریک با شوک الکتریکی، بنا 
بر قاعدۀ فقهی اضطرار )شــیخ انصاری 1415 ج 2: 21(، اقدام به آن منع شرعی نخواهد داشت. 
چون طبق این قاعده، هرگاه انجام ندادن چیز حرامی، موجب پیدایش ضرر بیشــتری نسبت 
به انجام دادن آن شود، در آن صورت، حالت اضطرار ایجادشده و سبب می شود که ارتکاب 
آن، شــرعًا مجــاز گردد )مغنیــه 1421 ج 4: 394( و بلکه در برخی مــوارد، انجام آن را واجب 
هــم می کند )الری 1418 ج 1: 274(. در قاعده اضطرار، شــرایط و موقعیــت، ناظر به عوامل 
تهدیدآمیز طبیعی است و شامل عامل انسانی تهدیدکننده -که منجر به اکراه می شود- نیست 
)محقق داماد 1406 ج 4: 125(. بر همین اســاس، این امکان وجود دارد که عامل طبیعی نازایی، 
منجر به ایجاد حالت اضطرار برای زوجینی شــود که دوســت دارند فرزنددار شوند و بنیان 

خانواده شان بدون آن در شرف ازهم پاشیدگی قرار می گیرد.

1. Electro ejaculation(EEJ).
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3-2. عدم مشروعیت واگذاری اسپرم به بیگانه جهت باروری
پیش  از این گذشت که در کشورهای غربی برای کمک به باروری افراد فاقد اسپرم، از شیوۀ 
اسپرم اهدایی، استفاده می شود. گرچه تحقیق مطلب این است که منی انسانی، امروزه جنبۀ 
مالــی پیداکرده و به لحاظ فقهــی، قابلیت هبه معوض و غیرمعوض و دیگر انحای معامله را 
دارد و می توان با انعقاد قرارداد، در ازای آن دریافت مال هم کرد؛ اما باید توجه داشــت که 
جهت این معامله نیز باید مشــروع باشــد در غیر این صورت، واگذاری و اهدای آن به غیر، 
حرام بوده و باطل است. در همین راستا، برای اثبات نامشروع بودن واگذاری اسپرم به بیگانه 

جهت باروری، مسئله را از دو جنبه مورد تحلیل قرار می دهیم:

1-3-2. مخالفت با مذاق شرع

فقهای امامیه گاه در مورد مســائلی که دلیل فقهی خاص یا عامی درباره آن وجود نداشــته 
باشــد، به روح شریعت یا همان مذاق شارع، استناد کرده، اراده و خواست شارع را در مورد 
آن مســئله، بیان می کنند. درواقع، از مذاق شــریعت به عنوان منبع فرعی استنباط احکام در 
برخی خألهای موجود، اســتفاده می کنند چراکه معتقدند: الزم نیست فقیه آشنا با روش و 
سلیقه و لسان شارع، برای اثبات حکم تک تک مسائل، دنبال دلیل خاص روایی و مانند آن 
بگردد بلکه برای اســتدالل بر برخی چیزها، می توان به ظاهر طریقت شارع که برای همگان 
شناخته شــده باشــد، تمســک کرد )نجفی 1404 ج 2: 52(. چه اینکه، تمرین و ممارســت در 
اســتنباط، موجب ایجاد ذوق و ســلیقه فقهی در مجتهد می شــود که او را برای حل مسائل 

مشکل، توانا می سازد )موسوی بجنوردی 1380 ج 2: 800(.
همچنیــن فقها در بعضی موارد، علی رغم وجود دلیل و به خاطر ابهام موجود در مفهوم، 
برای تفســیر اراده  شارع، از همین ابزار، اســتفاده می کنند. امام خمینی نیز با اشراف کامل 
بر مجموعه ادله و بینش نظام مند به احکام شــرعی و انس با آن ها، مذاق و خواســت شارع 
مقدس را در موارد مبهم و مجهول، کشــف کرده و بر اســاس آن، اراده شارع را استنباط یا 
تفســیر نموده اند. برای نمونه، ایشــان معتقدند که طبق مذاق شرع، احتکار در فرض فقدان 
غذا، حرام اســت نه اینکه فقط مکروه باشد. ایشــان با تکیه بر روح شریعت، روایات نهی از 
احتــکار در مواقع نیاز عمومی و فقدان طعام را به »حرمت« تفســیر نموده اند )امام خمینی ب 
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1421 ج 3: 608(. همچنین، وی چنین باور دارند که طبق مذاق شــرع، خیار غبن، مشروط به 
»فاحش« بودن غبن اســت نه در مطلق غبن )امام خمینــی ب 1421 ج 4: 444(. در جایی دیگر، 
چنین اظهار داشــته اند که طبق مذاق شارع، اشــکالی ندارد که انسان کاری کند که شرعًا 
مکلف به نماز نشــود مثاًل زنی عمدًا با خوردن دارو، حیض شــود تا چند روز، نماز نخواند 

)مرتضوی لنگرودی 1418 ج 4: 125(.
شایان ذکر اســت که مذاق شرع می تواند دارای مســتندی از آیات یا روایات متفرقه هم 
باشــد چراکه کشف روح شــریعت، حاصل ممارست با ادله شــرعی است و ازاین رو، منشأ 
مذاق شــریعت می تواند یک یا چند دلیل خاص باشــد. در همین راستا باید گفت، از مذاق 
شــارع می توان به راحتی فهمید که از منظر او، اختالط انســاب و تداخل میاه، ممنوع است 
)مکارم شــیرازی 1426: 59( به عبارتی، از مذاق شــارع مقدس معلوم می شــود که اگر َنســب، 
مختلط گردد و درنتیجه شخص با محارم خود ازدواج و مباشرت کند، مبغوض شارع مقدس 
اســت هرچند در این کار معذور باشــد )شــبیری زنجانی 1419 ج 3: 769(. این ذوق و سلیقه را 
می توان از مجموع احکام شــرعی مربوط به نســب و حساســیت های خاص شارع نسبت به 
طرق اثبات و ســلب نســب و نیز راهکارهای ناظر به پیشــگیری از ترکیب انساب، همچون 
تحریم و جرم انگاری زنا و لزوم نگاهداشــت عده، به راحتی برداشــت کرد. حتی حکمت 
تحریم زنا نیز همین امر یعنی پیشــگیری از اختالط نســب و میاه اســت )ســیوری 1403: 30( 
گرچه علت حرمت آن نیســت تا حکم، در عدم، تابع آن باشــد. همچنان که حکمت لزوم 
نگهداشت عده پس از طالق مدخوله )موسوی بجنوردی 1419 ج 3: 185( یا بعد از فسخ نکاح 
یا وطی به شــبهه )طباطبایی حائری 1418 ج 12: 286( و نیز تحریم ازدواج یک زن با دو مرد در 
زمــان واحد )محقق کرکــی 1414 ج 12: 425( و دیگر امور نظیر آن، جلوگیری از تداخل میاه و 

به عبارت دیگر، اختالط در نسب است.
الزم به ذکر اســت که منع اختالط نســب گرچه حکمت حرمت زنا یا لزوم نگهداشت 
عده اســت نه علت آن؛ اما باید توجه داشــت که از وجود حکمت، وجود مســبب هم الزم 
می آید ولی از عدم آن، عدم حکم و مسبب الزم نمی آید. توضیح مطلب اینکه، علت حکم، 
با منطوق خود، موجب تعمیم و با مفهوم خود، ســبب تخصیص می شود و ازاین جهت گفته 
می شــود که »العلة تعمم و تخصص«)تقــوی اشــتهاردی 1418 ج 3: 164(؛ اما حکمت حکم، 
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موجب تخصیص نمی شــود؛ یعنی سبب نمی شود که در فرض عدم وجود زمینه برای تحقق 
آن حکمت، حکم نیز منتفی شود، مثاًل اینکه زنی سال ها با شوهر خود رابطه جنسی نداشته 
باعث نمی شود که به هنگام طالق، ملزم به نگهداشت عده نباشد گرچه حکمت نگهداری 
عده، جلوگیری از اختالط میاه و نسب هاســت. ولی شــأن حکمت حکم، این اســت که 
همانند علت، موجب تعمیم است و سبب می شود در هر موردی که حکمت یادشده، زمینۀ 
تحقق داشــته باشــد، حکم مربوط بدان نیز ثابت شود. پس مراد از عدم اطراد حکمت، این 
است که در جانب سلب، عمومیت ندارد؛ یعنی عدم حکم، دایر مدار عدم حکمت نیست 
و از نفــی حکمت، نفی حکم الزم نمی آید )اجتهــادی 1400 ج 1: 190؛ تنکابنی 1385 ج 1: 241(؛ 
امــا از حیث وجود، هیچ فرقی با علت ندارد؛ یعنی چنین نیســت که حکم در جانب اثبات 
هم دایر مدار آن نباشــد بلکه باوجود حکمت، حکِم تابع آن نیز ثابت می شود )فاضل لنکرانی 

1429 ج 3: 129(.
بر این اساس، نباید در حرمت دریافت و انجماد اسپرم غیرشوهر برای ترکیب با تخمک 
زن بیگانــه، تردید نمود حتی اگر این واگذاری، در قالب اهداء بوده و مجانی باشــد. چون 
منجر به اختالط نسب و ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک متعلق به افراد بیگانه از هم می شود 
و این نتیجه، برخالف مذاق و خواســت شارع است )مکارم شیرازی 1426: 59( که از حکمت 
برخی احکام مربوط به حوزه خانواده و فرزند و نسب، قابل برداشت است. ناگفته نماند که 
منظور از اختالط نســب، نفس ترکیب گامت دو فرد بیگانه با هم است هرچند صاحبان آن 
کاماًل مشــخص باشد همچنان که در اغلب موارد زنا نیز همین شناخته بودن طرفین، محَقق 
اســت. پس منع شرعی اختالط نسب، در موارد ثبت دقیق مشخصات صاحب اسپرم بیگانه 
نیز ثابت است. همچنین، مراد از حرمت این کار، عدم انتساب کودک متولد از این طریق، 
به صاحب اسپرم و زن متقاضی نیست؛ زیرا گرچه صاحب اسپرم، زوج زن گیرنده، نبوده و 
از این حیث، بیگانه محســوب می گردد؛ اما با توجه به اینکه ادله سلب نسب کودک از پدر 
و مادر طبیعی، منحصر در زنا و طفل متولد از آن طریق است؛ بنابراین، بچه ای که از طریق 
اســپرم اهدایی بیگانه، به دنیا می آید تحت شمول عمومات و اطالقات ادله اولیه قرارگرفته و 
منتســب به صاحب اسپرم و زن متقاضی است و شوهر آن زن، هیچ ارتباط َنسبی با آن نوزاد 

ندارد.
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2-3-2. روایات خاص

عالوه بر مذاق شــرع، در بین روایات مربوط به باب زنا نیز می توان احادیثی را یافت که در 
کید شده است.  ضمن آن ها بر حرمت ِصرف ترکیب و اختالط منی بیگانه با تخمک زن، تأ
ازجمله، علي بن ابراهیم از پدرش و او از عثمان بن عیســی از علي بن سالم نقل می کند که 
امام صادق )ع( فرمودند: »شــدیدترین عذاب در روز قیامت، متعلق به مردی است که نطفه 
خود را در رحمی که بر او حرام اســت، قرار دهد«)کلینی 1407 ج 5: 541(. این روایت از نظر 
برخی، موثق همســان صحیح، قلمداد شده )مجلسی اول 1406 ج 9: 441( و بعضی نیز به اعتبار 
آن اذعان داشته اند )طباطبایی حکیم  1427: 217(؛ اما در تحلیل دقیق سند آن باید گفت که در 
ثقه بودن علی بن ابراهیم و پدرش، یعنی ابن هاشــم قمی، تردیدی وجود نداشته و عثمان بن 
عیســی کالبی نیز جزو اصحاب اجماع است )کشی 1490: 556( و ازاین رو، روایت مذکور تا 
بدین جا عاری از اشکال سندی است؛ اما در مورد علی بن سالم یا همان علی بن أبی حمزه 
بطائنی که طبق گــزارش علمای رجال، واقفی مذهب بوده )عالمه حلی 1381: 232( و امامت 
امام رضا )ع( را نپذیرفته، باید گفت که ابن غضائری وی را »أوثق« از فرزندش حسن، اعالم 
کــرده )ابن غضائری بی تا: 51( و به اعتقاد شــیخ الطائفه در عدة األصــول نیز درصورتی که 
روایت معتبری در تعارض با روایت منقول از علی بن ابی حمزه بطائنی وجود نداشــته باشد، 
بایــد بر طبق آن عمل نمود چراکــه اصحاب امامیه مطابق روایات او عمل می کردند )شــیخ 
طوسی 1417 ج 1: 150(. امام خمینی معتقدند که با تکیه بر همین شهادت شیخ طوسی مبنی بر 
عمل اصحاب امامیه به روایت بطائنی، می توان به حدیث او اعتماد کرد چون عمل اصحاب، 
این جنبه از ضعف روایات منقول از او را جبران می کند. ضمن اینکه بســیاری از مشــایخ و 
اصحاب اجماع مثل ابن ابی عمیر و صفوان و ابن محبوب که تعداد آن ها به بیش از پنجاه نفر 

می رسد، در موارد مختلف، از او نقل روایت کرده اند )امام خمینی ب 1421 ج 2: 631(.
کید بر لزوم تفکیک بین مسئله انحراف در عقیده با وثاقت  برخی از اندیشمندان هم با تأ
یک فرد، بر این باورند که چون انحراف او در عقیده و واقفی شــدن وی، پس از شــهادت 
امام موســی کاظــم )ع( رخ داده، درنتیجه، روایات منقول از او در زمان پیش از شــهادت آن 
حضرت، مثل روایاتی که از امام صادق )ع( نقل کرده، نباید مخدوش پنداشــته شــود )محقق 
حلی 1407 ج 1: 68(. بر این اســاس، روایت بطائنی از امام صادق )ع( که به حرمت ِصرف قرار 
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دادن منی بیگانه در رحم زن، داللت دارد، عاری از اشکال سندی است.
بــه لحاظ داللی هم باید گفــت که در این روایت، مراد از واژه »نطفه«، به قرینه مقابله، 
یعنــی با توجه به اینکه در مقابل رِحم قرارگرفته و با توجه به اضافه رجل به آن و نیز با مالک 
قرار دادن معنای لغوی آن )راغب اصفهانی 1412: 811(، عبارت است از منی مرد. بدیهی است 
کــه »نطفه« همه اجزای موجود در منی، اعم از اســپرم و غیــر آن را در برمی گیرد. عبارت 
»یحرم علیه« هم چون پس از نکره قرارگرفته، صفت برای »رحٍم« محســوب می گردد. بر 
این اســاس، در حدیــث مذکور، قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی، موضوع مســتقلی 
برای حرمت و عذاب شدید الهی است و قرار دادن نطفه مرد به هر طریقی در اندام تناسلی 
زن بیگانه، حرام اســت و روش قرار دادن، هیچ خصوصیتــی ندارد )نوری همدانی 1396: 2(. 
چنانچــه ادعا شــود روایت فوق، منصرف به جایی اســت که انتقال نطفه بــه رحم حرام، از 
طریق مواقعه و عمل زنا باشــد؛ زیرا مصداق آن در زمان صدور روایت فقط از طریق مواقعه 
بوده اســت، در پاســخ گفته می شــود که اواًل این نوع انصراف، بدوی بوده و ناشی از غلبه 
وجودی و کثرت خارجی اســت و طبق موازین علم اصول فقه )موســوی بجنوردی 1380 ج 1: 
183(، نمی تواند مانع اطالق بشود. ثانیًا در آن زمان مصادیق دیگری همچون انتقال از طریق 
مســاحقه نیز قابل تصور و مطرح بوده اســت. پس مالک حرمت در حدیث، صرف انتقال 
منی به رحم زن بیگانه است و سبب و ابزار تحقق این امر، موردنظر نیست و ازاین رو، تلقیح 
مصنوعی با اســپرم اهدایی غیرشــوهر را نیز می تواند در برگیرد. اساسًا اضافه حرمت به رحم 
و نه فرج، حاکی از آن اســت که مالک، قرار گرفتن منی بیگانه در رحم غیرهمســر و راه 
یافتن آن به چنان رحمی اســت خواه از طریق زنا و مقاربت در فرج رخ دهد یا از راه ترکیب 
آزمایشــگاهی با تخمک زن و خواه منجر به تلقیح با تخمک صاحب رحم و تشکیل جنین 

شود یا نه. بر این اساس، صرف راه یابی منی بیگانه به رحم یک زن، حرام شرعی است.
به هرروی، ازآنچه تاکنون گفته شــد روشــن گردید که به اســتناد مذاق شــرع و روایت 
خاص، تلقیح با اســپرم بیگانه، عملی نامشــروع اســت و ازاین رو، واگذاری اسپرم به بانک 
مربوطه برای استفاده در این جهت، مصداق معامله با جهت نامشروع خواهد بود. در توضیح 
بیشتر مطلب باید گفت که فقهای اسالمی برای صحت معامله، شرایطی را الزم می دانند که 
یکی از آن ها این اســت که جهت معامله، یعنی هدف و انگیزۀ غیرمســتقیم و بدون واسطه 
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معامله )موســوی بجنوردی 1401 ج 2: 265(، مشروع باشد. مطابق ماده 217 قانون مدنی نیز یکی 
از اســباب بطالن قرارداد، »نامشروع بودن جهت«، دانسته شده است. قریب به اتفاق فقهای 
امامیه هم با استناد به روایات )شیخ طوسی ب 1407 ج 6: 372(، انجام معامله، با جهت نامشروع 
را عملی حرام دانســته )محقــق حلی 1408 ج 2: 3؛ نجفــی 1404 ج 22: 27( و »قبح عقلی کمک 
بــه معصیت دیگران«)مقدس اردبیلــی 1403 ج 8: 48(، »اطالق ادله وجوب نهی از منکر« )امام 
خمینی 1415 ج 1: 202( و »آیه حرمت تعاون بر گناه )مائده:2(«)موسوی بجنوردی 1401 ج 2: 263( 
را علل عام این حرمت، معرفی می کنند؛ اما ازلحاظ حکم وضعی، به باور بعضی از ایشــان، 
معامله با جهت نامشــروع، باطل نیست بلکه شرط اســتعمال آن در جهت نامشروع، شرطی 
فاسد اســت که پایبندی بدان واجب نبوده و سبب بطالن خود معامله هم نیست )ابن ادریس 
حلی 1410 ج 2: 327؛ خمینی بی تا ج 1: 364( لیکن گروهی افزون بر حرمت، معامله انجام یافته را 
باطل و بی اثر هم می دانند )نجفی 1404 ج 22: 33(. باید توجه داشــت که اساسًا وقتی شارع از 
معامله کردن یک چیز، نهی می کند این به معنای آن اســت که آن شیء، شرعًا قابلیت مبیع 
واقع شــدن را ندارد و به ملکیت درنمی آید )مقدس اردبیلی 1403 ج 8: 46( و بین نهی از معامله 
با جهت نامشروع و بطالن آن مالزمه شرعی وجود دارد. ضمن اینکه، میان حرمت معامله با 
جهت نامشروع و فساد آن، مالزمه عرفی نیز می توان یافت چراکه عرف، بین حرام و مبغوض 
بودن معامله و بطالن آن، مالزمه برقرار می کند و عرفًا تنفیذ و وجوب وفای به معاملۀ دارای 
جهت نامشــروع، با حرمت آن منافات دارد چون تجویز آن موجب رواج یافتن در بین مردم 
می شــود. پس با وجود مبغوضیت، شارع که هدف قلع ریشه فساد را دنبال می کند، باید در 
عالم تشــریع نیز آن را دفع کنــد و این در تالزم با اعالم بطالن چنین معامله ای اســت )امام 
خمینی 1415 ج 1: 225(. بر این پایه، معاملۀ دارای جهت نامشــروع، مثل بیع یا اهدای اســپرم 
بــه بانک جهت واگذاری به غیر برای باروری، عالوه بر حرام بودن، باطل نیز اســت. البته 
برخالف باور برخی )بحرانی 1405 ج 18: 206؛ موسوی بجنوردی 1401 ج 2: 271(، برای تأثیر جهت 
نامشــروع، احراز یا اثبات آن کافی بوده و لزومی به تصریح، نیست )سلیمان و همکاران 1398: 

.)237
پــس با توجه به اینکه مهیاکردن اســباب گناه، شــرعًا ممنوع بــوده و منع و حرمت آن 
متوقف به وقوع نتیجه نیســت )امام خمینی 1415 ج 1: 214(، ازایــن رو، متصدیان بانک باید از 
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پذیرش ذخیره سازی اسپرم برای اهدا یا فروش به بیگانه، خودداری نمایند چراکه این عمل، 
شــرعًا حرام بوده و قابل پیگرد قانونی اســت؛ زیرا از نظر کیفری، چنانچه پزشــک و کادر 
پزشــکی از حدود شــرعی فوق الذکر تعدی نمایند؛ مثاًل بدون اطالع متقاضی، با برداشــت 
نمونه اســپرم بیگانه از بانک، اســپرم بیگانه را به رحم زن متقاضــی تزریق نمایند، مرتکب 
عمل حرام شــده )تبریزی بی تا ج 1: 338( و مستحق تعزیر هستند )صافی گلپایگانی 1417 ج 2: 52( 
و قاعــده فقهی ثبوت تعزیر در انجام محرمات و ترک واجبات )فاضل هندی 1416 ج 10: 544؛ 

طباطبایی حائری 1418 ج 16: 63( نیز مؤید این ادعاست.

4-2. منع شرعی واگذاری اسپرم ذخیره شده متوفی برای تلقیح با تخمک زوجه
مســئله دیگری که در تعیین حدود شــرعی کارکردهای بانک اسپرم مطرح می شود جواز یا 
عدم جواز واگذاری اســپرم به زنی اســت که شــوهر وی، یعنی همان صاحب اسپرم، فوت 
کرده اســت. عده ای از محققان این امر را عاری از اشکال شرعی می دانند )امام خمینی 1424 
ج 2: 948؛ هاشــمی شــاهرودی 1435 ج 1: 390(. ازنظر امام خمینی »این عمل فی نفســه اشکال 
ندارد و فرقی نمی کند که قبل از انقضای عّده باشــد یا بعد از آن و همچنین فرقی نیســت 
بین اینکه ازدواج کرده باشــد یا خیر و در صورت ازدواج هم فرقی نمی کند که لقاح با نطفۀ 
شــوهر اولش بعد از وفات شــوهر دومش باشــد یا در حال حیات او، ولی اگر شوهر دوم او 
زنده باشــد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد« )امام خمینی 1424 ج 2: 948(؛ اما در 
مقابل، گروهی از فقها چنین باور دارند که این کار، مجاز نیست؛ ولی چنانچه نمی دانستند، 
فرزند مزبور حالل زاده اســت و احکام محرمیت را دارد و از مادر ارث می برد گرچه از پدر 
متوفایش ارث نمی برد )مکارم شیرازی الف 1427 ج 2: 606؛ طباطبایی حکیم 1427: 216(. البته برخی 
از همین گروه، مشــروعیت آن را منحصر به جایی ســاخته اند که تلقیح را خود زوجه انجام 
دهد. آیت الله تبریزی در این رابطه و در پاســخ به این ســؤال که »آیا زوجه می تواند پس از 
مرگ شــوهرش با اسپرم ذخیره شده او در بانک، تلقیح انجام دهد؟«، چنین می نویسد که: 
»اگر عمل تلقیح توســط خود زوجه صورت پذیرد یعنی پس از مرگ شــوهر، خودش را با 
اســپرم او بارور کند اشکالی ندارد؛ اما چنانچه به واســطه غیر او انجام شود جایز نیست، اما 
درهرحال، کودک متولد از این اسپرم، از پدر متوفایش ارث نمی برد«)تبریزی 1427 ج 5: 332(.
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 آنچه به نظر صحیح می رسد اینکه تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر متوفی در حکم تلقیح 
با اسپرم بیگانه است و ازاین رو، اگر زوجه درخواست تلقیح مصنوعی از شوهر متوفای خود 
بکند متصدیان بانک اسپرم باید از پذیرش آن امتناع ورزند. مبنای این رأی، عدم بقای رابطه 
زوجیت پس از فوت شوهر است. توضیح بیشتر اینکه فقیهان امامیه در بقا و عدم بقای علقه 
زوجیت پس از مرگ شــوهر، اختالف نظر داشــته گروهی بر این اعتقادند که حتی پس از 
فوت زوجه، رابطه زوجیت باقی می ماند و از همین روســت که در غسل کردن همسرش بر 
دیگران مقدم بوده، نگاه به او بر شــوهر جایز اســت و از وی ارث می برد و تهیه کفن همسر 
بر شــوهر، از باب نفقه، واجب است )عالمه حلی 1412 ج 7: 250؛ شهید اول 1419 ج 1: 381(. در 
مقابل، دسته ای قائل به عدم بقای زوجیت پس از مرگ اند )نجفی 1404 ج 4: 254؛ خویی 1418 
ج 9: 121(. تحقیق مطلب این اســت که به محض مرگ، رابطه زوجیت از بین می رود و تنها 
رابطه محرمیت اســت که تا زمان دفن و خاک ســپاری، باقی می ماند. در توضیح بیشتر این 
نکته باید گفت: مشهور فقهای امامیه معتقدند که زوج می تواند همسر متوفی خود را غسل 
دهد بلکه بر ســایر اقربا، مقدم است مشروط به اینکه این کار را از روی لباس او انجام دهد 
)ابن ادریس حلی 1410 ج 1: 168؛ عالمه حلی 1413 ج 1: 408؛ شهید ثانی 1410 ج 1: 407(. روایات نیز 
گرچه نگاه مرد به همســر متوفای خود را جایز دانسته و مصداق نگاه به نامحرم نمی انگارد 
)شیخ طوسی ب 1407 ج 1: 428(؛ اما بر لزوم رعایت این شرط، یعنی غسل از روی لباس، تصریح 
دارد. برای نمونه در صحیحه )مجلسی دوم 1406 ج 3: 243؛ نجفی 1404 ج 4: 49( محمد بن مسلم 
چنین آمده است که از امام باقر یا امام صادق )ع( در مورد غسل همسر متوفی به وسیلۀ شوهر، 
ســؤال کردم و آن حضرت در پاســخ فرمودند: »از روی لباس، اشکالی ندارد«)کلینی 1407 
ج 3: 157؛ شــیخ طوسی ب 1407 ج 1: 438(. احادیث فراوان دیگری در این رابطه واردشده است 
)حر عاملی 1409 ج 2: 528( که به لحاظ سندی، موثقه )مجلسی دوم 1404 ج 13: 336 ( و صحیحه 
)بحرانی 1405 ج 3: 385( بوده و ازنظر داللی به صراحت بیانگر این نکته اســت که شوهر، در 

همان حدود شرعی مجاز برای سایر محارم زن متوفا، می تواند او را غسل دهد.
حرمت جماع با همســر متوفی و ثبوت تعزیر در صورت ارتکاب آن )امام خمینی 1379 ج 
2 و 1: 893( نیز می تواند بر همین اســاس، یعنی سلب زوجیت و بقای محرمیت پس از فوت 
همســر باشد چراکه به طورقطع، جواز جماع، منحصرًا متوقف بر ثبوت رابطه زوجیت است. 
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شــاهد دیگر بر عدم بقای زوجیت پس از مرگ این اســت که به اذعان فقیهان، لعان همسر 
بعد از وفات او صحیح نبوده بلکه مســتوجب حد برای شــوهر اســت و حتی لعان کننده از 
همسر متوفای خود ارث هم می برد چراکه لعان بر مبنای زوجیت، ثابت است و این رابطه با 
مــرگ، منتفی می گردد )فخرالمحققین حلــی 1387 ج 3: 456(. عدم حرمت ازدواج مرد پس از 
مرگ همسرش با زن پنجم یا خواهرزن متوفی، اماره  دیگری است بر عدم بقای علقه زوجیت 

)بحرانی 1405 ج 4: 64؛ آملی 1380 ج 6: 159(.
در پاســخ گروهی از مخالفان که وجوب شــرعی تهیه کفن زوجه بر زوج را شاهد بقای 
رابطه زوجیت پس از مرگ، قلمداد کرده اند )شــهید اول 1419 ج 1: 381؛ فاضل هندی 1416 ج 2: 
305( هم باید گفت: وجوب تهیه کفن همســر بر شــوهر که مستند به موثقه سکونی )خویی 
1418 ج 9: 116( و صحیحه ابن محبوب )نجفی 1404 ج 4: 254( و اجماع فقیهان امامیه اســت 
)شــهید ثانــی 1402 ج 1: 294 (، نه از باب نفقه بلکه حکمی تعبدی و اســتثنائی اســت. چراکه 
اگر از باب نفقه و بر محور بقای رابطه زوجیت بود، می بایســت فقط به همســر دائم مطیع 
و کبیــره، تعلق یابد حال اینکه اطالق روایات و فتاوای فقیهان، حاکی از آن اســت که تهیه 
کفن همســر موقت، ناشــزه )فاضل هندی 1416 ج 2: 305؛ بحرانی 1405 ج 4: 64( و صغیره )امام 
خمینی 1379 ج 2 و 1: 63( نیز بر شــوهر واجب اســت. ضمن اینکه وجوب مذکور، در مورد 
ســایر افراد واجب النفقه مثل فرزند و پدر و مادر، ثابت نیســت چراکه اساســًا در کلیه افراد 
واجب النفقه، به محض فوت، نفقه، ســاقط می شود )نراقی 1422: 393؛ نجفی 1404 ج 4: 254(. 
شــاهد دیگر اینکه، در صورت امتناع شــوهر از دادن کفن، هزینه آن در قالب ِدین بر ذمه او 
نمی آید تا ملزم به پرداخت قیمت آن به ورثه متوفی باشد )طباطبائی قمی 1426 ج 2: 376( و اگر 
فرد دیگری کفن را تهیه کند شــوهر به پرداخت بدل و جبران آن ملزم نمی شــود )خوانساری 
1405 ج 1: 157( و این همه، برخالف احکام شــرعی نفقه زوجه اســت. پس لزوم شرعی تهیه 
کفن همســر، تعبدی صرف و برخالف اصل بوده و تابع دلیل خاص خود است و نمی تواند 
اماره بر بقای رابطه زوجیت پس از مرگ قلمداد گردد. با توجه به توضیحات پیشــین روشن 
گردید که ِصرف اقدام متصدیان بانک به واگذاری اسپرم شوهر متوفی برای تلقیح با زوجه، 

شرعًا حرام بوده و قابل پیگرد قانونی است.
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نتیجه گیری
امروزه برای درمان نازایی از شــیوه های متنوعی استفاده می شود و تأسیس بانک های اسپرم 
نیــز غالبًا در همین راســتا صورت می گیرد. البتــه کاربری بانک های مذکــور منحصر در 
درمــان نازایی نبوده بلکــه در جهات کنترل باروری، حفظ بــاروری و کمک به تحقیقات 
زیست شناختی در رابطه با اسپرم نیز فعالیت می کنند. روند کار در این بانک ها برای درمان 
ناباروری، بدین صورت است که نمونه اسپرم مرد نابارور، پس از دریافت از وی و شستشو، 
در مخزن محتوی نیتروژن مایع و در درجه 196- به صورت منجمد، ذخیره ســازی شــده و 
پس از انجام آزمایش ها و تحلیل آن در زمان مقتضی، به تدریج ذوب می گردد تا برای تلقیح 
با تخمک زن، مورداســتفاده قرار بگیرد. با دقت در منابع روایی و فقهی روشن می گردد که 
اصل تأســیس بانک اســپرم در کشورهای اســالمی، عاری از هرگونه اشکال شرعی است؛ 
اما حدود کاربری آن می بایســت با موازین شــرعی، منطبق گردد و آن اینکه، اواًل دریافت 
نمونه از صاحب اســپرم نباید جز در موارد اضطرار، از طریق استمناء یا انزال کمکی، باشد. 
ثانیًا بانک های مذکور باید از دریافت نمونه اســپرم برای اهدا و واگذاری به غیر، خودداری 
نمایند چراکه مطابق مذاق شــرع و معتبره علی بن سالم، تلقیح با اسپرم بیگانه، حرام بوده و 
مبغوض شارع است؛ اما دریافت آن برای واگذاری به خود بانک در جهت انجام تحقیقات 
آزمایشــگاهی، اشکال شرعی ندارد هرچند صاحب اســپرم، در ازای این واگذاری، مبلغی 
نیز دریافت نماید؛ زیرا بیع منی در جهت یادشــده، صحیح و مجاز است. بر همین اساس، 
متصدیان بانک های اســپرم باید از تحویل اسپرم ذخیره شدۀ مرد متوفی به همسرش، اجتناب 
نمایند؛ زیرا مستنبط از مجموع ادله فقهی، حاکی از آن است که به محض فوت یکی از زن 
و شــوهر، رابطه زوجیت بین آن ها از بین می رود و درنتیجه، تلقیح مصنوعی با اســپرم شوهر 

متوفی، در حکم تلقیح با اسپرم بیگانه بوده و منع شرعی دارد.
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منابع 
آملی، میــرزا محمدتقی. )1380 ق( مصباح الهدی في شــرح العــروة الوثقی، تهران:   -

مؤلف.

ابن غضائرى، ابوالحسن احمد. )بی تا( رجال ابن الغضائري، قم: بی نا.  -

ابن ادریس حلی، محمد. )1410 ق( السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات   -

اسالمی.

ابن فهدحلی، جمال الدین احمد. )1407 ق( المهذب البارع، قم: انتشارات اسالمی.  -

ابوالحســنی، فرید و دیگــران. )1394( تکنیک های کمک باروری، تهران: پژوهشــگاه   -

ابن سینا.

اجتهادى، محمدعلی. )1400 ق( نهایة المأمول في شرح کفایة األصول، قم: دارالنشر.  -

امام خمینی، ســیدروح الله. )1415 ق( المکاسب المحرمة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر   -

آثار امام خمینی.

 1421 ق( کتاب الطهارة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 
الف

( .________  -

چاپ اول، 4 جلدى.

1421 ق( کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ب 

( .________  -

-  ________. )1422 ق( استفتاءات، قم: دفتر انتشارات اسالمی.

________. )1424 ق( توضیح المسائل )محّشی(، محقق و مصحح: سیدمحمدحسین   -

بنی هاشمی، قم: دفتر انتشارات اسالمی. چاپ هشتم.

________. )1379( تحریر الوســیلة، تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(،   -

چاپ اول.

امامی خوانسارى، محمد. )بی تا( الحاشیة الثانیة علی المکاسب، بی جا: بی نا.  -

ایروانی، علی بن عبدالحســین. )1406 ق( حاشــیة المکاســب، تهران: وزارت فرهنگ و   -

ارشاد اسالمی.

بحرانی، یوسف بن احمد. )1405 ق( الحدائق الناضرة، قم: دفتر انتشارات اسالمی.  -

تبریزى، جواد بن علی. )1427 ق( صراط النجاة، قم: دار الصدیقة الشهیدة.  -

________. )بی تا( استفتاءات جدید، قم: دفتر معظم له.  -
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تقوى اشتهاردى، حســین. )1418 ق( تنقیح األصول )تقریــرات ابحاث امام خمینی(،   -

تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

تنكابنی، محمد. )1385 ق( إیضاح الفرائد، تهران: المطبعة االسالمیة.  -

حر عاملی، محمد بن حسن. )1409 ق( وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت  )ع(.  -

خمینی، ســید مصطفی. )بی تا( مستند تحریر الوســیلة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار   -

امام خمینی.

خوانسارى، سید احمد. )1405 ق( جامع المدارك، قم: اسماعیلیان.  -

خویی، ســید ابوالقاســم. )1418 ق( موســوعة اإلمام الخوئــي، قم، مؤسسۀ إحیاء آثار   -

الخوئي.

راغب اصفهانی، حسین. )1412 ق( مفردات ألفاظ القرآن، لبنان: دار العلم.  -

سلسبیلی، ناصر و سید امیر محســن ضیائی. )1383( »تأثیر تحریک الكتریكی انزال روى   -

کمیت و کیفیت مایع منی و اســپرم مردان ضایعه نخاعی در مقایسه با مردان سالم«، مجله 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 62.
ســلیمان، امین، احمد مرتاضــی و محمدعلی راغبی. )1398( »پژوهشــی در مالک تأثیر   -

جهت نامشــروع: تصریح یا احراز؟! )واکاوى مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی(«، مجله 

آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، شماره 20.
سیورى، فاضل مقداد )1403 ق( نضد القواعد الفقهیة، قم: انتشارات کتابخانه مرعشی.  -

شبیرى زنجانی، سید موسی. )1419 ق( کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی راى پرداز.  -

شهید اول، محمدبن مكی. )1419 ق( ذکری الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.  -

شــهید ثانی، زین الدین بن علی جبعی عاملــی. )1402 ق( روض الجنــان، قم: تبلیغات   -

اسالمی.

________. )1410 ق( الروضة البهیة، قم: داورى.  -

شیخ انصارى، مرتضی. )1425 ق( مناسك حج )محّشی(، قم: مجمع الفكر اإلسالمي.  -

________. )1415 ق( کتاب المکاسب، قم: کنگره شیخ انصارى.  -

1407 ق( الخالف، قم: دفتر انتشارات اسالمی.
الف 

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد. )  -

1407 ق( تهذیب األحکام، تهران: دار الكتب اإلسالمیة.
ب 

( .________  -
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________. )1417 ق( الُعدة في أصول الفقه، قم: عالقه بندیان.  -

________. )بی تا( الفهرست، نجف اشرف: المكتبة الرضویة.  -

صافی گلپایگانــی، لطف اللــه. )1417 ق( جامــع األحــکام، قــم: انتشــارات حضرت   -

معصومه)س(.

طباطبایــی حائرى، ســید علــی. )1418 ق( ریــاض المســائل، قم: مؤسســه آل البیت   -

علیهم السالم.

طباطبایی قمی، سید تقی. )1413 ق( عمدة المطالب، قم: کتاب فروشی محالتی.  -

________.)1426 ق( مباني منهاج الصالحین، قم: قلم الشرق.  -

طباطبایی حكیم، سیدمحمدســعید. )1427 ق( مســائل معاصرة في فقه القضاء، نجف   -

اشرف: دار الهالل.

عالمه حلی، حســن بن یوســف. )1381 ق( خالصة األقوال فی معرفة الرجال، نجف   -

اشرف: المطبعة الحیدریة.

________. )1412 ق( منتهی المطلب في تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث   -

اإلسالمیة.

________. )1413 ق( مختلــف الشــیعة فــي أحــکام الشــریعة، قم: دفتر انتشــارات   -

اسالمی.

فاضل لنكرانی، محمدجواد. )1429 ق( موســوعة أحکام األطفال و أدلتها )تعلیقات(،   -

قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(.

فاضل لنكرانی، محمد )1427 ق( تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة-المکاسب   -

المحرمة، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(.
فاضل هندى، محمد. )1416 ق( کشــف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، قم: دفتر   -

انتشارات اسالمی.

فخرالمحققین حلی، محمد. )1387 ق( إیضاح الفوائد في شــرح مشــکالت القواعد،   -

قم: اسماعیلیان.

کیل، بروکس. )1384( روش های نوین کمک باروری، با ترجمه ســهیال عارفی، تهران:   -

پژوهشگاه ابن سینا.
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کشی، ابو عمرو محمد. )1490 ق( رجال الکشي، مشهد: دانشگاه مشهد.  -

کلینی، محمد بن یعقوب. )1407 ق( الکافي، تهران: دارالكتب اإلسالمیة.  -

الرى، سید عبدالحسین. )1418 ق( التعلیقة علی المکاسب، قم: المعارف اإلسالمیة.  -

مجلسی اول، محمدتقی. )1406 ق( روضة المتقین، قم: کوشانبور.  -

مجلسی دوم، محمدباقر. )1404 ق( مرآة العقول ، تهران: دارالكتب اإلسالمیة.  -

________. )1406  ق( مالذ األخیار، قم: کتابخانه مرعشی.  -

محقق حلی، نجم الدین جعفر. )1408 ق( شرائع اإلسالم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.  -

________. )1407 ق( المعتبر في شــرح المختصر، قم: مؤسســه سیدالشــهداء علیه   -

السالم.

محقق داماد، سید مصطفی. )1406 ق( قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی.  -

محقق کرکی، علی )1414 ق( جامع المقاصد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.  -

مرتضوى لنگرودى، محمدحســن. )1418 ق( جواهر األصــول )تقریرات ابحاث امام   -

خمینی(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
مغنیه، محمدجواد. )1421 ق( فقه اإلمام الصادق علیه السالم، قم: مؤسسه انصاریان.  -

مقدس اردبیلی، احمد. )1403 ق( مجمع الفائدة و البرهان، قم: انتشارات اسالمی.  -

مكارم شیرازى، ناصر. )1426 ق( أنوارالفقاهة-کتاب التجارة، قم: مدرسه امام علی بن   -

ابی طالب )ع(.

 1427 ق( استفتاءات جدید، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب )ع(.
الف

( .________  -

 1427 ق( الفتاوی الجدیدة، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب )ع(.
ب

( .________  -

________. )1424 ق( کتاب النکاح، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب )ع(.  -

موسوى بجنوردى، سید حسن. )1380( منتهی األصول، تهران: مؤسسه عروج.  -

________. )1419 ق( القواعد الفقهیة، قم: نشر الهادي.  -

موسوى بجنوردى، سید محمد. )1401 ق( قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه عروج.  -

موسوى عاملی، محمد. )1411 ق( نهایة المرام، قم: انتشارات اسالمی.  -

نجاشی، ابوالحسن احمد. )1407 ق( رجال النجاشي، قم: دفتر انتشارات اسالمی.  -

نجفی، محمدحسن. )1415 ق( مجمع الرسائل، مشهد: مؤسسه صاحب الزمان )ع(.  -
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________ . )1404 ق( جواهر الکالم في شــرح شــرائع اإلسالم، بیروت: دار إحیاء   -

التراث العربي.

نراقــی، مولی احمد بن محمدمهــدى. )1425 ق( تذکرة األحباب، قم: دفتر انتشــارات   -

اسالمی.

نراقی، مولی محمدمهدى بن ابی ذر. )1422 ق( معتمدالشــیعة في أحکام الشــریعة، قم:   -

کنگره نراقی.

نورى همدانی، حسین. )1396( درس خارج فقه-موجبات االرث، قم: دفتر معظم له.  -

واردل، پیتــر و کاهیل، دیوید. )2005( ناباروری )علل، تشــخیص و درمان نازایی(، با   -

ترجمه افسانه شایسته آذر، تهران: انتشارات ارجمند.

هاشمی شاهرودى، ســید محمود. )1435 ق( الصراط )أجوبــة اإلستفتاءات(، قم: مرکز   -

اهل البیت )ع(.

- Abolhasani, Farid and others. )2014( Assisted Fertility Techniques, Teh-
ran: Ibn Sina Research Institute. )In Persian(

- Allameh Helli, Hasan ibn Yusuf. )1961( Kholasat Al-Aghval, Najaf 
Ashraf: Al-Matbaat Al-Haydriyah. )In Arabic(
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