دو فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال سیزدهم ،شماره دوم (پیاپي  ،)63پائیز و زمستان  ،1631صص 63-72

بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین
نجادعلی الماسی

*

عاصف حمداللهی
محسن رجالی

**

تاريخ دريافت7937/1/71 :
تاريخ پذيرش7937/71/6 :

***

چكیده

استفاده از رحم جایگزین به شکلی که در آن صاحب رحم (مادر جانشینن اابتیتگی
تکوینی (از طریق تخمک با طفل ندارد ا تنها جنینن زا دیگیرر را در رحیم یود
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واژگان کلیدي

قرابت ،مادر جانشنن ،رحم جایگزین ،ر ام ،نابارارر.

* استاد دانشکده حقوق ا علوم سناسی دانشگاه تهران.
* دانشجور دکترار حقوق صوصی دانشگاه قم.

* دانشجور دکترر حقوق صوصی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره (نویتنده متئو .

phd.asef@gmail.com
rejali911@st.atu.ac.ir

82

پژوهشنامه حقوق اسالمی ،سال سیزدهم ،شماره دوم (پیاپي  ،)63پائیز و زمستان 1931

مقدمه
از جمله علل ناسازگارر زاجنن در نظام انواده ،نابارارر یکی از زاجینن اسیت کیه
اغلب منجر به طالق ننز می شود بیه صیوآ آنکیه نابیارار از ناحنیه زن باشید .لی ا
اینگونه انوادهها جهت حل این مشکل ،به شنوههار کمک بیارارر رار مییآارنید.
استفاده ا ز رحم جایگزین به شکلی که در آن صاحب رحم (میادر جانشینن اابتیتگی
تکوینی (از طریق تخمک با طفل ندارد ا تنهیا جنینن زا دیگیرر را در رحیم یود
پرارش میدهد ا به دننا میآارد ،به منزله یکیی از راشهیار جدیید کمیک بیارارر،
عالقه بتنارر از زاجنن نابارار را در اییران جلیب کیرده اسیت ا بتینارر از یقهیا ا
حقوقدانان شن ه ننز آن را جایز دانتته ا منع شرعی برار آن قائل نشدهاند.
این راش که امرازه با راشهار جدید کمک بیارارر ممکین مییشیود متیتلزم
حضور ا شرکت دا زن ،در یرآیند تولند مثل است .هر یک از این دا زن ،یکی از نظیر
تکوینی از طریق تخمک ا دیگرر از نظر حمل ا زایمان ،با این کودن ارتبیاب طبن یی
دارند در اینکه از نظر عریی ،حقوقی ا یقهی مادر کدامیک از این دا است استد هار
یقهی ا حقوقی مخالو ا موایقی مطرح شده است که ما در این مقاله به نقد ا بررسیی
استد

قائلنن به قرابت نتبی ا ننز قرابت ر اعی صاحب رحم با طفل متولد از رحیم

جایگزین میپردازیم.
 .7مفهوم استفاده از رحم جايگزين و اشکال مختلف آن
نظر به اینکه مباحثی مانند مفهوم استفاده از رحیم جیایگزین ا اشیکا مختلیو آن ،در
شمار امورر است که میتواند چننن مو وعی را برار بررسی حکم تکلنفی ا ا ی ی
آن تبننن کند ل ا بنا هتت در ابتدا بیه تبنینن مفهیوم قیرارداد مزبیور ا م رییی اشیکا
مختلو آن پردا ته ا در مبحث ب در قرابت طفل متولید از رحیم جیایگزین بیا میادر
جانشنن مورد بررسی قرار واهد گریت.
ت اریو مختلفی از این مو وم به عمل آمده ،با بهرهمندر از این ت اریو ،ت ریو
بهترر برار استفاده از رحم جایگزین ارئه شده که ایرادهار ت اریو قبلی را ندارد .ایین
ت ریو عبارت است از:
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«قرارداد استفاده از رحم جیایگزین تیوایقی اسیت کیه بیر پاییهر آن ،زنیی (میادر
جانشنن میپ یرد تا با راش هیار کمکیی تولنید مثیل ا اسیتفاده از اسیترم ا تخمیک
االدین حکمی یا اشخاآ ثالث که در آزمایشگاه بارار شده ا یا به جننن تبدیل شیده،
باردار شود ا در حالی که ارتباب ژنتنکی با یرزنید نیدارد ،یرزنید ناشیی از آن تخمیک
بارار شده یا به جننن تبدیل شده را حمل کند ا پس از تولد ،اا را به زا طرف توایق
(االدین حکمی یا متقا ی تحویل دهد» (علنزاده ،1583 ،آ . 181
برار استفاده از رحم جایگزین اشکالی متصور است:
یک .اجارهر سنتی رحم که در آن یرد صاحب رحم بیا اسیترم همتیر زا نابیارار
باردار میشود .در این حالت زن صاحب رحیم عیالاه بیر حمیل ا زایمیان کیودن
حاصل از این تلقنح ،از طریق تخمک ننز با کودن رابطه تکوینی دارد .نظر به اینکیه
این حالت باردارر مادر جانشنن ،تخمک ویش را در بر دارد ،حا آنکه اگر زنیی
با تخمک ا رحم ود بارار شود بدان هنچ ا تالیی ،مادر اصلی یرزنید بیه شیمار
می آید؛ بنابراین ،اطالق مادر جانشنن بر چننن زنی ا همچننن اطالق رحم جایگزین
بر این رحم صادق ننتت.
د ا .حالتی که در آن زن ا شوهر نابارار (االدین متقا یی از تخمیک ییا جنینن
اهدایی (االدین حکمی برار عمل تلقنح مصنوعی ا باردار نمودن مادر جانشنن
استفاده می کنند.
سه .حمل جننن حاصل از لقاح استرم ا تخمک زا نابارار که مو وم مورد بحیث
ما ننز در این مقاله است .در این راش زن حامل باردارر ،هنچگونه ارتباب تکیوینی
از طریق تخمک با کودن حاصل ندارد ا تنها اا را در رحم ود پرارش داده ا بیه
دننا میآارد .بتنارر از یقها ا حقوقدانان شن ه ننز این راش را جایز دانتته ا منیع
شرعی برار آن قائل نشدهاند .ایین راش کیه امیرازه بیا راشهیار جدیید کمیک
بارارر ممکن می شود متتلزم حضور ا شرکت دا زن ،در یرآیند تولند مثل اسیت.
هر یک از این دا زن ،یکی از نظر تکوینی از طریق تخمک ا دیگرر از نظیر حمیل
ا زایمان ،با این کودن ارتباب طبن ی دارند .حا این سئوا مطرح میشود که میادر
از نظر عریی ،یقهی ا حقوقی کنتت؟
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پاسخ به این سئوا بحث هار زیادر را در یقه ا حقوق اسالمی بیه همیراه داشیته
است .عدهار بر این عقندهاند که زنی که جننن را حمل کرده ا مییزایید میادر کیودن
است؛ در حالی که عدهار دیگر زن صاحب تخمک را مادر کودن میدانند .بر ی دیگر
ننز نظریهر دا مادرر را برگزیدهاند ا به هر دا زن ی نیی صیاحب تخمیک ا صیاحب
رحم نقش مادرر دادهاند .از آنجایی که این مطال ه بنشیتر بیه بررسیی رابطیه طفیل بیا
صاحب رحم در یرآیند رحم جایگزین میپردازد ،پرسش اساسی که مییتیوان آن را بیا
توجه به متئله یوق مطرح کرد این است که آیا طفل قابیل انتتیاب بیه میادر جانشینن
میباشد یا این مورد را (رحم جایگزین میتوان سبب نشر حرمت دانتت یا نیر؟ بیه
عبارت دیگر ،آیا صرف تکامل طفل در رحم میتواند از موانع نکیاح بیه حتیاب آیید؟
مثالً آیا کودن مزبور میتواند ب داً با آن زن ا همتر ا یرزندان اا ازداا کند؟
 .2قرابت طفل متولد از رحم جايگزين با مادر جانشین
در بنان قرابت طفل مزبور با مادر جانشینن از دا جهیت قرابیت نتیبی طفیل بیا میادر
جانشنن ا ننز قرابت ر اعی این متئله قابل بررسی مینماید که در این مبحث طیی دا
گفتار جداگانه به آن میپردازیم.
 .7-2قرابت نسبی طفل با مادر جانشین
با توجه به اینکه مادر بر الف پدر که یقط از نظر ژنتنک ا بنولوژیک بیا یرزنید یود
رابطه ر طبن ی ا ونی دارد ،هیم از نظیر بنولوژییک از طرییق تخمیک ا هیم از نظیر
ینزیولوژیک از طریق نگهدارر کودن در رحم ود با یرزند ویش رابطه طبن یی دارد
ل ا در چگونگی انتتاب یرزند به مادر ،نظریههار مت ددر ارائه شده است .سیئوا ایین

است که آیا عرف 1تکون یک انتان از استرم مرد ا تخمیک زن را منشیأ اعتبیار رابطیه
نتبی می داند ا یا پرارش جننن در رحیم زن ا تولید از اا ییا هیر دا را منشیأ اعتبیار
می کند؟ به عبارت دیگر آیا هر دا امر ااق ی ا نفس ا مرر میتواند منشأ اعتبیار باشید
یا نه؟
مرحوم محقّق ویى(ره با استناد به آیه دام سوره مجادله ،حکیم میىکنید میادر،
کتى است که یرزند از اا متولّد شده است.
آیه م کور چننن است:
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«الَّذينَيُظاهِرُونَمِنْكُمْمِنْنِسائِهِمْماهُنَّأُمَّهاتِهِمْإِنْأُمَّهاتُهُمْإِالَّالالَّئيوَلَدْْنَهُمْوَإِنَّهُدمْ
لَيَقُولُونَمُنْكَراًمِنَالْقَوْلِوَزُوراًوَإِنَّاللَّهَلَعَفُوٌّغَفُور» (سوره مجادله  /آیه . 2
«کتانى که با زنان ود ظهار مىکنند ،زنان آنها مادران ایشان ننتتند ،بلکیه میادر
اینها کتانىاند که آنها را به اجود آارده ا متولد کردهاند».
عبارت حضرت آیتاللّه ال ظمى ویى به شرح زیر مىباشد:
«المرأةالمذكورةالتيزرعالمنيفيرحمهاأمّللولْشرعاً،فإنّاألمّالتيتلْالولْكمدا
هومقتضىقولهتعالى(الذينيظاهرونمنكممننساءكم)....إلىآخراآلية» ( ویی ،بیتیا،
 ،2آ  ،521به نقل از مؤمن ،ش ،4آ . 44
زن م کور در سئو ا که منى در رحم اا کاشیته شیده اسیت  ،میادر شیرعى آن
یرزند است  ،زیرا مادر  ،کتى است که یرزند را به دننا مى آارد  ،ا این مقتضاى آییه
شریفه است....
بنان استد

آن است که در این آیه شریفه ،دااند مت یا میادر ظهارکننیدگان را

کتى م ریى میکند که اینها از اا متولّد شدهاند ،در نتنجیه بیه طیور کلّیى نتنجیه ایین
مىشود که هر کتى که بچه از اا متولّد شود ،مادر اا محتوب مىشود.
الی به نظر میرسد که آیه شریفه بر این نظریه د لت ندارد بلکه مطابق آیه ،میادر،
صاحب تخمک است نه صاحب رحم ،در تو نح ایین میدعا بایید گفیت :در یرهنی
یارسی لفظ مادر بر هرگونه ارتباب طفل با زن اطالق میشود ،ی نی بیه زن مر ی ه ،زن
مربنه در رحم ا ننز زنی که منشأ تکون طفل بوده ،مادر میگویند ،ا این به دلنل یقر در
ااژه است که یرهن

یارسی گریبان گنر آن است .اما در یرهن

به تناسب اصل آن لغت اصی اجود دارد در یرهن

عربی ،برار هیر میورد

قرآن برار این انتتیاب دا لفیظ

اجود دارد .لفظ «االده» که لفظ عامی است ا تنها به زنی اطالق میشود که منشأ تکون
طفل بوده ا لفظ «ام» که لفظ عام است که به م نی منتها النه نتبت بیر االیده ،مر ی ه،
مربنه ا امثا آنها اطالق میشود .به اصیطالح منطقیی نتیبت منیان ام ا االیده عیام ا
اآ مطلق است ی نی هر االدهار ام است اما هر امی االده ننتت ا ل ا در آییه ظهیار
لفظ االده از ام استثناء شده است چنانکیه یرمیود« :ان امهیا تهیم ا ا الالئیی الیدنهم»
(ننتت مادران آنها مگر آنهایی که آنان را تولند نمیودهانید  .مفتیرین شین ه ا سینی
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میگویند :منظور از االده مادر حقنقی است ی نی ظهار کننده نا میکرده است کیه بیا
ظهار ،زن اا مادر ار میشود قرآن آن تخنل را نفی کرده؛ زیرا مادر حقنقی کتی اسیت
که در تولند ا تکون یرد نقش دارد اما نفی مطلق هم نکرده که مادر حکمی هیم ننتیت
بلکه تشبنه ظهر زن به ظهر مادر اا را در حکم مادر قرار مییدهید ،2از ایین جهیت کیه

آمنزش ا همترر با ار را تا دادن کفاره تشبنه ،تحریم میکند .بنابراین آیه در مقام نفی
مطلق امومت ننتت که بخواهد بگوید مادر یقط به مادر تولندر میگویند ا به دیگیران
مادر گفته نمی شود بلکه تنها در مقام ریع تخنل ظهیار کننیده اسیت کیه یکیر مییکیرد
(بطحائی گلتایگانی ،1581،آ . 573
از سور دیگر اصل در مادهر «الد» هو را شیء عن شییء ا نتاجیه بیالتکون
منه یاأل صل ا هو تکون شیء عن شیء آ ر ،محفوظ ا منظیور ییی هی ه المشیتقات ا
هی الدن ،الدت االده ،الد ،االدات ا مولود» است؛ ی نی م نار اصیلی «الید» بنیران
شدن چنزر از چنزر دیگر است ا پندایش از آن ثمیرهاش .پیس ایین اصیل (پنیدایش
چنیزر از چنییز دیگیر در همییه مشیتقات ا ت ییابنر متفیاات لغییت «الید» اجییود دارد
(مصطفور ،آ  ،133به نقل از ر اننا م لم  ، 1581آ . 528
بدین ترتنب ایزان بر اینکه مطابق آیه ،مادر ،صاحب تخمک است ،آیه هینچگونیه
د لتی بر زایندن ا زایمان زنان ننز نمیکند تا مش ر یا صریح در ایین باشید کیه میالن
مادریت ،زایمان است ،چرا که زایمان ااژه یارسی است که م اد آن در یرهنی
که یرهن

قیرآن

عربی ا تازر است «ا ع» می باشد .در کتاب ا سنت ا کلمات یقها هر جیا

سخن از زایمان آمده است با عبارت «ا ع حمل» ت بنر شیده اسیت چنانکیه قیرآن در
ماجرار مادر مریم بنت عمران میگوید« :یلما ا
اعلم بما ا

تها قالت رب انی ا

تها انثیی اا

ت ا لنس ال کر کا نثی» (سوره آ عمران  /آیه ( 54هنگامی که مریم را

نهاد ا زایند ،گفت پراردگار من ،من د تر زایندم ،دااند داناتر است به آنچه اا نهاده
ا زاینده است ا مرد مانند زن نمیباشد  .در سوره احقاف آمده است« :حملته امه کرهیا
اا

ته کرها» (سوره احقاف  /آیه  13مادر بار حمل را با درد ا زحمت تحمل کیرد

ا با درد ا زحمت ا ع حمل نمود (زایمان کرد ا در سوره حج مییرمایید« :ا تضیع
کل ذات حمل حملها» (سوره حج  /آیه  2هر زن باردارر در آن راز ا ع حمل کنید،
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ا در سوره طالق مییرماید« :ا اا ت األحما اجلهن أن یض ن حملهن» (سوره طالق
 /آیه  4انقضار عدهر زنان باردار ا ع حمل آنان است.
به طورر که مالحظه میشود در هنچ آیه از زایمان به ا دت ت بنر نشده است لی ا
هر جا در قرآن کریم ا دت آمده باید آن را به غنر م نار زایندن حمل کرد.
شاهد بر درستی این م نا ،آیات مت ددر است که در آن ها بر پیدر هیم اطیالق
«االده» شده است (سوره بلد  /آیه  5ا حا آنکه پدر نمی زایید ،بلکیه بیه اجیود
آارنده است.
بنابراین با توجه به دا ااژه تولد ا ا ع ،آیه ،ظاهر در این است که آنچیه اسیا
انتتاب است ا نتبت مادر ا یرزندر را برقرار می کند تکون ا تولد است ا بییتردیید
حمل جننن توسط رحم ،ستس زایمان ،منشأ پندایش یرزند محتوب نمیشود.
این دیدگاه که ا دت ،مالن انتتاب طفل به مادر است بیا ایین مثیا ننیز نقی
میشود ا آن اینکه چنان چه مادرى بمنرد ا بچهاى در شکم داشته باشد ،اگر شکم مادر
را پاره کرده ا بچه را زنده بنران آارند ،در اینجا دیگر مادر یرزنید را بیه دننیا ننیاارده
است ا ا دتى در کار ننتت .در لغت آمده است:
«ولْتالمرأةوالداًووالدةوأولْت:حانوالدها».
ا دت را از مو ع طبن ى است ا آنجا که یرا از مو یع طبن یى نباشید،
ا دت م نا ندارد ،در حالى که عرف مىگوید مادر اا این زن است.
بر ی از یقها ،آیه ر « احملته امه کر ها ا ا ی ته کرهیا» ا ننیز آییه ر شیریفه
« احملته امه اهنا علی اهن» را متتند ود قرار می دهند ا اسیتد

میی کننید کیه

مادر کتی است که با مشقت باردار شود ا با مشقت ا ع حمل نماید .پس مفهیوم
مخالو آیه چننن واهد بود اگر زنی حمل نکند ا نزایید ا مشیقت هیار حمیل را
تحمل نکند ا ا مادر ننتت.
این استد

الی از مناقشه ننتت :در اینکه اجودکودن در رحیم میادر شیکل

می گنرد ا مادر عهده دار باردارر ا زایمان ااست ،تردیدر اجودر ندارد؛ امیا اینکیه
هر کس این دا توصنو در حق اا صادق باشد ،مادر است ،مو وعی است که با این
آیات قابل اثبات ننتت ،چرا که این آیات د لت ندارد که مادر کتی است کیه حمیل
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نماید ا بزاید یا سختی را تحمل کند ،بلکه به انتان ت کّر می دهد آن اقت کیه جنینن
بوده اید ،مادر ،شما را حمل ا زایمان کرده است ،پس از ننکیی در حیق آن هیا دریی
نکنند .ثانناً .آیات یوق هنچ کدام مفهوم ندارد ا یادآارر ایژگیی حمیل ا زایمیان در
این آیات از باب غلبه است ،به طورر که در آن زمان همنشه چننن بوده است ا گرنه
ممکن است مادرر باشد که حامل نباشد ا ممکن است زنی ،حامیل کیودکی باشید ا
مادر اا نباشد مانند زنی که از زنا باردار است ا مشهور اا را مادر نمی شناسد (قبلهار
ویی ،1584 ،آ . 255
بدین ترتنب م لوم میگردد نه تنها نمیتوان به استد

این آیات نتب میادرر را

در حالت استفاده از رحم جایگزین در مورد صاحب رحم ثابت نمود بلکه اثبات نتیب
مادرر صاحب تخمک از آن بر میآید.
در منان آیات قرآن آیه «هو ال ر لق من الماء بشرا یج له نتبا ا صیهرا» (سیوره
یرقان  /آیه  34که در آن نتب نتنجه پندایش ا ثمرهر نطفه قلمیداد شیده اسیت ،ننیز
مالن عرف را که منشأ پندایش یرزند را غنر از زایمان ا حمل میداند ،مورد تأیند قیرار
میدهد .این م نا ،هم از ت بنر ج ل نتبت به نتب ا هم از تفریع ج ل نتب بیر لیق
از مادر قابل استفاده است.
بنابراین در اینکه یرزند مزبور با هر یک از دا زن صاحب تخمک ا زنی که ار را
حمل ا زایمان کرده است ،ارتباب تکوینی ا ااق ی دارد در این تردیدر ننتت .ارتباطی
که از نظر عقلی ا پزشکی ثابت شده مینماید .لکن از بینن ایین دا ارتبیاب ،بیه د ییل
یوقال کر ارتباب طفل با صاحب تخمک مالن رابطه مادرر ا یرزندر است.
از سور دیگر برار برقرارر پنوند نتبی نناز به دلنل داریم ،پس تا زمانی که چننن
دلنلی به دست نناید ،با قاط نت حکم می کننم که کودن با صیاحب رحیم هینچ پنونید
نتبی ندارد؛ ایزان بر این ،اصل عدمی ننیز چنانچیه شیک در برقیرارر چنینن پنونیدر
داشته باشنم اثبات کننده همنن مطلب واهد بود بلی اگر میتوانتتنم بر ی از ااصیاف
ژنتنک را که از طریق نطفه به یرزند منتقل میشود از طرییق قیرار گیریتن در رحیم زن
دیگرر ننز برار اا قائل شویم ،شاید میتوانتتنم مالکی بگنریم ا به اجود نتب حکیم
کننم الی این در صورتی است که علم زیتتشناسی جواب ما را در این زمننه به طیور
جامع نداده است .هر چند که دلنل محکمی بر عدم تأثنر رحم در حا جننن ا بیه ار
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بردن صفات هم نداریم (شهندر . 1577 ،به هر حا  ،همان طور که نتایج ایین بررسیی
نشان می دهد در یرآیند رحم جایگزین زن صاحب رحم کیه کیودن را در رحیم یود
پرارانده ا به دننا میآارد مادر ااق ی کودن محتوب نمیشود ا میادر ااق یی کیودن
همان زن صاحب تخمک است ،که ترکنب تخمک اا با استرم شوهرش منشیاء پنیدایش
یرزند بوده است .در اینجا یکی از سئوا ت این است که آیا میتوان زن صاحب رحم ی
مادر رحمی ی را با زن شنر دهنده ی مادر ر اعی ی مقایته کرد؟
 .2-2قرابت رضاعی طفل با مادر جانشین
در حقوق اسالم نهادر به نام ر ام اجود دارد که نوعی از قرابت اسیت کیه از طرییق
شنر وردن با رعایت شرایطی اآ منان کودن شنر وار ا داییه اا ی زنیی کیه اا را
شنر میدهد ی ا به تبع آن با ویشااندان دیگر زن شنر دهنده مانند شوهر ا یرزندان اا
حاصل میگردد .قرابت ناشی از ر ام ییا شینر وارگی طبیق مقیررات یقیه اسیالمی ا
قانون مدنی ایران از حنث حرمت نکاح در حکم قرابت نتبی است؛ الی موجب تحقّیق
ار

نمی گردد در بنن یقها احقوقدانان اسالمی در این مورد نظر یکتانی ندارند سئوا

ما این است که آیا میتوان به کمک احدت مالن یا به اسیتناد مفهیوم االوییت ،حکیم
قرابت ر اعی را نتبت به مورد بحث جریان داد ا چننن استد

کرد که میالن نشیر

حرمت در ر ام این است که رشد جتمانی مرتضع ،بر اثر تغ یه اا از میادهار ییراهم
آمده که از جتیم مر ی ه تولنید گردییده اسیت (شیهند ثیانی1412 ،ق ،2 ،آ 43؛
صاحب جواهر1381 ،م ،آ  . 74ا در مورد بحث ننز متلماً این ا ع موجیود اسیت
به عبارت دیگر آیا می توان گفت اقتی ر ام با احتما شرایط اآ ود سیبب نشیر
حرمت ا مانع نکاح باشد به طریق االی تکامل ا تشکل طفل در رحم ،میتواند نتیبت
به نکاح مان نت داشته باشد؟
رابطه حقوقی کودن ناشی از صاحب رحم اجارهار یا عاریهار با ا یتالف مبیانی
متفاات است .بر ی از محقّقنن می گویند :حکم ر اعی بر اا بار میشیود ا در نتنجیه
بنن اا ا بچه محرمنت ا حرمت نکاح به اجود میآید ،همانگونه که در قرابت ر اعی
این ا ع اجود دارد (مکارم شنرازر ،1 ،1581 ،آ 443؛ یا ل لنکرانی ،بیتیا،1 ،
آ  . 343البته چننن حکمی در قرآن ا سنت ا مباحث یقهی سابقه نیدارد ،الیی حیا
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که چننن پدیده ار مصداق ارجی پندا کرده ،ب ند ننتت بتوان گفت :از آنجا کیه رحیم
زن در داران تکمنلی برار جننن مانند پتیتانهیار اا در داران ر یام ا شینر وارگی
است که موجب تغ یه جننن بوده؛ پس همانطیور کیه میادر ر یاعی میادر حقنقیی ا
حقوقی ننتت ا تنها مادر حکمی است که نتبت به یرزند یقط محرم میباشد ،در اینجا
هم که آن مالن قورتر است حداقل حکم قرابت ر اعی برقرار میشود به بنیان دیگیر
مالن ا ابطه ر ام ی نی رایندن گوشت ا محکم شدن استخوان در اینجا ننز اجیود
دارد ا در نتنجه میتوان احکام ر ام را جیارر کیرد (طوسیی1421 ،ق ،3 ،آ . 34
پس زن پ یرار جننن ننز مادر حقنقی ا حقوقی جننن ننتت بلکه به دلنل تغ یه رحمی
مادر حکمی ا محرم ااست.
«به اجود مالن م کور در با  ،به صوآ از آنجا میتوان بهتیر پیی بیرد کیه در
بتنارر راایات یقهی ا عبارات یقها ،برار تحقّق نشر حرمت در ر ام ،رایش گوشت
ا استخوان ا یا به بنان امراز ،پندایش سلو هار بدن طفل از شینر مر ی ه بیه عنیوان
ابطه م ریی گردیده است .هر چند رایش گوشیت ا اسیتخوان ،در رااییات می کور،

صریاً به عنوان ابط تحقّق نشر حرمت ذکر شده است ،5الی نحوه بنان ا ت بنیر آنهیا
طورر است که ب ند ننتت بتوان ابط م کور را بیه اصیطالح یقهیی نیوعی مصیرحه
حکم ،تلقی کرد .معالوصو ،استنباب مزبیور در میالنگنیرر ،قیدرر دار از احتنیاب ا
شبنه قنا

به نظر می رسد؛ زیرا درست است که نمو جتیمانی طفیل از زن بیه عنیوان

ابطه ا یا حتی در سطح علت مصرحه حکم نشر حرمت م ریی شده است ،الی منشأ
این نمو در یقه ا همچننن در قانون مدنی (میاده  ، 1144شینر اسیت نیه میواد درانیی
دیگرر که طفل در مراحل جنننی بیرار تکامیل جنننیی یود ،از آن اسیتفاده مییکنید.
مضایاً بر آن که مطلق تغ یه از شنر مر

ه ،سبب تحقّق ویشیااندر ر یاعی ا نشیر

حرمت ننتت ،بلکه همانطور که ماده  1144قانون مدنی مقرّر میدارد ،باید شیرایطی را
از قبنل ب ه اجود آمدن شنر از حمل مشرام ا مکنیدن آن از پتیتان ،دارا باشید .مفهیوم
شرایط م کور این است اگر مثالً شنر ناشی از حمل نباشد (چنانکیه در میوارد اسیتثنائی
امکان دارد یا آنکه ناشی از حمل نامشرام باشد یا آنکه از پتیتان مکنیده نشیده باشید
بلکه پس از را از آن به اسینله ظیرف ا غنیره میورد اسیتفاده قیرار گریتیه باشید.
ویشااندر بنن طفل ا زن به اجود نمی آید ا من ی بیرار ازداا آن دا ا ییا ازداا
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طفل با ویشااندان زن به اجود نخواهد آمد ،هر چند که تغ یه طفل از شنر به حیدر
باشد که رایش گوشت ا استخوان اا را سبب شده باشید .در ایین صیورت نتیبت بیه
احدت مالن ا ذات علت حکم ،دریچهار برار اراد تردید در ذهن باز میشیود .آییا
از نظر یقهی ا تب اً از جهت قانون مدنی ،علت حکم نشر حرمیت کیه آن را منصیوآ
تلقی کردیم ،صریاً رایش سلو هار بدن طفل از مطلق مواد تولندر در دران جتم زن
است ،یا آنکه علت ،صوآ نمو این سلو ها از شنر آن زن مییباشید ا شینر در ایین
مورد صوصنتی دارد؟» (شهندر ،1581،آ . 147
ممکن است گفته شود ،همان طورر که بر ی از یقها تصریح کردهانید ،رابطیهر
ر ام از سنخ رابطه ر نتب است ا ماهنت تکون ا نشیأت گیریتن یکیی از دیگیرر

دارد( 4آ بحرال لوم1415 ،ق ،5 ،صص  . 128-127راایات عدیده ار ننیز در یقیه
اسالم موجود است که مبنار ممنوعنت نکاح بینن اقربیار ر یاعی را تیأثنر شینر در
کودن قرار داده ا ویشااندر ناشی از آن را در ردیو ویشااندر ناشیی از نتیب
شمرده است .بنابراین آنچه اهمنت دارد صرف نشأت گریتن یکی از دیگرر است که
هم در قر ابت نتبی ا هم در قرابت ر اعی موجب نشر حرمت میی گیردد ،در االیی
رابطه از طریق ون ا در دامی رابطه از راه شنر برقرار میی شیود یلی ا شینر در ایین
مورد هنچ صوصنتی ندارد ا این استفاده از مواد تولندر در دران جتیم زن اسیت
که باعث ایجاد رابطه شده است بدین ترتنب علت حکیم نشیر حرمیت صیریاً راش
سلو هار بدن طفل از مطلق مواد تولندر در دران جتم زن است ا شنر در این باب
طریقت دارد نه مو وعنت.
در پاسخ باید گفت :هر چند که جهت شیباهت مو یوم مجهیو الحکیم (قرابیت
مادر جانشننی همان جهتی است که علت ترتب حکم بر مو وم ثابت الحکم (قرابیت
مادر ر اعی گردیده ،لنکن قنا

منصوآال لیه کیه مأ ی مو یوم مجهیو الحکیم

میباشد ،در صورتی موجب ت دیهر حکیم مو یوعی بیر مو یوم دیگیر ی بیه اعتبیار
اشتران آنها در علت حکم میگردد ی که:
 جهت شباهت باید همان جهتی باشد که علت ترتب حکم بر اصل (مو وم ثابیتالحکم گردیده است.
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 جهات یارقه ار که بنن اصل (مو یوم ثابیت الحکیم ا ییرم (مو یوم مجهیوالحکم موجود میباشد مد لنتی در ت لق ا عدم ت لق حکم بر اصل نداشته باشد.
بدین ترتنب در مورد مادر جانشننی ا مادر ر اعی در عنن حالی که از حنث نمیو
جتمانی طفل از زن با یکدیگر شباهت دارند ،لنکن در صورتی میتیوان حکیم قرابیت
ر اعی را نتبت به بارارر جانشننی جریان داد که م لوم شود علت قرابیت ر یاعی،
مطلق «نبات اللحم ا شد ال ظم» است نه نمو جتیمانی مقنید بیه شیرایطی یاآ؛ بیه
گونهار که هر کدام از این شرایط نباشد ،قرابت ر اعی محقق نمیگردد.
حا سئوا این است که آیا با به دست آاردن مالن هر یک از ایین شیراب ،ا بیا
اثبات این مطلب که هر کدام از این شراب مبتنی بیر مالکیی اسیت کیه بیا جمیع ایین
مالکات قرابت محقّق میگردد ،می توان با آگاهی از مناسبات بنن زن صیاحب رحیم بیا
جننن ،به تو نح ا مقایتهر علل ایجیاد قرابیت ر یاعی بیا حالیت اسیتفاده از رحیم
جایگزین پردا ت ا چننن استد

کرد که مالکات نشیر حرمیت در ر یام بیه همیان

اندازه ا یا ب ضاً با شدت بنشترر در مورد بارارر جانشننی اجود دارد؟
قبل از پاسخگویی به این سئوا  ،به طور ا تصار بیه توجنیههیار مختلفیی کیه از
جانب بر ی صاحبنظران در این زمننه ریته است ،میپردازیم:
برار مثا بر ی با این استد

که شنرر که طفل در دا سیا اا زنیدگی یود

می ورد در پرارش جتمی ا راانی اا تأثنر بنشترر دارد ،شرب «شینر یوردن طفیل
قبل از پایان دا سالگی» را توجنیه کیرده انید (ابیو زهیره ،بییتیا ،آ  ،115بیه نقیل از
کاتوزیان ،1 ،1571 ،آ  . 113یا « وردن شنر در آغوش زن» را که قانون میدنی بیه
تبع یقه امامنه یکی از شرایط ایجاد قرابت ر یاعی قیرار داده اسیت ،ایینطیور توجنیه
نمودهاند که از دیرباز کودکی را که در آغوش زنی شنر می ورده است مردم به دییدهر
یرزند به اا مینگریتتند به گونهار که در عادات اقوام ،شنر دادن به کودن عمالً ایجیاد
یک نوم عالقه بنن زن شنردهنده ا شوهر اا بیا کیودن میینمیود کیه آن را در ردییو
ویشییااندر نتییبی در ییانواده جلییوه میییداد ا ایییراد ییانواده همییان حمییایتی را از
ویشااندان می نمودند که از ویشااندان نتبی ود میکردند .این اسیت کیه قرابیت
ر اعی از حنث حرمت نکاح ،در نظر این قبایل مانند ویشااندر نتبی به شمار ریتیه
است .اسالم ننز این ا الق اجتماعی را که منشأ قرابت ر اعی بوده ،محتیرم شیمرده ا
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کودن را در حکم یرزند زن قرارداده است ا قانون مدنی ننز آن یرض حقوقی را از یقه
گریته است (کاتوزیان ،1 ،1571 ،آ . 114
به نظر میرسد برار اینگونه مالنگنرر در مورد محل بحث ما اعتبارر ننتت تیا
بخواهنم بر اسا

این مالکات به مقایته ر مادر جانشننی ا مادر ر اعی ،برار توجنیه

جهات یارقه که بنن مو وم ثابت الحکم (اصل ا مو وم مجهو الحکم (یرم اجود
دارد ،بتردازیم؛ چراکه در ت دیهر مو وم ثابت الحکم به مو وم مجهو الحکم ،شرب
است که علنت آن صفتی که مناب حکم یرض گردیده است باید به اجه قاطع ا ییا بیه
ظن متا م ،محرز ا متلم گردیده ا بر آن اطمننان حاصل شده باشد که این اطمننان بیه
دا شرب حاصل میگردد:
یکی آنکه علنت به یکی از طرق شر عنه از قبنل قو یا ی ل یا تقریر م صوم(م ا
یا اجمام ا امثا آن محرز شود نه از طریق حد

ا تقریب که ایمن از طاء ا

اشتباه ننتتند.
دام آنکه قو م صوم ا یا مفاد اجمام در بنان علنیت جیامع ،مبینن ا متضیح الد لیه
باشد آن اعم است از د لت منطوقی ا مفهومی.
بدین ترتنب تا زمانی که م لوم نشود که علت قرابیت ناشیی از شینر ،مطلیق نمیو
جتمانی طفل از زن هتت ا یا در صورت اثبات این امر که علت قرابت ناشیی از نمیو
جتمانی مقند به شرایط اصی از جانب شارم است تا مالن این شرایط به اجه قیاطع
ا یا به ظن متا م ،محرز ا متلّم نگردد ،نمیتوان به کمک احدت مالن ا یا به استناد
مفهوم االویت ،حکم قرابت ر اعی را نتبت به بارارر جانشیننی جرییان داد .از نظیر
متد اصولی ننز با توجه به اصولی ،مانند اصل عدم حرمیت ا قرابیت ،حکیم بیه تحقیق
ویشااندر بنن طفل ا مادر جانشنن ،موجه به نظر نمیرسد.
هر چندکه از لحاظ اجدانی ا ا القی ننز این امر قابل قبو ننتت که مثالً کیودن
ناشی از حالت مادر جانشنن بتواند قانوناً با زنی که اا را مدتی در رحیم یود پیرارش
داده است ازداا کند .لکن در اینکه این امر چه مقیدار مییتوانید در حکیم متیئله میا
تأثنرگ ار باشد ،جار بررسی دارد.
با عنایت به آنچه گ شت میتوان گفت این حکیم کیه «قرابیت میادر جانشیننی از
حنث حرمت نکاح در حکم قرابت ر اعی است» از استد

کایی بر وردار ننتیت ا
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اثر قرابت ر اعی از حنث ممنوعنت نکاح در حالت استفاده از رحم جایگزین بینن زن
صاحب رحم ا طفل برقرار ننتت.
 .9نشر حرمت ناشی از ارضاع مادر جانشین
در اینجا سئوا این است که آیا شنر دادن صاحب رحم نشر حرمت میکند؟ به عبیارت
دیگر اگر زن با شنر کودکی که از انتقا جننن به اجود آمده ا صاحب رحم هینچگونیه
نتبتی با آن نداشته باشد ،به کودکی که ود آن را زایمان کرده است یا به بچه ییک زن
دیگر شنر بدهد آیا مادر ر اعی اا میشود ا چننن ر اعی نشر حرمت میکند؟
نظر به اینکه نحوه باردارر در استفاده از رحم جایگزین به طریقی غنر از مقاربت ا بیا
راشهار پزشکی در رحم زن قرار میگنرد ،آیا ر ام موجب نشر حرمت واهد بود؟
صاحب جواهر در این صوآ نظریه ار دارد که قیانون میدنی از آن متاب یت
کرده است « :در اطالقات ادله این اقتضا هتت که مورد را شامل باشید ،پیس االیی
است که م نار را برتکون الد از نطفه مرد قرار بدهنم به طورر که الید بیه شیوهر
قانونی منتتب باشد».
صاحب جواهر برار تثبنت مطلب ا ریع ایرادها ا ایه مییکنید« :اگیر در عبیارات
اصحاب امامنه ،کلمه «اطی» آمده است بنشتر به اعتبار غلبه است نه اینکیه شیرب باشید
که حتماً ا منحصراً آمنزش ا اطی صورت گریته باشد ،به طورر که غنر از اطیی بقنیه
موارد را ار میسازد» (صاحب جواهر1381 ،م ،23 ،آ . 4
بر این اسا

نحوه باردارر در حکم متئله تغننرر نخواهید داد ا ر یام موجیب

نشر حرمت واهد بود.
مطلب دیگر این است با توجه به اینکه در نشر حرمت شرب است کیه زن مر ی ه

شنر شوهر ود ا یرزند ود را بدهید 3ا در مفیراض میا آن شیرایط محقّیق ننتیت.
سئ وا این است نظر به اینکه در اینجا صاحبِ شنر شوهر اا ننتت ا یرزنید ننیز بیا اا
نتبتی ندارد آیا می توان ر ام را موجب نشر حرمت دانتت .به نظر میرسد که جواب
منفی باشد ا برار اثبات این مدعا به ا بار ذیل استناد شود:
یک .در صحنحه عبدا بن سنان آمده است« :هو ما أر

ت امرأتک من لبنک ا لیبن

الدن الد إمراه ا رر یهو حرام» (حرعاملی1414 ،ق ،21 ،باب  . 4ی نیی زن تیو
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از شنر تو ا شنر طفل تو بچه یک زن دیگر را شنر می دهد ،پیس آن کیودن محیرم
میشود .از این راایت استفاده می شود که شنر باید شنر شوهر صاحب رحم ا شینر
یرزندر باشد که از استرم ار متکون گردد ،در حالی که در مفراض متیئله اسیترم
مت لق به مرد دیگرر است .بنابراین ،کودن متولد شده کیه اسیترم ا تخمیک ار از
زن ا شوهر دیگرر است ا تنها جننن بیه اجیود آمیده بیه رحیم زن دیگیر منتقیل
میشود ،هنچگونه ارتباب ر اعی با صاحب رحم ندارد.
دا .در صحنحه برید آمده است :از امیام بیاقر(م در واسیت کیردم کیه بیرار مین
حدیث شریو نبور(آ را که یرموده است« :ا یح رم مین الر یام میایحرم مین
النتب» (حرعاملی1414 ،ق ،21 ،بیاب  ،4حیدیث  . 1را تفتینر کنید .امیام(م
یرمود :هر زنی که از شنر شوهرش بچه زن دیگرر را شنر دهد واه پتر باشید ا
واه د تر ،این همان است که رسو ا یرموده است (حرعاملی1414 ،ق،21 ،
باب  ،4حدیث . 4
مطابق این حدیث ننز ،شنر مورد نظر نشر حرمت نمییکنید؛ زییرا شینر ،از شیوهر
ودش ننتت بلکه شنر صاحب جننن است.
 .4فروعات مسئله قرابت مادر جانشینی در رابطه با قانون مدنی
مطابق قتمت ا نر ماده  1144ق.م« :اگر یک زن ،یک د تر ا یک پتر ر اعی داشیته
باشد که هر یک را از شنر مت لق به شوهر دیگر شنر داده باشد ،آن پتر ا ییا آن د تیر،
برادر ا واهر ر اعی نبوده ا ازداا بنن آنها از این حنث ممنوم نمیباشد».
از این مطلب در ماده  1144ق.م که به پنرار از یقه امامنه ذکر شده است ،متیتفاد
میشود که یکی از شرایط ایجاد قرابت ر اعی بنن دا کودن از نظر قانون «یکی بیودن
یحل» میباشد ا بدینسان دا کودن زمانی با یکدیگر قرابت ر اعی پندا مینمایند کیه
مقدار شنرر که با رعایت شرایط مندر در مادهر  1144ق.م وردهانید ،از ییک زن ا
از یک شوهر باشد.
حا سئوا این است که در صورتی که حکم قرابت ر یاعی را بیه قرابیت میادر
جانشننی تترّر دادیم آیا شرب مندر در قتمت ا نیر میاده  1144ق.م« ،یکیی بیودن
یحل» با قرابت مادر جانشننی قابل انطباق است یا نر؟ به عبارت دیگر تمام اطفالی که
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در نتنجهر باراررهار جانشننی از یک مادر جانشنن به دننا میآیند ،در ویشااندر ا
ممنوعنت نکاح آنها با یکدیگر در صورتی که پتر ا د تر باشند آیا یکی بودن شیوهر
ا مادر جانشنن در تمام موارد بارارر جانشننی شرب است؟
برابر مادهر  1144ق.م «قرابت ر اعی از حنث حرمیت نکیاح ،در حکیم قرابیت
نتبی است مشراب بر اینکه :اا ً ،شنر زن از حمل مشیرام حاصیل شیده باشید ،»...در
پندایش این شرب باید دا امر لحاظ قرار گنرد :یکی این که شنر زن از حمل باشد ی نیی
شنر موجود در سننهر زن در اثر حاملگی پندا شده باشد ا از آن شنر به کودن بدهید ا
دیگر اینکه این حاملگی در اثر نکاح دائم یا منقطع زن با شوهر ایجاد شده باشد« .بیدین
ترتنب م لوم میشود که شوهر زن شنرده در رابطه با شنرر که کودن می یورد نقیش
مهمی را ایفاء می کند چرا که شینر ایجیاد شیده در سیننهر زن در اثیر رابطیهر ار بیا
همترش که منجر به حاملگی گردیده ،پدید آمده اسیت در حیالی کیه در حالیت میادر
جانشنن رابطهار که منشأ نمو ا رایش سلو هار بیدن طفیل مییشیود ناشیی از شینر
ننتت بلکه ناشی از استفاده از مواد درانی بدن مادر جانشنن اسیت کیه طفیل در سینر
مراحل تکامل داران زندگی جنننی با استقرار در رحم میورد مصیرف قیرار داده اسیت»
(نایبزاده ،1581 ،آ . 541
هر چند که از لحاظ اجدانی ا ا القی ننز این امر قابل قبو ننتت کیه کتیانی را
که از یک زن متولد شده اند ،به صرف یکی نبودن شوهر مادر جانشینن در حالیتهیار
بارارر جانشننی ،امکان زناشوئی کردن آنها بوجود آید .اما دلنل مطراحه قیانع کننیده
به نظر نمیرسد .ا ایین حکیم کیه شیرب یکیی بیودن شیوهر میادر جانشینن در تمیام
حالت هار بارارر جانشننی برار ایجاد قرابت مادر جانشننی بنن اطفا متولید از میادر
جانشنن ،رارت ندارد ا تمام این اطفا  ،با هم قرابت مادر جانشننی پندا مییکننید ،از
قوت کایی بر وردارننتت.
جمعبندي
یک .در اینکه طفل متولد از رحم جایگزین با هر یک از دا زن صاحب تخمک ا زنی
که ار را حمل ا زایمان کرده است ،ارتباب تکوینی ا ااق ی دارد در ایین تردییدر
ننتت .ارتباطی که از نظر عقلی ا پزشکی ثابت شده مینماید .لکن از بینن ایین دا
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ارتباب ،ارتباب طفل با صاحب تخمک مالن رابطه مادرر ا یرزندر است .بنیابراین
انتتاب یرزند حاصل از رحم جایگزین ،به صاحب استرم ا صاحب تخمک درست
است ا صاحب رحم حق نتبی با یرزند ندارد.

4

دا .تا زمانی که م لوم نشود که علت قرابت ناشی از شنر ،مطلق نمو جتمانی طفل از
زن هتت ا یا در صورت اثبات این امر که علت قرابت ناشی از نمو جتمانی مقنید
به شرایط اصی از جانب شارم است تا مالن این شرایط به اجه قاطع ا یا به ظن
متا م محرز ا متلم نگردد ،نمی توان به کمک احدت مالن ا یا به اسیتناد مفهیوم
االویت ،حکم قرابت ر اعی را نتبت به بارارر جانشننی جریان داد .از نظیر متید
اصولی ننز با توجه به اصولی ،مانند اصل عدم حرمیت ا قرابیت ،حکیم بیه تحقیق
ویشااندر بنن طفل ا مادر جانشنن ،موجه به نظر نمیرسد .بدین ترتنب میتیوان
گفت این حکم که «قرابت مادر جانشننی از حنث حرمیت نکیاح در حکیم قرابیت
ر اعی است» از استد

کایی بر یوردار ننتیت ا اثیر قرابیت ر یاعی از حنیث

ممنوعنت نکاح در حالت استفاده از رحم جایگزین بنن زن صیاحب رحیم ا طفیل
برقرار ننتت .هر چند که از لحاظ اجدانی ا ا القی ننز این امر قابل قبیو ننتیت
که مثالً کودن ناشی از حالت مادر جانشنن بتواند قانوناً با زنیی کیه اا را میدتی در
رحم ود پرارش داده است ازداا کند .لکن در اینکه این امر چه مقدار میتوانید
در حکم متئله ما تاثنرگ ار باشد ،جار بررسی دارد.
سه .در صورتی که زن با شنر کودکی که از انتقا جننن به اجود آمده ا صاحب رحم
هنچ گونه نتبتی با آن نداشته باشد ،به کودکی که ود آن را زایمان کرده است یا بیه
بچه یک زن دیگر شنر بدهد ،شنر مورد نظر نشیر حرمیت نمییکنید؛ زییرا شینر ،از
شوهر ودش ننتت بلکه شنر صاحب جننن است.
يادداشتها
 .1نتب از اعتبارات نفس ا مرر است که دارار منشأ اعتبار ااق ی ا حقنقی است که این امر
اعتبارر (نتب از این منشأ اعتبار میشود برار تو نح بنشتر مراج ه شود به :حمدالهی،
.1588
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 .2چنانچه زنان پنامبر را ننز چون ازداا با آنها مطلقاً ممنوم بوده است ،امهات المؤمننن
مینامندند.
 .5از جمله راایات م کور راایت صحنحهار است با این عبارت «قلت له ما یحرم من الر ام
قا ما انبت اللحم ا شد ال ظم.»...
« .4ان الربط الر ام من سنخ ربط النتب ال ر هو ربط بنن النتب ا الونتوب النه ربط تکوین
ا اشتقاق ،یان الولد متکون من االدیه ،ا مادته ا صنلنه مشتقه من مادتهما التاریه یی جمنع
الطبقات النازله سریان المصادر یی جمنع مشتقاتها ،ا ل ا کان نماء کل ب ر من جنس اصله،
(من یزرم الشون لم یحصد به عنبا ا لنس ا لتریان حقنقه ا صل یی یراعه ،ا ل ل
الر ام بشرائطه کما ی رب عنه ما قنل( :ان لحمه الر ام کلحمه النتب ».
 .3ماده  1148ق.م« :قرابت ر اعی از حنث حرمت نکاح ،در حکم قرابت ر اعی است
مشراب بر اینکه :اا ً .شنر زن از حمل مشرام حاصل شده باشد.»...
 .4در تأیند نظر یوق ،می توان به یتوار مقام م ظم رهبرر ،آیت ا

ال ظمی

امنهار،

استشهاد کرد ایشان در پاسخ پرسشی (سئوا  1271مبنی بر اینکه « :آیا لقاح آزمایشگاهی
در صورتی که استرم ا تخمک از زن ا شوهر شرعی باشد جایز است؟ ا آیا یرزندر که از
این طریق به دننا می آید ملحق به زن ا شوهرر است که صاحب استرم ا تخمک هتتند؟»
یرمودهاند « :عمل م کور یی نفته اشکا ندارد الی ااجب است از مقدمات حرام مانند
لمس ا نظر اجتناب شود ا کودکی که از این طریق متولد میشود ملحق است به زن ا
شوهرر که صاحب استرم ا تخمک هتتند» .همچننن ایشان در پاسخ سوالی مشابه (سئوا
شماره  1273مبنی بر اینکه « :کدامنک از دا زن مادر کودن واهد بود؟ صاحب تخمک
یا صاحب رحم؟» یرمودهاند« :کودن ملحق به صاحب استرم ا تخمک است ا الحاق اا به
صاحب رحم مشکل است» .رساله اجوبه ا ستفتائات آیتا

امنه ار ،چاپ بنتت ا

پنجم ،تهران :شرکت چاپ ا نشر بنن الملل اابتته به مؤسته انتشارات امنرکبنر.1584 ،
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