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چکيده
بهكارگيری روشهای نوين بارداری مسائل زيادی را در زمينة حقوق طرفين به وجود آورده است كه
ی اهدای جنين براساس
ی تکليف ِ
بررسی آثار تکليفی آن ،يکی از آنهاست .هدف اين پژوهش فهم آثار فقه ِ
نگرش شيعی و رفع ابهام مادة سوم قانون نحوة اهدای جنين به زوجين نابارور است .اين مطالعه
بهصورت كتابخانهای و توصيفی ـ تحليلی و با تکيه بر كتب طراز اول فقه شيعه با واكاوی كليدواژههای
جنين ،اهدا ،نفقه ،حضانت و ارث در ادلة معتبر انجام گرفته است .با توجه به انتساب كودک به صاحبان
نطفه ،حقوق تکليفی مثل حضانت ،نفقه و ارث بين كودک و صاحبان نطفه برقرار است؛ اما قانونگذار در
مادة سوم اين قانون« ،وظايف و تکاليف زوجين اهداگيرندة جنين و طفل متولدشده را از لحاظ نگهداری و
نفقه و احترام ،نظير وظايف و تکاليف اوالد ،پدر و مادر دانسته است»؛ درحالیكه كودک منتسب به
اهداكنندگان است و به موضوع مهمی مثل توارث اشاره نشده است .بنابراين بايد قانون تغيير كند و نحوة
تعيين وظايف برای گيرندگان اهدا را تبيين نمايد.

كليدواژهها
اهدای جنين ،نفقه ،ارث ،حضانت ،حکم تکليفی ،قانون اهدای جنين ،نابارور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد ،خراسان رضوی ،ایران.
m.soltanieh@razavi.ac.ir
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مقدمه
با تالشهای گستردة پزشکان و متخصصان جهت درمان ناباروری ،روشهای جدیدی برای
رفع این معضل به دست آمده است که اهدای جنين یکی از این شيوههاست .در این روش،
اسپرم و تخمک مرد و زن گرفته و بعد از لقاح در محيط آزمایشگاه و گذشت چند ساعت،
جنين به دست میآید و جنين حاصلشده در مرحلة  8سلولی یا فراتر از این ،جهت رشد
طبيعی خود به رحم متقاضی منتقل میشود (جمعی از نویسندگان ،1384 ،ص  .)41این روش
« 1»I.V.Fیعنی باروری در لولة آزمایشگاه نيز ناميده میشود که در خصوص جواز یا عدم
جواز آن ،فقهای شيعه فتاوایی بيان کردهاند .حال فارغ از این فتاوا ،در این مقاله سعی شده
است تا با بررسی منابع فقهی ،برای برخی از پرسشها در حوزة آثار تکليفی اهدای جنين
همانند موضوع ارث ،نفقه و حضانت ،پاسخی روشن داده شود .از آنجا که در نظام آفرینش،
هر انسانی دارای حقوقی است ،برای انسان متولدشده از طریق اهدای جنين نيز ،این حقوق
وجود دارد .برای فهم درست وضعيت کودک در هر یک از این آثار تکليفی ،در ابتدا باید گفته
شود که نسب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک برمیگردد و تحليل رابطة کودک با
گيرندگان اهدا ،از طرق دیگری مثل ربيبه بودن یا اولویت در رضاع باید بررسی شود .شاید
برای رسيدن حقوق جایگزین به چنين کودکی ،باید گيرندگان اهدا را الزام به وصيت بخشی
از اموال خود به نفع این کودک نمود.
مطالعة حاضر با هدف بررسی و تحليل آثار تکليفی اهدای جنين با استناد به دالیل و
مستندات فقهی از منظر فقه تشيع انجام شده است تا با نگاه آسيبشناسانه ،مادة سوم قانون
نحوة اهدای جنين به زوجين نابارور بازنویسی گردد.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1نفقه
نفقه در لغت ،به معنای هزینه و خرج روزمره است (دهخدا ،1373 ،ج  ،14ص  )22641و در

1. In Vitra Fertalization
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اصطالح ،عبارت است از مالی که برای ادامة زندگی ،صرف مخارج ضروری همسر و فرزندان،
خویشاوندان و مانند آنها میشود (موسوی خمينی ،1379 ،ج  ،2ص  )313که اعم از خوراک،
پوشاک و مسکن است.

 .2حضانت
در لغت از ریشة «حضن» به معنای «در آغوش گرفتن فرزند توسط مادر و چسباندن او
به سينهاش است (معلوف ،1382 ،ص  )247و در اصطالح عبارت است از نگهداری مادی و
معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (جعفری لنگرودی ،1378 ،ص .)342
نگهداری طفل به معنای به کار بردن ابزار الزم جهت بقا ،رشد ،بهداشت جسمی و روحی
طفل ،مانند تغذیه ،تهية پوشاک ،تربيت ،تعليم و  ...است (قانون مدنی ،مواد  1168ـ .)1179

 .3ارث
ارث در لغت در دو معنای مصدری و اسم مصدری آمده است .در معنای مصدری ،به
معنای استحقاق داشتن و در معنای اسم مصدری ،به معنای ترکه و مالی است که از متوفی به
جا مانده است (فيومی ،1396 ،ص  654؛ ابن منظور 1414 ،ق ،ج  ،15ص  )266و در اصطالح،
سبَب است (عاملی ،1365 ،ج  ،8ص .)11
استحقاق شخصی بر دارایی دیگری به َنسَب یا َ

 .1مرور پيشينهها
در سالهای اخير ،برای تبيين آثار این شيوههای باروری تالش فراوانی انجام گرفته است
که حاصل آن کتابها و مقاالتی است که اهدای جنين را از لحاظ حکم فقهی و حقوقی مورد
بررسی قرار دادهاند؛ ولی درخصوص بررسی آثار تکليفی آن ،مخصوص ًا حضانت و نفقه،
سکوت کردهاند .برخی از این آثار بدین شرح است:
الف .احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت در رابطه با توارث؛ ب .حقوق و تکاليف
فرزندان ناشی از جنين اهدایی؛ ج .باروری با تخمک اهدایی و بررسی مشروعيت و آثار آن
در فقه اسالمی؛ د .بررسی فقهی و حقوقی حق توارث فرزندان متولد از اهدای جنين.
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ال موضوع آثار تکليفی اهدای جنين بهصورت استقاللی و ثاني ًا
در پژوهشهای ذکرشده ،او ً
با نگاه به منابع شيعی ،بررسی نشده است؛ بنابراین در چنين مسئلة مهمی ،باید دیدگاه فقه
تشيع را مشخص کرد .آثار تکليفی ناشی از اهدای جنين ،در این سؤال خالصه میشود که
روابط طرفينی جنين با اهداشوندگان ،مثل روابط فرزندان عادی با والدینشان است؟ این
موضوع باید مورد بررسی دقيق فقهی قرار گيرد تا دغدغة زوج مسلمان نابارور پاسخ داده
شود و دقيق ًا هدف این مقاله ،پاسخ به این سؤال و دغدغه است .به همين منظور ،آثار تکليفی
اهدای جنين برشمرده شده و ذیل هر کدام ،با مراجعه به منابع فقه شيعی ،اقوال مرتبط یا
نزدیک به هر یک تبيين و تحليل شده است.

 .2روششناسی
پژوهش حاضر به شيوة توصيفی ـ تحليلی و با استناد به روش کتابخانهای تدوین شده است.
کليدواژههای جنين ،اهدا ،نفقه ،حضانت و ارث در روایات و عبارات فقهای شيعه بررسی و
مورد تحليل و واکاوی دقيق براساس معيارهای فقهی ـ اصولی قرار گرفته است .نکتة قابل
توجه بهعنوان بدیع بودن این اثر ،این است که تالش شده تا مطابق دغدغههای ذهنی گيرندگان
جنين اهدایی ،دیدگاه فقه شيعه تبيين گردد.

 .3يافتهها
حکم تکليفی در ارتباط مستقيم با فعل مکلف قرار دارد ،به خالف احکام وضعی (معين،1363 ،
ص  )148که غالب ًا موضوع احکام تکليفی قرار میگيرند (عميد ،1375 ،ص  .)1082الزم به ذکر
است که اصل موضوع این پژوهش ،انتساب جنين اهدایی به صاحبان اسپرم و تخمک است
(اصل موضوع یعنى قضایایى که درستى آنها بدون استدالل مسلّم است و مبنای استنتاج
قضایای دیگر قرار مىگيرد) .مستندات فقهی این مسئله در مقاله بررسی و تحليل انتساب
جنين اهداشده براساس مکتب اماميه مورد بررسی دقيق قرار گرفته است (ر .ک .سلطانيه،
 ،1400ص  .)76ارتباط جنين با گيرندگان اهدایی از حيث محرميت ،حرمت نکاح و والیت
بهعنوان آثار وضعی و نفقه ،حضانت و ارث بهعنوان آثار تکليفی باید از طریق قواعد دیگری
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مثل قاعدة اولویت در رضاع ،که محل بحث این پژوهش نيست ،حاصل گردد .انتساب فرزند
به شوهر که از اسپرم او تلقيح صورت گرفته ،قطعی است .بر همين اساس ،ارث شوهر به
فرزند تعلق میگيرد و بهعبارتی تمام حقوق و تکاليف بين فرزند و پدر برقرار میشود؛ اما
نکتة مهم این است که رابطة فرزند حاصلشده با اهداکنندة تخمک و زن اهداگيرندة تخمک
چگونه است؟ یکی از نخستين سؤاالتی که در ذهن متبادر میشود ،این است که آیا تحقق
ارث بين طفل و زن و شوهر اهداشونده امکانپذیر است؟ از آنجایی که قواعد ،اصرار به
الحاق کودک به صاحبان جنين دارد و با توجه به امر محرمانه بودن این فرآیند ،تکليف ارث
چنين کودکانی در آینده چگونه خواهد بود؟ بهعبارتی آیا اعراض اهداکنندگان از جنين مانع
تحقق آثار تکليفی اهدا بين جنين و اهداکنندگان خواهد شد؟ از طرف دیگر ،جنين منتسب به
اهداکنندگان است؛ پس آیا نفقه ،حضانت و ارث بين جنين و گيرندگان اهدا برقرار میشود؟
اگر هم اهدا را غيرمحرمانه بدانيم ،مشکالت دیگری را به دنبال خواهد داشت که اگر کودک
بداند پدر و مادری که با آنها زندگی میکند ،پدر و مادر واقعی او نيستند ،تربيت کودک بهویژه
در سنين نوجوانی و جوانی اختالل پيدا خواهد کرد؛ زیرا کودک ،گيرندگان را پدر و مادر
خود نخواهد دانست و تبعيت از آنان را وظيفة خود تلقی نخواهد کرد .البته مقصود ،عدم
اعالم به کودک نيست؛ بلکه بيان مخاطرههای آن است تا با برنامهریزی درست قابل جبران
باشد وگرنه اطالع کودک از هویت خویش جزء حقوق او به حساب میآید .بيان این نکته هم
ال برای موارد غالب ،قانون وضع میکند و با موارد استثنایی نمیتوان
الزم است که مقنن معمو ً
قاعده را بر هم زد (جعفری و شعبانی ،1399 ،ص .)245

 .4نفقه
نفقة فرزند بر پدرش واجب است و درصورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت
نفقة آنان نباشد ،نفقه بر جد پدری واجب میشود و با نبود یا فقر او ،بر جد مادری واجب
میشود و همچنين بهطور االقرب فاالقرب ،باالتر میرود و با نبود یا عدم توانایی آنها ،بر
مادر فرزند واجب میگردد (موسوی خمينی ،1396 ،ج  ،2ص  .)313البته نفقة اوالد تا وقتی
که نتوانند خود را اداره کنند ،بر پدر واجب است (همان ،ج  ،3ص  .)234در طرف مقابل هم،
نفقة پدر و مادر نيازمند بر فرزندان واجب است و درصورت نبود فرزندان یا ناتوانی آنها،
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ک
بر نوادگان واجب میشود (همو ،1379 ،ج  ،2ص  .)322در محل بحث ،چون نسب کود ِ
ناشی از اهدای جنين ،به صاحب اسپرم برمیگردد ،نفقة وی هم بر عهدة صاحب اسپرم است
و درصورت فوت وی ،بر عهدة جد پدری صاحب اسپرم است .اما اگر جد پدری هم نباشد یا
هر دو قادر به پرداخت نفقه نباشند ،نفقه بر عهدة صاحب تخمک است .البته برخی از فقها در
فرض قرار دادن جنين در رحم جایگزین ،طفل مزبور را صاحب دو مادر میدانند (جمعی از
نویسندگان ،1382 ،ص ) 269؛ صاحب تخمک ،مادر اول و صاحب رحم که حاملگی و زایمان
در او رخ میدهد ،مادر دوم کودک به حساب میآیند .به عبارتی هر دو ،مادر مشروع و نسبت
کودک به هر دو صحيح است (خطيب 1418 ،ق ،ص  .)152بنابراین نفقه بر عهدة هر دو خواهد
بود.
اگرچه فرزند نامشروع حق برخورداری از نفقه را ندارد (حلی 1409 ،ق ،ج  ،2ص ،)176
فرزند حاصل از جنين اهدایی ،فرزند نامشروع نيست؛ چون تعریف زنا بر این نوع انتقال
صادق نيست .عنوان زنا از مفاهيم و موضوعات عرفی است که در مورد آن ،حقيقت شرعيه
و تأسيس جدیدی ثابت نشده است (رضانيا معلم ،1383 ،ص )215؛ البته امام خمينی(ره) نفقة
ولد زنا را هم بر پدرش (زانی) الزم دانسته است؛ چون عنوان والد بر او صادق است (کریمی،
 ،1365ج  ،1ص  )135و از طرفی یکی از آثار نسب ،پرداخت نفقه توسط پدر و مادر یا یکی
از آنها (درصورت استطاعت یکی و عدم بضاعت دیگری) است .در مقابل این سؤال که آیا
تکاليف مذکور نيز یک تکليف متقابل است یا فقط زوجين گيرندة جنين مکلف به پرداخت
نفقهاند ،باید گفت :به دليل نبود نسب بين گيرندگان جنين و طفل متولدشده از این طریق و
وجود رابطة نسبی بين صاحبان اسپرم و تخمک تشکيلدهندة جنين و طفل و استفادة قانون
گذار از کلمة «نظایر» در مادة  3قانون نحوة اهدای جنين ،1تنها باید حکم به تکليف یکطرفة
پدر و مادر داد .سرایت این تکليف به پدر و جد پدری درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او
بر انفاق ،یا اجداد و جدات مادری و جدات پدری درصورت زنده نبودن مادر یا عدم قدرت
او بر آن انفاق ،همانگونه که در مادة  1199قانون مدنی مقرر گردیده است نيز ،بعيد به نظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مادة  :3وظایف و تکاليف زوجين اهداگيرندة جنين و طفل متولدشده از لحاظ نگهداری ،نفقه و احترام ،نظير
وظایف و تکاليف اوالد ،پدر و مادر است.
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میرسد (صادقی مقدم ،1385 ،ص  .)185بنابراین این ماده در این بعد ،دارای نقص است که
به پرداخت نفقة پدر و مادر گيرندة اهدا که بعد از دریافت جنين معسر شدهاند ،توسط فرزند
حاصل از جنين اهدایی اشاره نشده است .چون قانونگذار درصدد حل معضل بیفرزندی
زوجين نابارور و تالش برای حفظ کانون این خانواده است ،بنابراین باید براساس مبانی
صحيح فقهی ،راهکارهای آن را نيز تأمين کند.

 .5حضانت
حضانت هم حق و هم تکليف والدین است .حال اگر اقدام به حضانت و سرپرستی کودک
ازطریق والدین یا هر دو متعذر گردید ،شرع و قانون ،تکليف را در وهلة اول به عهدة پدر و
درصورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت هزینهها ،به عهدة مادر گذاشته است.
براساس قواعد گفتهشده و با توجه به انتساب این کودک به صاحبان اسپرم و تخمک،
حقالحضانه نيز بر عهدة آنان خواهد بود و گيرندگان در این خصوص وظيفهای ندارند؛ اما
قانونگذار حسب مصالح و برای حفظ و نگهداری این فرزند ،گيرندگان اهدا را نيز مؤظف به
حمایت و حضانت کرده است .گفته شد که مادة سوم قانون نحوة اهدای جنين به سه وظيفة
ن اهداگيرنده اشاره کرده که یکی از آنها ،حق حضانت است .مادة  1168قانون مدنی
زوجي ِ
نگهداری اطفال را تکليف پدر و مادر دانسته و در عين حال ،حقی برای آنها تلقی کرده است
(حقالحضانه) .بر مبنای همين ماده و نيز مادة سوم قانون نحوة اهدای جنين به زوجين
نابارور ،همين حق و تکليف بر زوجين اهداگيرنده نيز ثابت میشود و عالوهبر این ،مادة
 1169قانون مدنی نيز که درصورت جدا زندگی کردن زوجين ،مادر را تا هفت سالگی برای
حضانت در اولویت دانسته است ،بر این موضوع تأکيد دارد .بنابراین مادة سوم جهت
حضانت دارای نقص نمیباشد.

 .6ارث
اگر انتساب مشروع بين نوزاد حاصل از اهدای جنين با گيرندگان برقرار شود ،این نوزاد از
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پدر و مادر اهدایی خود ،درصورت فوت آنها ارث خواهد برد و بالعکس .پدر ،مادر ،اوالد،
اوالد اوالد ،اجداد ،جدات ،برادر و خواهر و اوالد آنها ،عمام ،عمات ،اخوال و خاالت و اوالد
آنها ،بهترتيب اقربيت کسانیاند که ممکن است بين آنها و نوزاد حاصل از اهدای جنين ،توارث
شکل گيرد (صمدی اهری ،1389 ،ص  .)79توارث بين کودک متولدشده از اهدای جنين و
والدین وی ،در دو مقولة جداگانه باید بررسی شود:

6ـ .1رابطة كودک با پدر و جد پدری
رابطة کودک با صاحب اسپرم از جهت بيولوژی و خونی حتمی است و چون نسب موجب
ارث میباشد و این نسب بين طرفين برقرار است ،پس توارث بين آنها هم برقرار است .قابل
ذکر است که یکی از موانع ارث ،والدت ناشی از زنا میباشد (همان ،ص  .)144این مانع
همچنانکه گفته شد ،در محل بحث وجود ندارد؛ چون تولد فرزند ازطریق اهدای جنين از
مصادیق زنا به حساب نمیآید .اما این رابطه با زوج دریافتکنندة اهدا برقرار نمیشود و
قانونگذار هم در مادة سوم ،اشارهای به این حق طرفينی نکرده است و خأل کاملی در این
حوزه دیده میشود.

6ـ .2رابطة كودک با زن صاحب تخمک (يا صاحب رحم)
در این حالت ،بين اینکه جنين در رحم صاحب تخمک یا رحم استيجاری پرورش یافته
باشد ،تفاوتی وجود دارد .اگر زن صاحب رحم ،مادر تلقی شود ،رابطة توارث بين این کودک
و زن و بستگان زن برقرار میشود .اما اگر زن صاحب تخمک ،مادر کودک باشد ،توارث بين
آنها برقرار میشود و توارث با صاحب رحم ،تحقق پيدا نخواهد کرد .بنابراین چون نسب
کودک با صاحب اسپرم و تخمک تحقق پيدا میکند ،باید فرزند حاصل از اهدای جنين از
صاحبان اسپرم و تخمک ارث ببرد؛ درنتيجه اگر صاحبان اسپرم و تخمک فوت کنند و ورثة
اهداکنندة جنين از تشکيل جنين از نطفة مورث اطالع داشته باشند ،درصورت دسترسی به
وی باید سهم او را نيز پرداخت نمایند و درصورت عدم دسترسی با استصحاب حيات او،
ال چنين فرزندانی از جنينهای نگهداریشده در
باید سهم او را کنار بگذارند .اما چون معمو ً
بانکهای جنين آن هم بهصورت محرمانه منتقل میشوند (مادة سوم آیيننامة اجرایی قانون
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ال دسترسی به صاحبان جنين سخت میباشد
نحوة اهدای جنين به زوجين نابارور) ،1معمو ً
و لذا ممکن است از این بابت در حق فرزند حاصلشده (که از زن صاحب رحم و شوهر او
ارث نمیبرد) ظلمی ایجاد شود؛ بنابراین دراینرابطه بهتر است تمهيداتی اندیشيده شود تا
نسبت به تأمين آتية مالی فرزندان متولد از طریق اهدای جنين ،اقداماتی صورت گيرد
(شاهيوان ،1391 ،ص .)214
در این راستا ،میتوان به راهکارهایی چون وصيت به نفع جنين یا استفاده از راهحلهای
صنعت بيمه یا سایر راهحلهای قراردادی اشاره نمود که بهتر است قانونگذار در اصالحات
آیندة قانون اهدای جنين مد نظر قرار دهد .البته در استحقاق ارث فرزند از والدین ،شرط است
که نطفة فرزند در زمان زوجيت والدین منعقد شده باشد یا حمل حينالموت منعقد شده باشد
و زنده هم متولد شود (قانون مدنی ،مادة .)956

يافتههای پژوهش
ازجمله اموری که بهتبع دستيابی به روشهای نوین درمان ناباروری باید مورد بررسی قرار
گيرد ،موضوع مهم تحليل آثار تکليفی اهدای جنين آن هم بر مبنای فقهی تشيع است .تعيين
نفقه ،حضانت و تعيين وضعيت توارث کودک حاصل از این روش تلقيحی از اهم موارد این
موضوع است؛ بر این مبنا که نسب این کودک به صاحبان اسپرم و تخمک برمیگردد و کلية
آثار تکليفی اهدای جنين نيز متأثر از این اصل کلی خواهد بود .البته باید یک نکتة مهم مورد
دقت واقع شود که در این فرض ،گيرندگان اهدا به چه اميدی وقت ،هزینه ،استرسهای شدید
اجتماعی و خانوادگی را تحمل کنند .البته این خواسته تا زمانی که با معيارهای شرعی در
تضاد نباشد ،قابل ارزشگذاری است؛ تا آنجا که برخی از آثار وضعی و حتی تکليفی را با
اولویت در رضاع و حتی خود رضاع نيز میتوان حل کرد (غير همسو با باروری با تخمک
اهدایی و بررسی مشروعيت و آثار آن در فقه اسالمی) (نظری توکلی ،1393 ،ص .)132

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مادة  :3اهدای جنين باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان
ناباروری با احراز هویت آنان و بهصورت محرمانه انجام گيرد.
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بنابراین با توجه به انتساب کودک به اهداکنندگان ،نفقة کودک نيز با صاحب اسپرم و دیگر
مراتب موجود حسب قواعد است؛ انتقال نفقه به صاحب تخمک و حسب برخی نظرات ،به
صاحب رحم نيز ممکن است .حضانت کودک نيز طبق قاعده بر عهدة صاحبان نطفه است که
البته قانونگذار تدابيری را برای رفع مشکالت کودک اندیشيده است تا گيرندگان اهدا نيز به
وظيفة حمایتی خود عمل نمایند (همسو با حقوق و تکاليف فرزندان ناشی از جنين اهدایی)
(صمدی اهری ،1391 ،ص .)123
در خصوص توارث بين آنها نيز باید گفت که ارث بين دو نفر به دليل وجود رابطة نسبی یا
سببی محقق میشود و چون رابطة نسبی بين کودک و گيرندگان اهدا وجود ندارد ،از یکدیگر
ارث هم نمیبرند .البته مانعيت وجود زنا یا آثار متناظر با آن در محل بحث نيز قابل اتکا نيست
ال متفاوت است (غيرهمسو با احکام وضعی کودکان ناشی از
و ماهيت اهدای تخمک با زنا کام ً
اهدای گامت در رابطه با توارث) (قبلهای خویی ،1385 ،ص )13؛ اما با توجه به محرمانه بودن
اهدای جنين و ناشناس بودن اهداکنندگان ،کودک از حق خود محروم میشود .بنابراین
درصورت علم مورثان صاحبان نطفه ،باید سهم این کودک کنار گذاشته شود و درصورت
جهل آنان به موضوع ،قانونگذار تدبيری اندیشيده است تا حق کودک از اموال گيرندگان اهدا،
آن هم بهصورت وصيت قبل از فوت استيفا گردد(همسو با بررسی فقهی حقوقی حق توارث
فرزندان متولد از اهدای جنين) (مهدوی کنی و همکاران ،1394 ،ص  .)121براساس دالیل
اشارهشده در مقاله که مهمترین آن ،انتساب واقعی جنين به صاحبان اسپرم و تخمک است و
انتساب به گيرندگان اهدا باید ازطریق قواعد ثانوی مثل رضاع یا اولویت محقق شود ،بنابراین
پيشنهاد میشود مادة سوم قانون نحوة اهدای جنين به زوجين نابارور بدین صورت تغيير
یابد« :تمامی وظایف و تکاليف طرفينی فرزند و پدر و مادر ،بين زوجين گيرندة جنين اهدایی و
فرزند متولدشده از این طریق مثل نگهداری ،نفقه ،احترام و ارث وجود دارد».

محدوديتهای پژوهش
با توجه به محدودیتهایی که از جهت حجم در مقاالت علمی ـ پژوهشی وجود دارد ،مؤلف
نتوانست بهصورت مبسوط این موضوع جدید را موشکافی کند .عالوهبر این ،بدیع بودن
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موضوع ،کمبود منابع دست اول و درنتيجه عدم ورود فقهای سلف به این موضوع،
محدودیتهای بعدی به حساب میآیند.

پيشنهادهای پژوهش
زوایای پنهانی که از نگاه نگارنده الزم است بر روی آن تمرکز شود تا جامعة اسالمی با
ی این مسئله روبرو نگردد و حتی قوانين و مقررات مناسب در این مورد وضع
مشکالت بعد ِ
شود ،بدین قرار است:
 .1بررسی اجتهادی حکم اهدای جنين براساس فقه شيعی؛
 .2بررسی دیگر روشهای تلقيح مصنوعی مثل اهدای اسپرم ،اهدای تخمک ،اهدای گامت،
رحم جایگزین و  ...الزم به نظر میآید.
دقت در این موضوعات بسيار الزم است؛ زیرا عناوین مسائل مستحدثه طابقالنعلبالنعل
ال ذات و استلزامات این موضوعات را
در آیات و روایات ما وجود ندارد .محقق باید او ً
بهصورت کامل بشناسد و ثاني ًا عناوین مشابه و بابهای هممرز فقه را با این موضوعات
تطبيق دهد تا بتواند به نتيجة درست دست پيدا کند.

سپاسگزاری
مؤلف مقاله از همة کسانی که در به ثمر رسيدن این پژوهش سهيم بودند ،کمال تشکر و
قدردانی را دارد؛ مخصوص ًا از کتابخانة غنی آستان قدس رضوی برای در اختيار گذاشتن
منابع الزم ،سپاسگزاری میکند.
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ـ مهدوی کنی ،صدیقه؛ ذبيحی بيدگلی ،عاطفه و حمزهخانی سميه (« .)1394بررسی فقهی حق توارث
فرزندان متولد از اهدای جنين» .فصلنامة فقه پزشکی 24(7 ،و  ،)25ص  101ـ .132
ـ نظری توکلی ،سعيد (« .)1393باروری با تخمک اهدایی و بررسی مشروعيت و آثار آن در فقه
اسالمی» .فصلنامة فقه پزشکی 20(6 ،و  ،)21ص  121ـ .139

