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چكیده
اهداف :مقاله حاضر تحت عنوان "توسعه مفهوم سببيّت در توارث کودکان متولد از طریق فناوری توليد مثل کمکی ( (A.R.Tsبا دخالت
شخص ثالث" با بررسی موازین فقهی ،فلسفه حقوق ،قواعد عمومی قراردادها و نظامهای حقوقی دیگر کش به بحث توارث کودکان ناشی از
فناوری باروری کمکی با دخالت شخص ثالث و والدین پذیرنده پرداخته است.
مواد و روش کار :در این مطالعه توصيفی -تحليلی اطالعات کتابخانه با استفاده از ابزار فيش برداری گردآوری گردید.
یافتهها :برقراری رابطه توارث کودکان متولد از طریق فناوری توليدمثل کمکی با دخالت شخص ثالث و والدین پذیرنده با اسـتناد بـه آیـه
 33سوره مبارکه نساء ،شروط ضمن قرارداد و قاعده "اإلمامُ وارثُ مَن ال وارثَ له" قابل توجيه است چرا که مشخص گردید همانطور که در
مواردی همچون والء ضمان جریره و زوجيّت با عدم وجود رابطه خونی و ژنتيکی فی مابين طرفين اما بدليل نحوه ارتبـاط و حمایـتهـای
ایشان از یکدیگر ارث بری متقابل پيش بينی شده است ،در رابطه مذکور نيز این ساختار قابل تصور است.
نتیجهگیری :قانونگذار می تواند از طریق قرارداد و شرط ضمن آن مدل ارثبری خاصی را بين طفل مولود از طریق  A.R.Tsبـا دخالـت
شخص ثالث و والدین گيرنده به رغم عدم وجود رابطه نسبی و ژنتيکی در قوانين موضوعه بگنجاند تـا اینگونـه کودکـان نيـز ماننـد سـایر
کودکان از ارث محروم نگردند.
کلیدواژه ،A.R.Ts :ارث ،اهدای گامت ،تلقيح مصنوعی ،توليد مثل کمکی
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شخص ثالث

روش تحقيـق مقالـه حاضـر ،توصـيفی -تحليلـی و روش گـردآوری
اطالعات ،کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطالعات ،فـيشبـرداری بـوده
است.

بحث توارث کودکان متولّد از طریق توليد مثـل کمکـی بـا دخالـت
شخص ثالث و والـدین پذیرنـده ماننـد سـایر دسـتاوردهای علمـی،
مسالل حقوقی خاصی را برمیانگيزد که طـر آن در مجموعـههـای
قانونگذاری سابقه ندارد و از آن جهت که اداره و تنظيم این پدیدهها
بوسيله مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است دانش حقوق
ناگزیر است حداقل همراه این مسالل نوظهور گام بردارد و یـا چـون
سایهای آن را دنبال کند.
در حقوق ایران در بحث ارث ،رابطه ژنتيـك در اکثـر مـوارد برقـرار
است وليکن در مواردی به رغم وجـود چنـين رابطـه ای ارث برقـرار
نمی شود به عنوان نمونه ولدالزنا (کودک حاصل از زنا) که بـا وجـود
رابطه ژنتيکی بين زانی و زانيه و ولدالزنا ،ارث بـری فيمـابين ایشـان
وجود ندارد که این امر به دليل فقدان نسب نيسـت بلکـه بـه دليـل
تولّد طفل از رابطه زنا است .انقطاع رابطه توارث بين قاتل و مقتـول
در قتل عمدی ،انقطاع رابطه تـوارث در صـورت کفـر وارث ،انقطـاع
رابطه توارث بين فرزند و پدر در لعان (پدر با نسبت زنا به همسرش،
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در شيوه سنّتی برقراری رابطه بين وارث و مورّث از دو طریق نسـبی
(رابطۀ ژنتيکی) و سببی (رابطه قراردادی) است.
توارث (ارث بری متقابل) بين فرزنـدان و پـدر و مـادر مصـداق بـارز
طریقه نسب و توارث بين زوجين مصداق بارز سبب بـوده اسـت .در
گذشته ،زوجين نابارور محکوم به محروميت از داشتن فرزنـدانی بـه
عنوان گرمابخش کانون خانواده ها بودند ،اما در سير تحـوّلی زمـان،
علم پزشکی با استفاده از فناوریهـای نـوین توليـد مثـل مصـنوعی
بویژه امکان مداخله شخص ثالث در روند آن برای زن و شوهر نابارور
بارقه های اميد جهت فرزندآوری پدید آورده است .این شيوه درمـان
با اینکه پاسخگوی نياز فرزند طلبی زوجين نابارور است ولی مسـالل
حقوقی خاصی را در جوامع انسـانی از جملـه جامعـه کنـونی ایـران
برانگيخته و در مورد طفل حاصل از آن ،موضوعات پيچيده حقـوقی
خودنمایی نموده اسـت کـه نمونـه بـارز آن مسـوله تـوارث اینگونـه
کودکان است.کودک تولد یافته از طریق روشهای توليد مثل کمکی
بــا دخالــت ثالــث از کــدام یــك از والــدین ارث خواهــد بــرد از
اهداکنندگان که رابطه ژنتيکی (بيولوژیکی) با او دارند یا از دریافـت
کنندگان که می توانند رابطه قـراردادی داشـته باشـند آیـا از نظـر
اخالقی و عرفی و قانونی میتوانيم بگویيم از هيچ کدام !
برای روشن شدن این مسالل قبل از هرچيـز بایـد بـه منـابع فقهـی
رجوع نموده و با استفاده از قواعـد عمـومی و کلـی وضـعيت آنهـا را
روشن ساخت .بر اساس تحقيقاتی که توسط محققان علوم اسـالمی
انجام شده ،این اطفال به صاحبان اسپرم و تخمك منتسـب شـده و
احکام نسب بين طفل و آنها برقرار است و با زوج گيرنـده هيچگونـه
رابطه تـوارث نسـبی ندارنـد  .امـا از آنجـا کـه در بسـياری از مـوارد
صــاحبان نطفــه از گامــت و جنــين اهــدایی خــود اعــرا نمــوده و
ناشناخته میماننـد ،طفـل حاصـل بـه موجـب نسـب نمـیتوانـد از
صاحبان نطفه ارث ببرد و از طرف دیگر چون طفـل بـا زوج گيرنـده
رابطه نسبی ندارد از ایشان نيز ارث نمـیبـرد کـه ایـن امـر موجـب
تضييع حقوق طفل میگردد.
آیا میتوان بين طفل مولود و گيرندگان به رغـم عـدم وجـود رابطـه
نسبی (ژنتيکی) با قواعد فقهی همچون شرط و قرارداد رابطه تـوارث
را برقرار کرده و تا حدودی حقوق مالی تضييع شده طفل را جبـران
نمود
در فقه اماميه در مواردی همچون والء ضمان جریره (رابطه بر اساس
ضمانت جنایت خطایی)  ،رابطه توارث با استفاده از شـرط و قـرارداد
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ثابت شده است؛ همچنين برخی از فقها از جمله شهيد اول در عقـد
موقت قالل به توارث ميان زوجين در صورت اشتراط تـوارث ضـمن
عقد موقت هستند .بنابراین بر اساس موارد فوق شـاید بتـوان گفـت
که رابطه توارث با استفاده از شرط و قرارداد قابل ایجاد است.
لذا این مطالعه توصيفی -تحليلی درصدد آن بـود کـه بـا مطالعـه و
توصيف ادعاهای مربوط ،به تجزیه و تحليـل نظـری و فلسـفی آنهـا
پرداخته و دریابد که آیا می توان هماننـد مـوارد فـوق بـين طفـل و
گيرندگان رابطه توارث را برقرار نمود یا خير
در خصوص سابقه تحقيقات انجام گرفته باید خاطر نشـان کـرد مقـاالت
متعددی در ارتباط با جنين آزمایشگاهی و حقوق وی همچـون نسـب و
ارث جنين آزمایشگاهی [ ]1و بررسی احکام وضعی کودکان ناشـی از
اهدای گامت در رابطه توارث[ ]2و ...تدوین گردیـده کـه همگـی بـه
موضوع ارث بری این کودکـان برمبنـای نسـب پرداختـه و از منظـر
سببيّت و قرارداد که مسوله اصلی مقاله حاضر میباشد مورد بررسـی
قرار نگرفته است.

توسعه مفهوم سببيت ...

فرزند را از خود نفی ميکند) مصادیق دیگری از عدم توارث با وجـود
رابطه ژنتيکی است .در مقابل در برخی موارد بـه رغـم عـدم رابطـه
خونی و ژنتيکی بين افراد ،از سـوی قانونگـذار بـين افـراد ارث بـری
مقرر شده است ،مانند زوجيّت (رابطـه زن و شـوهری) ،والء ضـمان
جریره (رابطه بر اساس ضمانت جنایت خطایی) ،والء عتق (پيونـد و
قرابت بين فرد آزادکننده و برده آزاد شده) و والء امامت (رابطه بـين
شخص و امام منصوص) که همگی شـيوه هـای ارث بـری سـببی و
قراردادی هستند .توارث بـين زوجـين در نکـا دالـم مصـداق بـارز
طریقه سببيّت در ارث بوده است .در ضمان جریره نيز با اینکه هـيچ
رابطه خونی و ژنتيکی فيمابين ضامن (ضمانت کننده) و مضمون لـه
(کسی که به نفع او ضمانت شده است) وجود ندارد امّا نحوه ارتبـاط
طرفين و حمایت های متقابل آنها از یکدیگر آن چنان باعث قرابت و
نزدیکی ایشان به هم شده است که قانونگـذار آنهـا را در مقـام یـك
خانواده تلقی و از طریق انعقاد قرارداده ،توارث را فـی مـابين ایشـان
برقرار مـی نمایـد .البتـه والء عتـق بـا عنایـت بـه عـدم موضـوعيت
برده داری در جوامع امروزی ،کاربردی نـدارد .شـایان رکـر اسـت در
ضمان جریره این شرایط فقط در سالبه تحقق دارد[ ،]3زیـرا سـالبه
برده آزاد شده ای است که تحت والی آزاد کننده خـود نيسـت و در
تصرف مال خود آزاد است و هر کجا بخواهد آن را قرار میدهـد؛ در
نتيجه به مجرد عهد و پيمان بر ضمان جریره و تحقق عقد ،طـرفين
از یکدیگر ارث می برند و نيازی به رکر آن در عقد نيست .این حالت
را می توان به حالتی که زوج و زوجه ،اهدا کننده گامـت یـا جنـين
هستند تعميم داد که با توجه به اعرا اهدا کننده گامت (اسـپرم و
تخمك) از حق مالکيتش و در نتيجه صاحب المجهول بودن گامـت،
رابطه تـوارث طفـل مولـود از لقـا مصـنوعی از صـاحبان اسـپرم و
تخمك و کليه خویشاوندان نسبی ایشان منقطع است؛ لـذا مطلـو
آن است که طفل به کسانی ملحق شده و از اشخاصی ارث ببرد کـه
خواهان او بوده و رابطه پدرـ فرزندی و مادر ـ فرزندی و آثار مترتّـب
بر آن را صریحاً یا ضمناً پذیرفته اند .در این حالت از یکسـو کـودک،
متولّد می شود ،پدر و مادر گيرنده مانند همه پدر و مادرها از کـودک
نگهداری میکنند و وظایف حضـانتی (نگهـداری کـودک) و والیتـی
(سرپرستی کودک) را به کمال به جای مـیآورنـد و از سـوی دیگـر
کودک ،رشد یافته و بزرگ میشـود و ماننـد سـایر کودکـان عصـای
دست پـدر و مـادر خـود شـده و رابطـه عـاطفی و انسـانی عميقـی
فیمابين ایشان شکل میگيرد و خـدمات متقابـل فرزنـد و والـدینی
صورت میپذیرد .همچنين از آنجا که بسياری از امور زندگی برمحور

بحث و نتيجهگيري

در خصوص "روشهای توليد مثل کمکی (A.R.Ts: Assisted
) Reproductive Technologiesبا دخالت شخص ثالث" بایـد
گفت علم پزشکی با بهره گيری از فنون توليد مثل کمکی امر فرزنـد
دار شدن را برای زوجهای نابـارور کـه در شـرایط طبيعـی قـادر بـه
فرزنددار شدن نيستند تا حـدود زیـادی فـراهم کـرده و بـا در نظـر
گرفتن نارساییهای زوج یـا زوجـه بـرای درمـان نابـاروری زوجـين
روشهای مختلفی را پيشبينی کرده است؛ با این توضيح کـه حتـی
در صورتيکه در نطفه هر یك از زوجين مشکلی وجود داشـته باشـد
که مانع باروری گردد و یا اینکه شرایط تشکيل جنين سـالم فـراهم
نباشد از طریق دخالت شخص ثالث ]اسپرم ،تخمك ،جنـين یـارحم
جایگزین[ سعی در حل مشکالت زوجين نابارور دارد.
کشورهایی چون فرانسه ،ایاالت متحده آمریکا و بریتانيـا بـه تنظـيم
مقررات نسبتاً جامعی در مورد بکارگيری  A.R.Tsاقدام نمـودهانـد.
نظام های حقوقی این کشورها نظر به پيچيدگیهای حقوقی ناشی از
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عرف مـیچرخـد[ ]4شـارع نمـیتوانـد عـرف را کنـار بگـذارد زیـرا
بازداشتن و حجت نبودن عرف ،از هم گسستگی نظـام جامعـه را در
پی خواهد داشت و حال آنکـه شـارع خـود بـرحفا نظـام و از هـم
نگسيختن آن توکيد ورزیده است[ ]5بنابراین شارع ،عرف را حجت و
معتبر دانسته است؛ از این رو میتوان گفت بر اسـاس قاعـده عـرف،
هنگاميکه بچهای به دنيا میآید باید حق ارث بری او محفوظ بمانـد؛
که نتيجه آن عدم ارث بری سایر طبقات ارث است .به بيان دیگر در
این مبحث اثبات شیء نفی ما عدا میکند .از سوی دیگر بـا عنایـت
به عموميت قاعده "الحاکم ولیُّ مَن ال وَلیَ له" (حـاکم برکسـی کـه
ولی ندارد والیت دارد) و نيز قاعـده "اإلمـامُ وارثُ مَـن ال وارثَ لَـه"
(امام وارث کسی است که وارثی ندارد) که به طور صریح در روایـات
آمده اسـت ،در صـورتيکه متـوفی بـدون وارث باشـد مـاترک او بـه
امام(ع) میرسد در واقع این والیت بين امام یا حاکم و شخصـی کـه
اصالً وارثی نداشته باشد بوجود میآید[ .]6بدین ترتيب در قراردادی
که والدین گيرنده با مدعی العموم منعقـد کـرده و ضـمن آن تعهـد
می نمایند که همانگونه که وظيفه نگهداری ،تربيت و بـزرگ نمـودن
طفل مولود را دارند طفـل از ایشـان ارث نيـز ببـرد ،متقـابالً مـدعی
العموم نيز متعهد میشود بـه عنـوان وارث شـخص بـالوارث ،امـوال
متعلّق به طفل متولـد از طریـق توليـد مثـل کمکـی را بـه والـدین
پذیرنده انتقال دهد (رابطه متقابل و طرفينی).
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انجام اعمال فوق و فهم درست این مطلب که کـاربرد اصـول سـنّتی
حقــوق و قواعــد پذیرفتــه شــده در ایــن خصــوص منجــر بــه نتــای
نامطلوبی خواهد شـد نيـاز بـه قانونگـذاری را ضـروری دانسـتهانـد.
نهادهای قانونگذاری این کشورها مقرراتی را به تصویب رساندهاند که
بعضاً با توجّه به نوع نگرش سيستم حقوقی هر کشـور بـه مصـلحت
خانواده ،اطفال ،جامعه و حمایت از اخالق ،شخصيت و سـرمایههـای
ژنتيکی انسان محـدودیتهـایی را بـرای آن در نظـر گرفتـهانـد[.]7
شایان رکر است در زمينه تلقيح مصنوعی و اطفال ناشـی از آن چـه
بــه صــورت  A.I.Hو چــه از طریــق  A.I.Dدر قــوانين کشــورهای
اسالمی مقررات خاصّی مشاهده نگردیده است[.]8
در بحث "حکم تکليفی باروری با دخالـت شـخص ثالـث" ،چنانچـه
موضوع تلقيح مصنوعی ،انتقال اجزاء ژنتيکی (اسپرم و تخمك قبـل
از لقا و یا تخمك بارور شده) متعلق به خود زوجين باشد اکثریـت
فقها حکم به جواز آن داده اند و اگر گروهی از فقها نيز در جواز ایـن
نوع از تلقيح مصنوعی تردید نمودهاند در اصل انتقال نبوده ،بلکه بـه
دليل بيم و ترس از ارتکا مقدمات حرام همچـون اخـذ تخمـك از
زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غيرمجاز بوده است[.]9
بنابراین در تلقيح مصنوعی ،اختالف و مناقشه بين فقها و حقوقدانان
در جایی مطر میشود که شخص ثالثی در باروری زوجـين ایفـای
نقش می کند و اینان جهت اثبات ادعاهای خـویش بـه آیـات قـرآن
کریم ،روایات و احادیث و اصل احتياط استناد مینمایند.
در این راستا عده ای با استناد به آیاتی از قرآن کریم از جملـه آیـات
 30و  31سوره نور 6 ،5 ،و  7سـوره مممنـون 30 ،29 ،و  31سـوره
معارج 22 ،و  23سوره نساء ،و  35سوره احـزا کـه مممنـان را بـه
حفا فروج خود سفارش نموده اند ،فرو مختلف بـاروری شـخص
ثالث را جایز ندانسته و حکم بر حرمت این عمل داده اند.
این گروه معتقدند که این آیات بر این نکته داللـت دارنـد کـه بایـد
اندامهای جنسی را از هر چيز یا کاری حفـا کـرد بنـابراین تزریـق
اسپرم یا تخمك ثالث و فراهم آوردن زمينه تلقـيح آنهـا حـرام و بـا
آیات مذکور مغایر است[.]10
موافقان این نوع از تلقيح مصنوعی به ادلّه مـورد اسـتناد ایـن گـروه
خدشه وارد کرده و بيان داشتهاند که آیات مذکور اساساً ناظر به زنـا
و رو ابط نامشروع با مردان بيگانه است و منظور آیات ،حفا فـروج از
مقاربت و نزدیکی نامشروع اسـت[ .]17همچنـين روشـن اسـت کـه
تلقيح نطفه مصداق مفاهيم عام آیات مورد استناد نيست و علت آن،
این است که مفاهيم عام معموالً برای خود مصداق تعيين نمیکننـد
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و به عالوه قرینه ها و نشانه های موجود در آیات و فقدان فـن آوری
تلقيح مصنوعی در زمان نزول آنها ،حاکی از انصراف آیـات و روایـات
از تلقيح مصنوعی است و با استناد به آنها نمیتوان بر حرمت تلقـيح
اسپرم یا تخمك بيگانه نظر داد[.]11
بنابراین میتوان چنين نتيجه گرفت که اکثر دالیل و مستنداتی کـه
د ر مقام اثبات ممنوعيت این نوع تلقيح ارالـه گردیـده بـرای اثبـات
آشکار و قطعی مدعی کافی به نظر نمیرسد[.]12
از طرف دیگر روایاتی در فقه شيعه وجـود دارد کـه مخالفـان توليـد
مثل کمکی از طریق شخص ثالث در توجيه عدم جواز عمل مزبور به
آنها استناد میکنند،از جمله:
 « انَّ اَشَدَّ الناس عذاباً یوم القيامه رجل اَقر نُطفَتَه فی رحـم یـرحمعليه » :بزرگترین عذا در روز قيامت برای مردی اسـت کـه نطفـه
خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار دهد[.]13
 «ما من رنب اعظم عنداهلل تبارک و تعالی ـ بعد الشرک من نطفـهالحرام وضعها امرؤا فی رحم التحلّ له» :در پيشـگاه خداونـد بعـد از
شرک ،گناهی بزرگتر از اینکه فردی نطفه حرامی را در رحمـی کـه
برای او حالل نيست قرار دهد وجود ندارد[.]14
در بيان استدالل ممنوعيت تلقـيح مصـنوعی بـا ایـن روایـات گفتـه
می شود که قراردادن نطفه مرد به هر طریقـی در انـدام تناسـلی زن
بيگان ه ،حرام است ،خواه تزریق اسپرم منجـر بـه بـارداری شـود یـا
نشود .بر این اساس آنچه موضوع حرمت است قرار دادن نطفه مـرد
بيگانه در رحم زن است و نحوه واردکردن هـيچ خصوصـيتی نـدارد
حتّی با ابزار خارجی و غير از طریق هـم خـوابگی و توسـط صـاحب
نطفه یا طبيب یا شوهر زن و حتّی بوسيله خود زن هم فرقی نـدارد
و در هر صورت حرام است[.]15
در مقابل موافقان تلقيح مصنوعی از چنـد جهـت بـه روایـات مزبـور
خدشه وارد کرده و آنها را برای اعالم حکم تحریم کافی نمـیداننـد.
نخست آنکه برخی از محققّان در اینباره گفتـهانـد :علـی بـن سـالم
ناشناخته است و لذا سند حدیث معتبر نيسـت[ .]11یکـی دیگـر از
محققّان گفته است :علی بن سالم مشترک است بين علی بـن سـالم
بطالنی و علی بن سالم کوفی کـه اوّلـی ضـعيف و دوّمـی ناشـناخته
است[.]16
دوّم اینکه عباراتی چون «رجل أقرّ نطفته» به آنچه در این خصـوص
متعارف است (استقرار نطفه در رحم به صورت زنا) داللت دارد یعنی
کسی که با زنی که بر او حـرام اسـت آميـزش کنـد بـه شـدیدترین
عذا می رسد .از طرفی این دليل از ادعا خـاص تـر اسـت و شـامل

توسعه مفهوم سببيت ...

بسياری از صور تلقيح مصنوعی نمی شود زیرا جمله فوق ،ظاهر بلکه
صریح است در اینکه قرار دادن نطفه به صورت مباشرت باشـد پـس
اگر این عمل بوسيله خود زن و یا شوهر انجام شود مشـمول روایـت
نخواهد بود و عنوان «رَجُلٌ أقَر نُطفَتِه» (مرد نطفه خـود را در رحـم
زن قرار داد) در این مورد تلقيح صدق نمی کند ،در حالی که تلقـيح
مصنوعی نوعاً دور از اختيار صاحب نطفه انجام میگيرد[.]17
با عنایت به دالیل مذکور ،چنين برمیآید کـه از نگـاه روایـات هـيچ
منع صریحی در خصوص تزریق اسپرم مردی بيگانه به رحم زنی که
با او فاقد رابطهی زناشویی شرعی یا قانونی است ،وجود ندارد[.]15
به مقتضای عموم علّت (لزوم احتياط در مبدأ تکون انسـان) رعایـت
احتياط در اینگونه موارد الزم است و باید بـا احتيـاط عمـل شـود و
مقتضای احتياط در این خصوص نيز عدم جـواز و ممنوعيـت عمـل
تلقيح با نطفه عامل بيگانه است[.]18
ص خـاص و اطـالق و
عده ای نيز بر این عقيـده انـد کـه اگـر چـه نـ ّ
عموميّتی از قرآن و سنّت بر حرمت استفاده از بکارگيری روشهـای
تلقيح مصنوعی به دست نمی آید ولی مقتضای قاعده احتيـاط لـزوم
ترک انجام لقـا مصـنوعی بـا دخالـت عامـل بيگانـه اسـت .چنـين
دیدگاهی ریشه در روایاتی دارد که از المه(ع) بر جـای مانـده اسـت
کــه از آن جملــه مــیتــوان روایــت صــحيح شــعيب الحــداد را بــر
شمرد[.]13
در مقابل موافقان جواز به جریان اصل برالت (نفی تکليـف از مکلـف
در موارد شك در تکليف) و قاعده اباحه (قاعده جواز) عقيـده داشـته
و بر این نظرند که اصل در اینجا اباحه و جـواز اسـت و مـادامی کـه
دليلی صریح بر منع و حرمت عملی یافـت نشـود آن عمـل مجـاز و
حکم آن حليّت است چرا که خداوند بندگان خـویش را درگشـایش
قرار داده و دشواری بر آن ننهاده است[.]19
با این وجود اگر از لحاظ حکم تکليفی نيز به حرمت تلقيح مصنوعی
از طریق دخالت شخص ثالث قالل باشيم بـاز هـم بایسـتی وضـعيت
کودک به دنيا آمده روشن گردد ،به بيان دیگر حکم تکليفی هر چـه
که باشد جواز یا حرمت توثيری در انتسا نخواهد داشت و حتّی اگر
تلقيح اسپرم یا تخمك بيگانه حرام باشد باز هم کودک ناشـی از آن،
پدر و مادر دارد و باید دید کودک بـه چـه کسـانی منتسـب بـوده و
ارتباط فيمابين آنها چگونه است.
آیه  33سوره مبارکه نساء یکـی از بهتـرین مسـتندات قرآنـی بـرای
اثبات توارث از طریق قرارداد است؛ چرا که خداوند متعال با صراحت
در این آیه به ارث بردن هم پيمانـان از یکـدیگر بـه واسـطه عهـد و
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پيمــان (ازدواج یــا پيمــانهــای شــرعی و عرفــی) اشــاره نمــوده و
میفرماید:
«و لِکُلِّ جَعَلنا مَوالیَ مِمّـاتَرَکَ الوالِـدانو و اقَقربَـوُنَ و الَّـذینَ عَقَـدَت
أیمانُکُم فَوتوهُم نَصيبَهُم اِنّ اهلل کانَ عَلی کُلِّ شیءٍ شَهيداً»( برای هر
کس ،وارثانی قرار داریم که از ميراث پدر و مادر و خویشـاوندان ارث
ببرند؛ و نيز کسانی که با آنها پيمان بستهاید ،نصيبشـان را بپردازیـد
که خداوند بر هر چيز شاهد و ناظر است).
به بيان دقيقتـر عبـارت «وَلِکَـلِّ جَعَلنـا مَـوالیَ مِمَّـاتَرَک الوالـدانو و
اققرَبوُنَ» در خصوص بيان ارث به موجب نسب است و بقيه آیـه «وَ
الَّذینَ عَقَدَت أَیمانُکُم» بـه ارث بـه واسـطه سـبب کـه شـامل عقـد
زوجيّت ،عقـد عتـق ،عقـد ضـمان و عقـد امامـت اسـت اشـاره دارد
[.]20،21
بی گمان بخـش گسـترده ای از زنـدگی اجتمـاعی مـردم بـر اسـاس
تعهدات و الزامات طرفينی پی ریزی شده است این تعهـدات گـاه در
قالب عقود و قراردادها و گاه در قالب شروط و تعهدات ضمنی اسـت.
بنابراین به همان اندازه که بحث عقود و احکام و مسـالل مربـوط بـه
آن مهم است سخن از شروط و احکام و مسـالل مربـوط بـه آن نيـز
پراهميّت خواهد بود .ب ا عنایـت بـه لـزوم وفـای بـه شـرط در شـرع
مقدّس اسالم (المممنون عِندَ شُروطِهوم) حـال بایـد بـه ایـن مسـوله
پرداخت که این شروط باید دارای چه شرایط و ضـوابطی باشـند تـا
مشروع تلقی شده و بتوان به آنها در ضمن عقـود و قراردادهـا عمـل
نمود
مخالف نبودن شرط با کتـا و سـنّت[ ،]22،23مقـدور بـودن[،]24
مجهول نبودن[ ]25و مستلزم محال نبودن [ ]26از شـرایط صـحت
شرط در فقه اماميه است .مخالف مقتضای رات عقد نبودن شرط نيز
مالک دیگری در صحت شرط می باشد که بدليل ارتباط این مسـوله
با موضوع مورد بحث صرفاً به آن پرداخته میشود.
مقتضای رات عقد ،نتيجه و اثر مستقيمی است که طرفين بـه قصـد
حصول آن ،عقد را منعقد کردهاند .به عنوان مثال در عقد نکـا  ،کـه
مقتضات رات آن ،ایجاد علقه زوجيت است طـرفين در ضـمن عقـد
شرط کنند که رابطه زوجيت ایجاد نشود ،این شرط خالف رات عقد
نکا است[.]27
در مقابل ،شرط خالف مقتضای اطالق عقد صحيح و نافذ بوده و بـه
عقد نيز خللی وارد نمی سازد .منظـور از مقتضـای اطـالق عقـد هـر
امری است که شارع آن را بر عقد از جهت اینکه عقد اسـت مترتّـب
نموده هر چند بدون قانون شرعی ،امکان تحقق آن اقتضاء هم بـوده
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است مانند اینکه شارع ،بر نکا و ازدواج دالم شرط نفقه نموده و یـا
در بحث هبه قبل از تصرف در مورد هبه ،حکم بر عدم لـزوم را قـرار
داده است .به بيان دیگر مقتضای اطالق عقد ،امری است فرعـی کـه
هر گاه عقد به طور مطلق یعنی بدون قيد و شـرط واقـع شـود عقـد
اقتضای آن امر را مینماید .مقتضای اطالق عقـد منظـور مسـتقيم و
اصلی متعاقدین (طرفين قرارداد) نيست و بدین جهت آنان میتوانند
با درج شرط و قيد در عقد اقتضای مزبور را تغيير دهند[.]28
بدین ترتيب اگر طرفين بر شـرطی کـه خـالف مقتضـای رات عقـد
است توافق کنند در حقيقت مدلول (معنا) عقد را قصد نکردهاند بـه
همين علت عالوه بر بطالن شرط خالف ،عقد نيز باطـل اسـت زیـرا
چنين شرطی مستلزم عدم قصد انشـاء عقـد اسـت امّـا اگـر شـرط،
مخالف با مقتضای اطالق عقد باشد مثل اینکـه در ضـمن عقـد بيـع
شرط کنند تسليم مبيع در فر اطالق در محل دیگر باشد و یـا در
نکا منقطع ،شرط توارث نمایند ،نمیتوان حکم به بطالن آن نمـود
زیرا این شروط ،خالف مقتضـای اطـالق عقـد بـوده و اطـالق عقـد
منظور اصلی متعاملين نبوده است[.]27
در خصوص "توارث طفل متولّد از طریق باروری کمکـی بـا دخالـت
شخص ثالث" همانطور که مطر گردید حتّی اگر اهدای اسـپرم یـا
تخمك اجنبی برای بـاروری زن حـرام دانسـته شـود (اگرچـه ادلّـه
حرمت قابل مناقشه است) ضرورت دارد وضـعيت حقـوقی کودکـان
متولّد از طریق باروری با دخالت شخص ثالـث (اسـپرم ،تخمـك یـا
جنين اهدایی و رحم جایگزین) به ویژه مسوله ارث آنان روشن گردد
تا این کودکانی که خود هيچگونه نقشی در دنيا آمدنشان نداشتهانـد
از حق ارث بری محروم نگردند.
جهت بررسی وضعيت توارث در این کودکان دو فـر مـورد مداقـه
قرار میگيرد:
فر اوّل حالتی است که صاحبان گامت اهدایی معلـوم و مشـخص
می باشند؛ در این فر  ،طفل متولّد شده با دو رابطه مواجـه اسـت؛
رابطه اوّل :رابطه طفل با صاحبان نطفـه اهـدایی .رابطـه دوّم رابطـه
طفل با گيرندگان نطفه .بدون تردید نطفه مبدأ تکوّن انسان ،نسب و
نژاد است و طبعاً فرزند منتسب و ملحق به کسی است کـه نطفـه از
اوست[ .]15آیاتی از قرآن کـریم چـون آیـات  45و 46سـوره نجـم،
5تا 7سوره طارق و آیه  2سوره انسان مهر تویيدی بر نقش نطفـه در
تولّد طفل میباشد .در برخی از روایات آمده است":إنّ اوّل ما یخلـق
نطفه ( "...اولين چيزی که آفریده می شود نطفه است)[ ]29کـه بـا
توجه به این روایت نيز منشو پيدایش انسان نطفه است و عرف نطفه
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را مبدأ پيدایش سلول سازنده جنين میداند[ .]15بـدین ترتيـب بـا
انتسا این کودکان به صاحب نطفه براساس رابطه خونی و ژنتيکـی
ارث بری آنان از والدین خونی خود قطعی و مسلم میباشد.
ا مّا در خصوص وضعيت ارث بری در رابطه دوّم اگر قـرار بـر توجيـه
ارث بری کودکان متولّـد از طریـق A.R.Tsاز والـدین پذیرنـده بـه
واسطه رابطه خونی باشد که بیشك امکانپـذیر نمـیباشـد زیـرا در
برخی موارد هيچ رابطه ژنتيکی فيمابين ایشان برقرار نبوده تا بتـوان
توارث را بر آن مبنا توجيه کرد.
اما فر دوّم حـالتی اسـت کـه صـاحبان گامـت اهـدایی معلـوم و
مشخص نمی باشند .از آنجا که از یکسو برای جلوگيری از سردرگمی
و بروز مشکالت در آینـده کودکـان متولّـد شـده از طریـق بـاروری
کمکی این فر غالب میباشد و شایسته است که اهـداء کننـدگان
گامت مجهول الهویه باقی بمانند و از سوی دیگـر ایـن کـودکی کـه
خود در تولّدش هيچ نقشی نداشته و از پدر و مادر طبيعی خـود بـه
جهت مجهول بودن ارث نمیبرد و با گيرندگان اسپرم و تخمك نيـز
رابطه اتصال از طریق والدت ندارد نبایستی از ارث به منزله یکـی از
حقوق مـادّی محـروم باشـد لـذا الزم اسـت تکليـف ایـن کـودک از
بهرهمندی از مایملك پدر و مادر حکمیاش مشخص گردد.
راه حل های مختلفی از سوی صاحبنظران در این حيطه ارالـه شـده
است :آیت اهلل خليل قبلهای خویی بيان داشتهاند که میتـوان شـبه
ارثی را از جانب پدر و مادر حکمی نسبت بـه کـودک بوجـود آورد و
روش آن بدین صو رت است که بعد از اهدای گامت و انعقاد نطفه در
رحم در ضمن یك عقد الزم دیگر گيرندگان اسپرم یا تخمك متعهد
شوند که حضانت بچه و نفقه او بر عهده آنان خواهد بود و آنان ملزم
باشند که وصيت کنند این کودک به انـدازه سـهم یکـی از وارث در
طبقه اوّل در حد ثلث سهم ببرد که البته با وجود جـایز بـودن رات
عقــد وصــيت ،درج آن بــه عنــوان شــرط عقــد الزم ،آن را الــزامآور
میگرداند [.]2
نظر دیگری که در فقه در مورد حقوق ارثيـه طفـل متولّـد از تلقـيح
مصنوعی با اسپرم بيگانه وجود دارد آن است کـه مسـوله تـوارث بـا
مصالحه و توافق بين وراث حل شود[ .]30بدین صورت که نه سـایر
ورثه ،کودک متولّد شده از این طریق را به کلّی از ارث محروم سازند
و نه این که کودک همه سهم االرث خود را ملك خود بداند بلکه بـا
ورثه مصالحه کنند[.]31
وصيت به نفع جنين که قبالً رکر گردید و اسـتفاده از راه حـلهـای
صنعت بيمه نيز راهکار دیگری اسـت کـه بـرای تـومين آتيـه مـالی

توسعه مفهوم سببيت ...

فرزندان متولّد از این طریق توسط برخی از حقوقدانان پيشنهاد شده
است [.]32
در فرانسه ،قاعده سنّتی در خصوص نسـب کودکـان متولـد شـده از
طریق باروری شخص ثالث بر این است که طفـل بـه صـاحب نطفـه
ملحق می شود امّا یك نوآوری و یك قاعده استثنایی برخالف قواعـد
سنّتی دیده می شود و آن در جایی است کـه بچـه از نطفـه شـخص
ثالث است و شخص ثالث هم ناشناس ،که در این حالت طبق قـانون
فرانسه بچه به زن و شوهر متقاضی ملحق مـیشـود نـه بـه صـاحب
نطفــه و ایــن الحــاق دارای تمــامی آثــار نســب مشــروع اعــم از ارث
(ماترک) ،نفقه (هزینه و خرجی) ،والیت قهـری (قـدرت و اختيـاری
که به حکم مستقيم قانون به کسی بـرای اداره امـور صـغير واگـذار
شده است) ،حضانت (نگهداری) ،منع نکـا (عـدم امکـان ازدواج) ،و
غير آن است .در واقع رابطه طفـل ناشـی از توليـد مثـل کمکـی بـا
درخواست کنندگان برخالف قواعد سنّتی ،ناشی از واقعيت طبيعی و
زیست شناختی نيست بلکه ناشـی از حکـم قـانون اسـت .قانونگـذار
فرانسه طفل را متعلق به زن و مرد متقاضی دانسته و شناسایی ایـن
رابطه را الزامی و دعوای نفی ولد (عـدم تعلـق طفـل بـه والـدین) را
مردود شـناخته اسـت .مـاده  311-20قـانون مـدنی فرانسـه مقـرر
میدارد که رضایت به توليد مثل کمکی مانع هر گونـه دعـوای نفـی
ولد است این قاعده شامل هر گونه دعوای نفی نسب اعـم از پـدری،
مادری ،مشروع و طبيعی است .بنابراین زن یا مـردی کـه بـه توليـد
مثل با روش یاد شده رضایت داده نمیتواند تعلق طفـل بـه خـود را
نفی کند و در صورت نفی ولد ،دادگاه رابطه را احراز و اعالم خواهـد
کرد .وضعيت طفل مانند فرزنـد خوانـدگی و دارای همـان اعتبـار و
اقتدار است و همين امر تشریفات سنگين اینگونه توليد مثل به ویژه
مداخله سردفتر یا قاضی در مورد اهدای گامت و مداخلـه دادگـاه در
مورد پذیرش جنين را جهت احراز واقعـی بـودن رضـایت و آگـاهی
افراد به اهميّت و خطرهای روش مذکور توجيه میکند[.]33
در حقوق ایاالت متحـده آمریکـا ،امـاره مشـروعيت در کنـار رابطـه
ژنتيکی ،نشانگر پدر بودن یك شخص اسـت .رابطـه پـدری ،حـالتی
است که باید یك رابطه فاميلی و خانوادگی در آن وجود داشته باشد
و پدر باید با بچه و مادر او رابطهای داشته باشد که قـانون آن رابطـه
را محترم بداند .مطابق اماره مشروعيت ،هر زنی کـه بچـهدار شـود و
شوهر داشته باشد آن فرزند متعلق به شوهر او تلقی میشود[.]34
 25ایالت آمریکا قوانينی را به تصویب رساندهاند کـه بـه موجـب آن
فرزند حاصل از  ، A.I.Dفرزند قانونی و مشروع زن دریافت کننـده
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اسپرم و شوهر وی که به انجام عمل رضـایت داده اسـت ،مـیباشـد.
یازده ایالت الزم می دانند که رضـایت شـوهر بـه بـاروری مصـنوعی
همسرش با اسپرم بيگانه باید نزد مقامات قانونی یا رسـمی بـه ثبـت
برسد .یکی از دالیل این امر تشریح نتـای و تبعـات عمـل A.I.Dاز
سوی مقامات مذکور برای شوهر است.
در خصوص اینکه چه کسی مادر طفل تلقی میشود نيـز در حقـوق
ایاالت متحده آمریکا یك امـاره وجـود دارد کـه از حقـوق سـنّتی و
باستانی این کشور نشوت گرفته است و مطابق آن ،مادر کسی اسـت
که فرزند را به دنيا می آورد .این ماده را آمریکاليـان ،امـاره بيولـوژی
) ( Presumption of biologyناميدهاند که وفـق آن هـر زنـی
که بارداری را تحمل و فرزندی را بـه دنيـا آورد مـادر قـانونی طفـل
تلقی خواهد شد[ .]34اهداء جنـين حالـت پيچيـده تـری اسـت بـه
طوری که ایالت های انگشت شماری قـوانينی را بـرای پوشـش ایـن
حالت وضع نمودهاند .در فلوریدا و تگزاس هنگامی که زن و شوهر از
جنين اهدایی استفاده میکنند و تمام طرفها به انجام عمل رضایت
دادهاند ،زن و شوهر متقاضـی ،پـدر و مـادر قـانونی طفـل محسـو
می شوند .در لوليزیانا ،زن و شوهر استفاده کننـده از جنـين اهـدایی
برای اینکه پدر و مادر طفل محسو شوند ،نيـاز بـه انجـام مراحـل
فرزند خواندگی برابر قانون فرزند خواندگی دارند[.]35
دادگاههای کاليفرنيا نيز با گسترش قوانين موجود حقـوق خـانواده و
با تفسير موسع آنها از تمام طرفهای حالت مادر جایگزین و حالـت
اهداء تخمك حمایت کردهاند .والدین حکمی ،مادر جانشين و اهـداء
کنندگان تخمك به صورت معقولی به آنچـه کـه مقصودشـان بـوده
(همان طـور کـه در قـرارداد بيـان شـده اسـت) دسـت مـییابنـد و
دادگاه ها ،قصد طرفين را در هنگام وقوع قرارداد مورد حمایـت قـرار
میدهند .دادگاه های کاليفرنيا به طور هماهنگ از حقـوق و تکـاليف
والدین حکمی در هنگامی که آنها برای تشکيل خـانواده از ترتيبـات
اهداء تخمك یا مادر جایگزین استفاده میکنند حمایت مـینماینـد.
این نتيجه به صورت یك نظریه ثابت و واقعـی صـرف نظـر از اینکـه
والدین حکمی از مواد ژنتيکی خود استفاده کنند یا از تخمـكهـای
اهدایی و یا از تخمك مادر جایگزین بهره ببرند مورد نظر قرار گرفته
است[.]36
عده ای دیگر از حقوقدانان آمریکایی نيز بـه نيّـت اهـداء کننـدگان و
دریافت کنندگان توجّه دارند و برقـراری رابطـه نسـبی را بـا مجـوز
قانونی یك رابطه ارادی میدانند و بر این اساس بين طفل حاصـل و
اهداء کنندگان اسپرم و تخمك هـيچ رابطـه نسـبی را بـه رسـميت
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نمیشناسند و به این جهت تکليف حضانت ،والیـت و امثـال آنهـا را
نيز بين ایشان برقرار نمی دانند .این عـده بـه قـرارداد منعقـده بـين
اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنين یا اسپرم یا اهداء کنندگان
و مراکز درمانی و یا مراکز درمانی و دریافت کنندگان به عنوان یـك
قرارداد الزام آور و دارای نتای مشروع نگاه میکنند که یکی از نتای
آن میتواند برقراری رابطه نسبی یا نفی و سلب آن باشد[.]34
بدین ترتيب مشخص گردید که در عـالم حقـوق و پزشـکی و عـرف
جامعه آمریکا ،وضعيت فيزیولوژیکی ،اجتماع ،روانی و قاصدانه بيشتر
از وضعيت بيولوژیك و ژنتيکی صرف میتوانـد در برقـراری نسـب و
حفا منافع جامعه و آینده کودک ممثر باشد[.]37
در حقوق بریتانيا در خصـوص نسـب فرزنـد حاصـل از توليـد مثـل
کمکی با دخالت عامل بيگانه نيـز قـانون جنـين شناسـی و بـاروری
انسانی مصو  1990به صراحت تعيين تکليف کرده است .ماده 27
قانون مذکور ،نسب مادری فرزند حاصل را معـين و مشـخص کـرده
است .این ماده در بند ( )1مقرر داشته است :زنی که در نتيجه قـرار
دادن یك جنين یا اسپرم یا تخمك در بدن او در حـال حمـل یـك
بچه میباشد و یا او را حمل نموده اسـت ،فقـط او مـادر بچـه تلقـی
می شود نه زن دیگر .بند ( )2ماده فوق نيز اعالم میدارد که بند ()1
در مورد بچهای اعمال نمی شود که بواسطه فرزند خوانـدگی ،فرزنـدِ
پذیرنده یا پذیرندگان او محسو میشود.
مالحظه می شود که قانون بریتانيا به صراحت تکليف قضيه را روشن
نموده است که مطابق آن زن صـاحب رحـم ،مـادر واقعـی و قـانونی
طفل حاصل محسو میشود و بـه غيـر از او هـيچ زن دیگـری بـه
عنوان مادر شناخته نخواهد شد .این طرز تفکر و اعـالم مـادر بـودن
زن صاحب رحم از یك فر مقرر در حقوق کامن ال نشوت میگيرد
که مطابق آن هر زنی که مطابق مقررات ،بچهای را به دنيا مـیآورد،
مادر او محسو مـیشـود[ .]38رویـه قضـایی بریتانيـا در خصـوص
اعمال ماده  27قانون  1990ساکت است که شاید به جهت صراحت
قانون است و به هر حال در صورت تحقق هر گونه اخـتالف ،مطـابق
ماده  27رفتار خواهد شد[.]37
در ماده  28قانون یاد شده نيز در خصوص پدر فرزند حاصل چنـين
مقرر شده است که زنی که در زمان تلقيح مصنوعی یا انتقال جنـين
یا تلقيح اسپرم و تخمك ،متوهل بوده امّا اسپرم تزریقی یا بکار رفتـه
در تولد جنين متعلق به شوهر او نبوده باشد ،شـوهر او پـدر قـانونی
طفل محسو می شود مگر اینکـه عـدم رضـایت شـوهر بـه تلقـيح
مصنوعی یا دریافت جنين محرز شود .در مـواردی هـم کـه مـردی،
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پدر یك بچه تلقی میشود دیگر هيچ مرد دیگری را نمـیتـوان پـدر
آن بچه تلقی کرد.
مطابق ماده  29قانون بریتانيا نيز هرگاه مرد یا زنی پدر یا مادر یـك
طفل تلقی شوند ،برای هر منظور و در همه زمينـههـا پـدر یـا مـادر
تلقی میشوند و هر گاه مطابق مواد  27و  28شخصی پـدر یـا مـادر
بچه حاصل تلقی نشود از نظـر قـانون نبایـد او را پـدر یـا مادرطفـل
محسو نمود.
مالحظه می شود که حقوق بریتانيا به صراحت تکليف نسـبت فرزنـد
حاصل از اهدای جنين را معين و مشخص نموده و راه هر گونه ادعـا
و تعار بعدی را مسدود کرده است .به عالوه برخالف حقوق ایـران
که در ماده  3قانون نحـوه اهـدای جنـين ،زوجـين دریافـت کننـده
جنين را صرفاً از لحاظ برخی تکاليف همانند پدر و مادر تلقی نموده
است .ماده  29قانون بریتانيا مقرر نموده که فقط کسی را مـیتـوان
پدر یا مادر فرزند حاصل تلقی کرد کـه مقـررات قـانونی او را پـدر و
مادر بدانند و هنگامی که شخص مطابق قانون پدر و مـادر محسـو
میشود برای تمامی زمينهها یك پدر یا مـادر واقعـی خواهـد بـود و
بنابراین محدود کردن حقوق و تکاليف مقـرر بـين والـدین و فرزنـد
حاصل مجوزی ندارد[.]37
با توجه به آنچه بيان شد ،فهميده می شود که قانون مـذکور ،قـانون
جامع و کاملی است که می تواند در امر قانونگذاری در زمينه باروری
مصنوعی مورد استفاده قرار گيرد.
با آنچه در حقوق ایران بيان گردید دریافتيم که در موضوع ارث بری
افراد از یکدیگر ،رابطه خونی و ژنتيکی حـرف اوّل را نمـیزنـد بلکـه
رابطه ای فراتر از آن وجود دارد که همانا حمایت متقابل اشـخاص از
یکدیگر است .از سوی دیگر با بررسـی آیـه  33سـوره شـریفه نسـاء
مشخص گردید که آن بخش از آیه مذکور که میفرمایـد« :وَ الّـذینَ
عَقَدَت أیمانُکُم فوتوهُم نَصيبَهُم» در حقيقت انعقاد پيمـان و قـرارداد
جهت ارث بری را تجویز نموده است و نيـز ادلّـه و مسـتندات ارالـه
شده مبنی بر مشروع بودن امکان تـوارث کودکـان ناشـی از اهـدا از
طریق درج شرط ضمن قرارداد همگی ممید امکان توجيه ارث بـری
این کودکان بر مبنای سببّيت (عقد و قرارداد) میباشـد و همـانطور
که هر دورهای از عصـر جاهليّـت تـاکنون بنابـه مقتضـيات زمـانی و
اوضاع و احوال موجود در جوامع بدون توجّه به رابطه نسبی و خونی
از طریق توسعه دایره سبب در ارث افراد بيشتری را در ایـن گسـتره
دخيل نمودند اکنون نيز با عنایت به مسالل پيش روی بشر میتـوان
با تکيه بر قاعده عرف و مصلحت دایره شمول آن را وسيعتر کـرده و

توسعه مفهوم سببيت ...

بدین وسيله راه حلی برای بسياری از مسـالل حقـوقی جدیـد بـویژه
توارث کودکان متولد از طریق  A.R.Tsاراله کرد .بدین ترتيـب بـه
نظر میرسد با توسی از آیه  33سوره مبارکـه نسـاء بتـوان از طریـق
انعقاد پيمان و قرارداد و یا حتّی شرط ضمن قرارداد ،مدل ارث بـری
جدیدی برای کودکان متولد از باروری شخص ثالث پيشبينـی کـرد
چرا که همانطورکه بيان گردید هر شـرط و قـراردادی در صـورتيکه
امر حالل یا مباحی را حرام نماید و یا اینکه حرامـی را حـالل تلقـی
کند با توجه به نظر اکثر فقها با استناد به روایـت "المُسـلمونَ عِنـد
شُروطِهم إالّ شَرطاً حَرَّمَ حَالالً أو أَحَـلَّ حَرامـاً" (مسـلمانان بایـد بـه
شرطهایشان عمل کنند مگر شرطی که حاللی را حرام یا حرامـی را
حالل کند) باطل و بی اثر است اما در مواردی که حکم شارع الزامی
و در بردارنده امر و نهی نيسـت یعنـی در مباحـات بـه معنـای اعـم
(مکروه  ،مستحب ،مبا به معنای خاص) التزام به انجام فعل یا ترک
آن از نظر فقها جایز است و مخالفت با شرع تلقی نمیشود.
پس می توان تصور کرد که پدر و مادر متقاضی هنگام دریافت حکـم
دادگاه ،قراردادی را با مدعی العموم به عنوان حافا مصـالح کـودک
امضا میکنند که همانطوریکه آنان متعهد میشـوند تمـامی وظـایف
نگهداری و تربيت و رشد و تحصـيل او را انجـام دهنـد ایـن کـودک
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بتواند مانند سایر کودکـان از ایشـان ارث ببـرد و در مقابـل ،مـدعی
العموم با امضای آن قرارداد طبق قاعده " اإلمامُ وارثُ مَن ال وارثَلـه
" می تواند ميراث این کودک را به عنوان " وارثُ مَن ال وارثَ له "به
زوجين متقاضی انتقال دهـد .البتـه پـذیرش ایـن راه حـل نيازمنـد
اجتهاد جدید در راستای حـل مشـکل فقهـی و شـرعی اسـت زیـرا
همانطور که درفقه نيـز مالحظـه شـد ،اخـتالف نظـر وجـود دارد و
نمی شود یك نظر قاطعی در اینگونه موارد داد و بسياری از مسالل را
با قواعـد سـنتی پاسـخگو بـود و الزم اسـت کـه مطالعـه و تحقيـق
بيشتری در این زمينه صـورت گيـرد و قـانونی هـم الزم اسـت کـه
جوانب امر را بسنجد و بر قانونگذار الزم است در ایجاد رویه قضـایی
واحد و مشخص دخالت کرده و حکم مسوله را هم از جهت جـواز یـا
منع و هم از جهت وضع حقوقی اطفـال ،صـاحبان سـلول جنسـی و
گيرندگان آن مشخص نماید.
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Objective (s): This article discusses about developing concept of causality in inheritance of children born through assisted
reproductive technologies with third party intervention by referring to jurisprudential standards, philosophy of law, general
rules of contracts and the legal systems in different countries including Iran.
Methods: A through review was conducted in order to develop the concept of causality in inheritance of children born through
A.R.Ts with third party intervention.
Results: We can rationalize reciprocal inheritance of the child born by assisted reproductive technologies (ARTs) with third
party intervention and adoptive parents by virtue in An-Nissa Sura, Verse 33, where the implied terms by contract and
jurisprudential principle that says ‘Imam is the heir of a person who has no heir’.
And if so there is no genetic relationship between the two parties in guarantee of crime and matrimony, but the reciprocal
inheritance is predicted, and now we can apply this structure in the mentioned relationship.
Conclusion: The legislator, through contract and the implied terms, can design a specific model for reciprocal inheritance
between these children and their adoptive parents, despite the absence of genetic relationship between them, so that these
children can inherit from their parents as other children.
Key Words: A.R.Ts, Inheritance, Gamete donation, In vitro fertilization, Assisted reproduction
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