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Maternal Quranic Criterion Based on New Medical Issues

[1] Shi’a methods (Wasael al-Shi’a) [2] Human simulation of the Shia perspective [3] Way of 
rescue (Seraat al-nejat) [4] Selected views (Al-fatava al-montakhabah) [5] Medical issues 
(Al-masael al-tebbiyah) [6] Lights of jurisprudence (Anvaar al-fiqahat) [7] Embryo division 
and simulation [8] Jewelery remarks (Javaher al-kalam) [9] Beautiful garden (Al-rouzah 
al-bahiyah) [10] Beautiful garden (Al-rouzah al-bahiyah) [11] A look at the subject of human 
simulation with the help of new technology [12] New questions [13] Human cloning, divine 
religious authorities point of views and Islamic jurisprudence [14] Beyond jurisprudence 
(Maa wara’ al-fiqh) [15] Treatise on explaining issues [16] Way of rescue (Seraat al-nejat) 
[17] Arab language (Lisan al-arab) [18] The correct in vocabulary (Al-sehaah) [19] Rewrite 
the book al-wasilah (Tahrir al-vasilah) [20] Ways of understanding (Masaalek al-afhaam) 
[21] Talks in Shia jurisprudence (Mohazeraton fi fiqh al-imamiyah) [22] Details of Sharia-
marriage (Tafsil al-shariat-nikaah) [23] Jurisprudence of medicine and monetary inflation 
(Fiqh al-tibb va al-tazakhom al-naghdi) [24] Medical fertilities from the point of view of 
jurisprudence and law [25] Maternal family of a child born of embryo donation in Iranian 
law [26] Marriage book (Kitaab al-nikaah) [27] The enough (Al-kaafi) [28] Jurisprudence 
and medical issues (Al-fiqh va masayil tibiyah) [29] Medical religious provisions [30] 
Shari’a tricks and correct solutions [31] Expanded description in Shi’a jurisprudence (Al-
Mabsut fi fiqh al-Imamiyah)

Introduction New reproductive practices on the one hand and the combination of the role 
of the mother, contrary to the role of the father on the other hand, has made it difficult for 
the mother to determine the origin of children born of these methods, because the role of the 
mother is not only in inoculation, but also she is responsible for the development of the fetus 
in the womb and giving birth. Based on this, the purpose of the present study was to explain 
the maternal criterion in children born of reproductive methods such as human simulation 
and donation of oocytes, embryo donation and uterine donation. In collecting the data and 
information, the documentary and library methods were used and analysis of the information 
obtained from the sources of narrative, Quranic and jurisprudential texts, qualitatively and 
based on the inference of the researchers was done.
Conclusion By reflecting on the Quranic verses related to maternal criterion and the word 
of jurisprudents, especially contemporary Shi’a jurisprudents, it is clear that the mother’s 
criterion in man through simulation is different from other new fertility methods, and the 
mother of the child born from the simulation is the mother of stem cell owner. In children born 
of oocyte donation, embryo donation, and uterine donation, maternal criterion is ovum and 
its owner is the relative mother of the child and the womb owner has a significant role in the 
development of the baby until delivery. She is in the judgment “Rezaei” mother.
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  دهیچک

ف بودن نقش مادری برخالتولیدمثل از یک سو و ترکیبی هایشیوهنوبودن مقدمه: 
ت را از جه هاشیوهنقش پدری از سوی دیگر، تعیین نسب کودکان متولد از این 

مادر، دشوار ساخته است؛ چرا که نقش مادر فقط در تلقیح، خالصه نشده، بلکه 
پرورش جنین در رحم و وضع حمل نیز بر عهده اوست. بر این پایه، هدف پژوهش 
حاضر، تبیین مالک مادری با استناد به منابع قرآنی و روایی و آرای فقیهان در 

اهدای تخمک،  هایروشودکان متولد از و ک سازیشبیهموارد انسان حاصل از 
 و اطالعات مربوط به مطالعه هادادهاهدای جنین و اجاره رحم بود. در گردآوری 

استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطالعات  ایکتابخانهاز روش اسنادی و پیش رو، 
صورت کیفی و مبتنی بر به ،قرآنی و متون فقهیروایی، شده از منابع کسب

  .بود ان از آنهاققاستنتاج مح
با تامل در آیات قرآنی مربوط به مالک مادری و نیز کالم فقیهان : گیرینتیجه
که مالک مادری در انسان حاصل از  شودمیویژه فقهای معاصر شیعه، روشن به

باروری نوین، تفاوت اساسی دارد و مادر کودک  هایشیوه، با دیگر سازیشبیه
نه خود صاحب سلول بنیادین، بلکه مادر صاحب سلول است.  سازیشبیهمتولد از 

اهدای تخمک، اهدای جنین و اجاره رحم، مالک  هایروشدر کودکان متولد از 
و اهداگیرنده  شودمیمادری، تخمک بوده و صاحب آن، مادر نسبی کودک قلمداد 

 و صاحب رحم که نقش بسزایی را در رشد و پرورش جنینی کودک تا زایمان بر
  عهده داشته، در حکم مادر رضاعی اوست.

  انسان، اهدای تخمک سازیشبیهمادر، : هاکلیدواژه
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  مقدمه
خوشایند است، عالوه بر آن انسان  ایتجربهداشتن فرزند احساس و 

تمایل به بقای نسل دارد. این نیاز هر چند غیرجسمانی است، ولی 
پذیر نیست. اگر هر یک از زن بدون داشتن سالمت جسمانی امکان

و مرد از چنین سالمتی برخوردار نباشند فرصت تولیدمثل را با وجود 
رو جامعه پزشکی تمایلشان به این امر از دست خواهند داد. از این 

ازی، سگوناگون از جمله شبیه هایراهدر تالش است تا با استفاده از 
اهدای جنین، اهدای تخمک و غیره مشکل نداشتن فرزند را برای 
زوجین نابارور برطرف کند و به این نیاز او پاسخ دهد. اما این 

، شودمیها گاه با محاذیر و شبهات شرعی و قانونی مواجه تالش
که شاید روند پیشرفت آن را کندتر نماید. از جمله این  وریطبه

 هایتکنیکشبهات، شناخت مالک مادری در مورد فرزندان متولد از 
باروری مذکور است؛ چرا که نقش مادری، برخالف پدری، تنها در 
تلقیح نطفه، محدود نشده بلکه پرورش جنین در طول دوران بارداری 

ن ترکیب در مراحل تولیدمثل و رشد و نیز بر عهده مادر است و ای

. لذا سازدمیزایمان، شناخت مادر واقعی چنین کودکانی را دشوار 
هدف پژوهش حاضر، تبیین مالک مادری با استناد به منابع قرآنی 

  و روایی و آرای فقیهان در این موارد بود. 
از نظر هدف، از نوع کاربردی بوده و از نظر روش  پیش رومقاله 

 تحلیلی است. در ابتدا نگارنده به شیوه -بررسی، به شکل توصیفی
که در این زمینه  هایینوشتهبه گردآوری مطالب و  ایکتابخانه

نگاشته شده، اقدام نمود. پس از آن، مطالِب فقهی توسط نویسندگان 
بررسی و تحلیل قرار گرفت و ، مورد شدهآوریجمعو  برداریفیش

. در توصیف علمی شدنقاط قوت و ضعف هر یک از این نظرات بیان 
، براساس قواعد منطقی به موضوع پژوهش پرداخته یو تحلیل محتو

شد تا در نتیجه، به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه 
ت االوئواقعی موضوع را شناخته و ارایه نماییم. برای پاسخ به س

هر یک از موجود،  هایفرضیهتحقیق و در نهایت، رسیدن به 
صورت نوین تولیدمثل با محوریت نقش مادری، به هایشیوه

 و در پایان،های قرآنی و فقهی، تطبیق شد و با مالک جداگانه، طرح
شده و نظریات مختلف به  بندیدستهمطالب و رئوس مرتبط با هم 

  چالش کشیده شدند.
  

  انسانی سازیشبیهدری در معیار ما
وجودآمدن یک موجود زنده جدید سازی که در حقیقت فرآیند بهشبیه

از یک موجود زنده دیگر به طریق غیرجنسی است، یک تکنولوژی 
. کندمینو به روی جامعه بشری باز  ایدریچهنوظهور است که 

سازی انسانی نیز یک نوع فرآیند غیرجنسی است که طبق آن شبیه
شده طور مستقیم در درون تخمک تخلیههسته سلول غیرجنسی به

و سلول تخم که در حالت عادی، نزد بشر به شکل  شودمیزن تزریق 
و اسپرم مرد و تخمک زن در رحم آن را  گیردمیجنسی صورت 

ون دخالت اسپرم مراحل رشد سازی، بددر شبیه دهندمیتشکیل 
و تخمک زن نیز در ساخت جنین نقش اساسی  کندمیخود را آغاز 
برداشته شده و تنها نقش پرورش جنین را بر  اشهستهندارد، چون 
  عهده دارد.
طور طبیعی در بسیاری از موجودات ساده مثل باکتری این روش به

عدم جواز  ، ولی در مورد جواز وافتدمیو قارچ و غیره اتفاق 
سازی انسانی نظر فقها متفاوت است. فقهای اهل سنت شبیه
، ولی در انسان دانندمیدر حیوانات و گیاهان را مجاز  سازیشبیه

. فقهای شیعه نیز انددادهاجماعاً به عدم مشروعیت و حرمت آن رای 
هر چند در مورد گیاهان و حیوانات اتفاق نظر بر جواز آن دارند، اما 

اند. در این مورد چهار دیدگاه به چشم ن اختالف نظر داشتهدر انسا
  :خوردمی
و دلیلشان هم نبود نص خاص  اندشمردهآن را مطلقًا جایز  ایعده

سازی و همچنین قاعده "کل شیء لک حالل دال بر حرمت شبیه
است و نیز استناد به اصل  [1]حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه"

جمله معتقدان آن، حضرات آیات عظام . از اندنمودهاباحه، 
 فاضل لنکرانیو  عزالدین زنجانی، موسوی اردبیلی، سیستانی
  .[2]هستند



 ۸۹ یپزشک یداینوپ لیبر مسا هیبا تک یمادر  یقرآن یارشناسیمعـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Journal of Quran and Medicine                                                                                                                                                 Volume 4, Issue 2, Spring 2019 

سازی نظر نظران، به حرمت شبیهگروهی دیگر از فقها و صاحب
عنوان فعلی که به خودی خود حرام است معرفی ؛ یعنی بهاندداده
. قائالن این گروه نددانمیعنوان اولی، نامشروع کنند و آن را بهمی

است که دلیل خویش را  اهللا تبریزیآیتاندک هستند؛ از جمله آنان 
که تمایز و تفاوت میان ابنای بشر  اندداشتهبا این بیان اظهار 

ضرورتی است برای جوامع انسانی و مقتضای حکمت خدای سبحان 
  .[3]است

گروه سوم نیز به حرمت ثانوی آن اعتقاد دارند و بر این نظرند که 
نفسه اشکالی ندارد و به استناد اصالة االباحه سازی انسانی فیشبیه

جایز است، ولی برای پیشگیری از مفاسد بعدی آن، حرام است. 
اهللا مکارم آیتو  سیدصادق شیرازی، سیدکاظم حائریآقایان 
م خاطر لواز به سیدکاظم حائری؛ کنندمیت از این نظر حمای شیرازی

اهللا آیت. [4]سازی انسانی را حرام دانسته استباطل آن، شبیه
: این کار به خودی خود کشفی علمی فرمایدمی سیدصادق شیرازی

و مجاز است، ولی از آنجایی که مستلزم امور غیرجایزی مانند اختالل 
. [5]اصر جایز نیستنظام طبیعی است، فعالً در چارچوب شرایط مع

و  دداننمینیز این کار را برای جامعه بشری خطرناک  اهللا مکارمآیت
  .[6]اندکردهعنوان ثانوی آن را حرام اعالم به

برخی نیز قائل به جواز محدود و موردی آن هستند و بر این نظرند 
که انجام گسترده آن مشکالتی مانند وجود افراد همانند و دشواری 

و در نتیجه حکم به جواز  آوردمیآنها از همدیگر را فراهم بازشناسی 
، هر چند معتقدند ولی انددادهموردی و عدم جواز در سطح کالن 

 عنوان حکم حکومتیاین کار را بنا به مصالحی و به تواندمیفقیه 
حرام اعالم کند که در این صورت حرمت موقت و قابل رفع خواهد 

  .[7]بود
از این تکنولوژی که بگذریم، بحث موضوع نسب از جواز یا عدم جو

سازی انسانی است و مسایل حقوقی در شبیه ترینچالشییکی از 
مباحث دیگر مثل نکاح، محرمیت، توارث، نفقه و حضانت متفرع بر 

 نیز نظرات سازیاین موضوع هستند. در مورد نسب ناشی از شبیه
  متفاوتی وجود دارد:

قائل به عدم نسب هستند، زیرا از نطفه دلیل فقدان لقاح، برخی به
مرد نیست و با نطفه مادر هم ترکیب نشده و در رحمی پرورش یافته 

. البته این دیدگاه قابل نقد است، زیرا [6]که مادِر جانشین است
فقدان نسب فقط در صورت زنا مطرح شده است و در غیر از زنا 

زی نیز جزء موارد ساو شبیه [8]چیزی به نام فقدان نسب معنی ندارد
، زیرا در تعریف زنا گفته شده است: "هو ایالج آیدنمیزنا به حساب 

الذکر البالغ العاقل فی فرج امراة محرمة من غیرعقد و الشبهة قدر 
ب سازی نس. با این وصف باید گفت در شبیه[9]الحشفة عالماً مختارًا"

  وجود دارد. 
گروهی نیز معتقد به وجود نسب هستند و دلیلشان درک عرف عام 

عنوان پدر و در صورت است و در صورت مذکربودن صاحب سلول، به
. بر این عده نیز نقد [4]شودمیعنوان مادر محسوب بودن، بهمونث

در موضوعات نوین قابل  تواندمیوارد است که چگونه فهم عرف عام 
چون ممکن است عرف عام دچار خطا و اعتماد و استناد باشد، 

اشتباه شود؛ در حالی که بنا به شهادت کارشناسان مهندسی ژنتیک 
چنین چیزی خطاست  شوندمیکه عرف خاص این رشته محسوب 

عنوان پدر و مادر این فرزند و در اصل پدر و مادر صاحب سلول به
 شده دوقلویسازیو صاحب سلول و فرزند شبیه شوندمیمحسوب 

یافته را بگیریم و به یکی هم هستند، مثل این که دو سلول لقاح
 راها نگه داریم و بعدها آن اجازه رشد دهیم و سلول دیگر را سال

فعال کنیم؛ یعنی با استناد به عرف خاص که همان متخصصان 
شناسی و مهندسی ژنتیک هستند باید پدر و مادر صاحب رشته جنین

شده به حساب آورد و در واقع سازیشبیهسلول را پدر و مادر فرزند 
این بچه را دوقلوی صاحب سلول محسوب کرد و زن صاحب رحم را 

. ایشان برای اثبات نظریه [10]آورددر حکم مادر رضاعی به شمار 
  :دارندمیخود را چنین بیان  هایاستداللخویش 

 بودناوالً از طریق اصل اباحه؛ به این طریق که تا زمانی که حرام
  . [11]ثابت شود، اصل بر اباحه و جواز است

که مفاهیم مرتبط با نسب فاقد حقیقت شرعی  اینثانیًا با توجه به 
بردن به این مفاهیم باید به اصول مسلم علم ژنتیک هستند، برای پی

نیز در پاسخ  اهللا مکارم شیرازیآیتعنوان عرف خاص رجوع کرد. به
که در امور ساده نظر عرف  دفرماینمیبه سئوالی در این خصوص 

  .[12]مهم است و در موارد پیچیده نظر اهل خبره اهمیت دارد
گرفتن دهنده سلول و کودک از بسیاری مشکالت ثالثًا دوقلو فرض

 و کندمیعدم تعیین نسب و عدم تعیین پدر و مادر پیشگیری 
گونه  همانصاحب رحم هم حکم مادر رضاعی کودک را دارد، زیرا 

زنی به فرزند دیگری چندمرتبه شیر دهد تا استخوان او محکم که اگر 
عنوان مادر رضاعی او به حساب شود و گوشت بر تنش بروید به

خواهد آمد، در ما نحن فیه نیز از آنجایی که فرزند را چند ماه در 
 کندمیو فرزند از وجود آن زن تغذیه و رشد  کندمی دارینگهرحم 

  .[13	,10]ضاعی را خواهد داشتبه طریق اولی حکم مادر ر 
 وانتمینظریه وجود نسب و دالیل آنها کامل است و با توجه به آنها 

شده دوقلوی کسی است که از او سلول سازیپذیرفت که فرزند شبیه
یجه چنین نت توانمیغیرجنسی گرفته شده است و بر همین اساس 

 انگرفت که مادر صاحب سلول، مادر مشترک صاحب سلول و انس
  . شودمی، محسوب شدهسازیشبیه

  

  معیار مادری در انسان حاصل از تخمک اهدایی
کمکی تولیدمثل  یهاروشاستفاده از تخمک اهدایی نیز یکی از 

. این کندیمنابارور را فراهم  یهاخانوادهاست که زمینه باروری 
که عامل زنانه در ناباروری  ردیگیمروش زمانی مورد استفاده قرار 

های کمکی تولیدمثل نیز موثر باشد و امکان استفاده از سایر روش
با استفاده از تخمک اهدایی  توانیمفراهم نباشد. در این صورت 
  زوج نابارور را فرزنددار نمود.

استفاده از این شیوه زمانی است که شوهر دارای اسپرم سالم و 
شد، اما زن فاقد تخمک است یا تخمک با متحرک به اندازه کافی با

قابلیت باروری ندارد، که در این صورت زن دیگری تخمک خویش را 
و سپس در بیرون و محیط آزمایشگاهی لقاح بین  کندیماهدا 
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تخمک زن اهداکننده و اسپرم شوهر خانواده اهداگیرنده صورت 
. این امر عالوه بر ابدییمو به رحم زن اهداگیرنده انتقال  ردیگیم

 تواندیممشکالت ناشی از حکم تکلیفی، از نظر احکام وضعی نیز 
ترین مشکالت آن، نسبت مشکالت فراوانی ایجاد کند که از مهم

  کودک متولدشده از طریق دخالت عامل بیگانه است. 
در این روش صرف نظر از بحث حرمت و عدم حرمت تلقیح در صورت 

نده تخمک و شوهر خانواده اهداگیرنده، اگر بودن زن اهداکننامحرم
کودکی در نتیجه اهدای تخمک متولد شود باید دید از نظر نسب 

، زیرا از نظر پیوستگی با شودیممادری کدام زن مادر او محسوب 
دو زن در ارتباط خواهد بود؛ یکی مادر بیولوژیک که همان اهداکننده 

ر رحم خویش تخمک است و دیگری صاحب رحم که کودک را د
پرورانده و او را به دنیا آورده است که در این صورت در خصوص 

که زن صاحب تخمک مادر کودک  دیآیممادر این اختالف به وجود 
یا زن صاحب رحم؟ زیرا مادر برخالف پدر که فقط  شودیممحسوب 

از طریق ژنتیک و بیولوژیک با فرزند خویش رابطه طبیعی و خونی 
بیولوژیک یعنی از راه تخمک و هم از نظر  دارد، هم از نظر

کودک در رحم خود، با فرزند خویش  یدار نگهفیزیولوژیک یعنی از راه 
رابطه طبیعی دارد. به همین جهت در انتساب فرزند به مادر 

  مختلفی مطرح شده است:  یهادگاهید
 داندهیعق، زیرا بر این اندنمودهصاحب رحم را مقدم  مادربودنبرخی 

در زمان نزول آیات و صدور روایات، رحم زن را ظرف رشد جنین که 
و مبنا در تعیین مادر، فرد متحمل زایمان بود و اسالم  پنداشتندیم

فقط نقش امضایی دارد نه تاسیسی. بهترین دلیل این گروه برای 
لغوی واژه مادر (ام) است؛ یعنی  -اثبات ادعای خویش تبادر عرفی

و  شودیمدنیا بیاورد مادر کودک خوانده  هرگاه زنی کودکی را به
. اینان شاهد بر این [14]شودیمشده نیز فرزند او نامیده کودک زاییده

، زیرا قرآن در آیات دانندیممدعا را هم کاربردهای قرآنی واژه مادر 
َهاتِ کْخُلقُ یَ " خویش به سه نکته اشاره نموده است: " مْ کْم ِفی ُبُطوِن ُأمَّ

َهاتِ ۶آیه (سوره زمر،  ٌة ِفی ُبُطوِن ُأمَّ ْم" (سوره نجم، آیه ک)، "ِإْذ َأْنُتْم َأِجنَّ
ْم ِمْن کَواللَُّه َأْخَرجَ )، "۱۵..." (سوره احقاف، آیه َحَملَْتُه ُأمُّهُ )، "...۳۲

َهاتِ  ِئی ۷۸" (سوره نحل، آیه مْ کُبُطوِن ُأمَّ َهاُتُهْم ِإالَّ الالَّ )، "... ِإْن ُأمَّ
). در این آیات خداوند متعال فرموده ۲." (سوره مجادله، آیه َولَْدَنُهْم..

و مادر مسئول بارداری  دیآیماست که کودک در رحم مادر به وجود 
مادر است. بنابراین  کندیماوست و تنها کسی که کودک را زایمان 

با استناد به این آیات و آیات مشابه دیگری از قرآن مجید نتیجه 
اهللا آیت. شودیمم، مادر کودک محسوب که صاحب رح رندیگیم

در این خصوص گفته است: نطفه زن صاحب تخمک معد بوده  اراکی
دنیاآمدن برای زن صاحب رحم که این دومی جزء اخیر علت تامه به

بچه بوده است. پس اوالد ملحق به زن دومی یعنی زن صاحب رحم 
نیز چنین نظری دارد و زنی که کودک را  اهللا خوییآیت. [15]شودیم

 :آوردیمحمل کرده و سپس او را زاییده است را مادر کودک به شمار 
و کودک را  شودیممادر کسی است که منی مرد در رحم او کاشته 

فرموده است: "الَِّذیَن  ی. همان طور که خداوند تعالآوردیمبه دنیا 
هاُتُهْم ِإالَّ الّالِئی ْم ِمْن ِنساِئِهْم کیظاِهُروَن ِمنْ  هاِتِهْم ِإْن ُأمَّ ما ُهنَّ ُأمَّ

َولَْدَنُهْم؛ و صاحب نطفه پدر کودک است و زوجه او مادر کودک 
  .[16]نیست..."

صحیح نیست، زیرا هر چند وجود کودک در رحم  هااستداللاین 
 رسدیمبارداری و زایمان است، ولی به نظر  دارعهدهمادر است و مادر 

عنوان مادر در روند عادی تولیدمثل است و یات ناظر بهاین آ
مدعی شد که در مقام بیان تمام انواع تولیدمثل است و  توانینم

که با استفاده از تخمک اهدایی نیز مادر محسوب شود  نیادر مورد 
نیازمند دلیل است. همچنین واژه "ام" به معنی اصل و ریشه هر چیز 

الفساد یعنی اصل ده و حامل است، مثالً امکه اعم از وال [18	,17]است
و ریشه فساد، پس برای تشخیص "ام" باید اصل و ریشه طفل پیدا 

  گفت رحم، اصل و ریشه طفل است. توانینمشود و 
. از دید این داندیمدیدگاه دیگر صاحب تخمک را مادر واقعی جنین 

در ه پاست؛ یعنی همان گونه ک پدربودنمانند  مادربودنگروه مالک 
 ، مادر نیز از راهکندیماز طریق اسپرم در تشکیل جنین نقش ایفا 

گیری آن موثر است. استدالل ایشان نیز این است تخمک در شکل
که تخمک در نخستین مرحله وجود کودک دخالت داشته و نطفه 
جنین از ترکیب تخمک با اسپرم به وجود آمده است و زن صاحب 

برخی از فقها نیز با استناد به تکوین  رحم فقط نقش استمرار دارد.
طفل از تخمک و اسپرم معتقدند مادر، زنی است که صاحب تخمک 

. دالیل قرآنی نیز بر این دیدگاه ارایه شده است، از جمله: [19]است
). این آیه با اشاره به نطفه ۲"ِمْن ُنْطَفٍة َأْمشاج" (سوره انسان، آیه 

و زن، ایجاد انسان را مبتنی حاصل از ترکیب اسپرم و تخمک مرد 
. این 20]‐[22که مخلوطی از اسپرم و تخمک است داندیمبر نطفه 

موضوع که منشأ پیدایش فرزند غیر از زایمان و حمل است، در آیه 
سوره فرقان نیز مورد تایید شارع مقدس قرار گرفته است و نسب،  ۵۴

 لَِّذی َخلََق ِمنَ نتیجه پیدایش و ثمره نطفه قلمداد شده است: "َو ُهَو ا
 َقِدیرًا". البته باید گفت کاَن َربُّ کاْلَماِء َبَشرًا َفَجَعلَُه َنَسبًا َو ِصْهرًا َو 

مقایسه اسپرم مرد با تخمک زن از جهت انتساب طفل به آنها قیاس 
الفارق است، چون پدر فقط از راه سلول جنسی اسپرم با کودک مع

او ندارد، اما زن عالوه بر دادن ارتباط دارد و نقش دیگری در تکون 
سلول جنسی تخمک، جنین را نیز تا زمان تولد در رحم خود رشد 

و این مقایسه زمانی صحیح خواهد بود که سلول جنسی هر  دهدیم
دو گرفته شده و در بیرون از رحم و در محیط آزمایشگاه پرورش داده 

  شود.
ستند. قائلین به دیدگاه برخی نیز بر این است که هر دو زن مادر ه

این دیدگاه بر این باورند که صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو 
. چون روایات وارده مبنی بر مادربودن شوندیممادر مشروع تلقی 

صاحب رحم به مواردی انصراف دارد که رحم زن یکی از دو رکن 
 وسیله تخمکی که توسط همیندهنده جنین است و نطفه بهتشکیل

تشکیل شده باشد و در بحث ما که رحم،  دشویمرحم تولید 
دهنده جنین نیست، بلکه جنین تنها در رحم تولیدکننده و تشکیل

پرورش یافته و نوزاد از او متولد شده است احتیاطاً مادر تلقی خواهد 
  . [24	,23]شد و هر دو مادر واقعی و نسبی هستند

ین دن به اشاین دیدگاه نیز قابل خدشه است، زیرا از مشکالت قائل
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نظریه، مساله توارث و مشکالت ناشی از آن است. همچنین زمانی 
اچار نطور طبیعی ندارد و بهطور مثال زنی که امکان باروری بهکه به

 دهدیممورد استفاده قرار  باردارشدنتخمک خواهر خود را به قصد 
، در صورت پذیرش نظریه شودیمو از این طریق صاحب فرزند 

طور همزمان مادر و خاله مثال یادشده هر دوی ایشان به دومادری در
کودک محسوب خواهند شد که این امر با فقه و حقوق تعارض 

  . [25]خواهد داشت
دیدگاه چهارمی که از سوی برخی ارایه شده این است که هیچ یک 
از صاحب تخمک و صاحب رحم مادر نیستند و رابطه مادر و فرزندی 

، زیرا مادر به کسی شودینمو طفل برقرار  هازنمیان هیچ کدام از 
که فرزند از خون، ژن و تخمک او به وجود آمده و در  شودیمگفته 

این  هازنرحم او رشد یافته باشد، در حالی که در هیچ یک از این 
جا تخمک و طور یکدو خصیصه جمع نشده است و هیچ کدام به

رحم را در اختیار کودک قرار نداده است. پس اطالق عنوان مادر بر 
چنین زنی صادق نیست؛ یعنی اصل جنین از تخمک یک زن است 

زن صاحب رحم را مادر تلقی نمود؟  توانیمو در این صورت چطور 
به اهمیت تخمک و نطفه مادر داللت ضمن این که برخی روایات نیز 

 [26]دارند؛ مانند روایت: "اختارو لنطفکم فان الخال احد الضجیعین"
راین . بنابداندیمکه شباهت فرزند به دایی را ناشی از نطفه مادری او 

 مادر تلقی شود. از طرفی تواندینمزنی که کودک از تخمک او نیست 
ودک از تخمک یک زن باشد مادر باید صاحب رحم هم باشد و اگر ک

ت ، زیرا آیاشودینمولی در رحم او رشد نکرده باشد فرزند او محسوب 
احب ص مادربودنو رویات متعدد که در دالیل نظرات قبلی ذکر شد بر 

رحم داللت دارند و با جمع روایات و آیات گذشته با روایاتی که 
 بطن امه و صاحب تخمک دارند مانند: "الولد فی مادربودنداللت بر 

که اگر صاحب رحم و  دیآیم، این نتیجه به دست [27]غذاوه الدم"
  . شوندینمتخمک، یکی نباشد هیچ یک از آنها مادر محسوب 

که چگونه ممکن  شودیمبر این دیدگاه نیز برخی ایرادات مترتب 
است فرزندی که در حال طبیعی متولد شده است مادر نداشته باشد؟ 

 که فرزندی دهدیملم ژنتیک این حق را به بشر های عآیا پیشرفت
منع کند؟  مادربودنرا از نعمت مادری محروم نموده یا مادری را از 

دلیل عدم داشتن مبانی علمی و مشکالت مترتب پس این عقیده به
  بر آن قابل پذیرش نیست.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع نسب و احکام و آثاری که 
، انتخاب و ترجیح یک قول، آسان به نظر ودشیمبر آن متفرع 

رسد. با وجود این، هم از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و هم از لحاظ نمی
عرفی، طفل به زن صاحب تخمک ملحق است و رشد بعدی جنین 
در رحمی غیر از رحم صاحب تخمک، او را از وصف مادری خارج 

 هااهمکه تعلق و وابستگی طفل به زنی را  توانینم. ولی کندینم
در رحم او شکل گرفته و تغذیه نموده است را هم نادیده گرفت و 

او را نیز در حکم مادر رضاعی کودک دانست، چون وقتی  توانیم
دلیل نقش کمکی شیر در رشد بدنی کودک، دایه، در حکِم مادر به

، صاحب رحم که کمک شایانی به رشد شودیمشیرخوار محسوب 
جسمانی جنین نموده است باید به طریق اولی در حکِم مادر او به 

، زیرا تکوین طفل از رسدیمبه نظر  تریمنطقحساب آید. این دلیل 
تخمک و اسپرم است. پس زنی که صاحب تخمک است مادر نسبی 
و زنی که صاحب رحم است در حکم مادر رضاعی کودک محسوب 

ا است؛ ام اهللا مکارم شیرازیآیت. از قائلین به این دیدگاه شودیم
ایران در این مورد سکوت کرده و به همین دلیل طبق اصل  قانون
  به فتاوای مراجع تقلید استناد کرد. توانیمقانون اساسی  ۱۶۷

  

  معیار مادری در انسان حاصل از اهدای جنین
. گیردمیوسیله اهدای جنین صورت به فرزنددارشدنروش دیگر 

جنسی زن و مردی اهداکننده جنین که  هایسلولبدین صورت که 
 کنندمیو در محیط آزمایشگاه تلقیح  گیرندمیزوج شرعی هستند را 

و پس از این که جنین تشکیل یافت، با استفاده از امکانات پزشکی 
  . دهندمیبه رحم زن متقاضی فرزند انتقال 

رد جواز یا عدم جواز اهدای جنین، فقها به سه دسته تقسیم در مو
معتقدند که اهدای جنین مطلقًا حرام است، چه  ایعده: شوندمی

میان صاحب تخمک و اسپرم رابطه زوجیت برقرار باشد یا نباشد. 
گروهی دیگر بر این باورند که اهدای جنین در هر صورت جایز است 

انچه بین زن و مرد صاحب تخمک و گروه سوم عقیده دارند که چن
و اسپرم رابطه زوجیت باشد این اهدا، جایز است وگرنه حرام خواهد 

ها استدالل خویش را دارند. عالوه بر اختالف بود. هر کدام از گروه
در جواز و عدم جواز اهدای جنین، مشکل اختالط انساب در این 

واز اهدای مساله نیز مطرح است. مجال پرداختن به جواز و عدم ج
جنین در این نوشتار اندک، نیست و فقط در این موارد بحث ما بر 

  ؟ هاستزنسر این مساله است که مادر فرزند، کدام یک از 
دالیل در این نوع تکنولوژی، همانند روش اهدای تخمک، بیان شده 
که برخی با استدالل به قرآن و روایات اهداکننده را مادر واقعی 

برخی گیرنده را و بعضی از فقها نیز هر دو را مادر  و دانندمیکودک 
ها نیز به همان شیوه است. بیان . دالیل و استداللشمارندمیواقعی 

صراحت مادر را کسی سوره مجادله به ۲شد که قرآن کریم در آیه 
 یانسکمادرانشان و فرموده که  شودمیدانسته که طفل از او متولد 

. در مقابل، در آیاتی دیگر با تمجید انددهر که آنها را متولد کهستند 
لفظ  شودمیکه مادر در جریان وضع حمل متحمل  هاییسختیاز 

َحَملَْتُه سوره لقمان: "... ۱۴؛ مانند آیه بردمیکار  به"اّم" را برای حامل 
سوره زمر  ۶...". در آیه َحَملَْتُه ُأمُّهُ سوره احقاف: "... ۱۵و آیه  ..."ُأمُّهُ 

از خلقت انسان در بطن مادرش به میان آمده که ظهور در  نیز سخن
َهاتِ کیْخُلقُ مادرِی زن اهداگیرنده دارد: "... برای  ...".مْ کْم ِفی ُبُطوِن ُأمَّ

طور ه؛ بکنندمیصاحب رحم به برخی از روایات نیز استناد  مادربودن
 ،ده بار شیردادنبا آیا  ه شدپرسید (ع)صادقاز اماممثال در روایتی 

؛ زیرا ده بار شیردادن خیرنه: ندفرمود (ع)امامشود؟ میایجاد حرمت 
 وند. این روایات کم نمیکرویاند و استخوان را محگوشت را نمی

علت محرمیت در شیردادن را رویش دیگر روایاتی از این قبیل، 
به . دانندمیکودک  ام استخوانکگوشت، افزایش خون و استح

فت گ توانمیالعله ز باب قیاس منصوصکه ا اندگفته دلیلهمین 
شدن استخوان و که همان محکم مادربودنکه علت محرمیت و 
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رویش گوشت است در مادر صاحب رحم نیز وجود دارد پس او مادر 
  . [28	,16]شودمیطفل محسوب 

به آیات دیگری که بیان آن در اهدای تخمک  توانمیدر مقابل 
. به عقیده این داندمیگذشت اشاره نمود که صاحب تخمک را مادر 

عده، از نظر پزشکی هم منشأ پیدایش و سلول سازنده جنین از طرف 
سوره انسان که از جمله دالیل  ۲. در آیه [30	,29]مادر، تخمک است

ا َخلَقْ  ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج". این گروه است، آمده است: "ِإنَّ َنا اْإلِ
امشاج از مشج به معنی شیء مخلوط است و اشاره به اختالط نطفه 

وجودآمدن انسان از سوره فرقان نیز به به ۵۴. آیه [31]زن و مرد دارد
ُهَو الَِّذی َخلََق ِمَن  وَ آب که همان نطفه است اشاره نموده است: "

...". البته برخی نیز نظریه دومادری را ِصْهًرا لَُه َنَسًبا وَ َفَجعَ  اْلَماِء َبَشًرا
که استدالل ایشان نیز مانند روش اهدای تخمک  انددادهترجیح 

است که به جهت جلوگیری از اطاله کالم از ذکر آن صرف نظر 
  . شودمی

وسیله اهدای تخمک بیان شد و همان گونه که در روش باروری به
در این روش نیز صاحب  رسدمیو نقدها، به نظر  هااستداللبا همان 

تخمک که جنین از آن به وجود آمده مادر واقعی و نسبی کودک 
و صاحب رحم تنها نقشی همسان مادر رضاعی را  شودمیمحسوب 

دارد. بنابراین مالک مادری، تخمک است و صاحب رحم در حکم 
ارد و با مادر رضاعی است، زیرا رحم فقط نقش تغذیه و رشد را د

توجه به طوالنی و موثرتربودن این نوع رشد و تغذیه نسبت به رشد 
حاصل از رضاع، به طریق اولی موجب ایجاد ارتباط محرمیت در حکِم 

  .شودمیرضاعی با صاحب رحم 
ایران نیز همین نظریه را پذیرفته و مطابق ماده یک قانون  گذارقانون

مجلس  ۱۴/۰۵/۱۳۸۲ب نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصو
های قانونی و شرعی شورای اسالمی، اهداکنندگان جنین باید زوج

  باشند و مادر واقعی همان صاحب تخمک است.
  

  معیار مادری در انسان حاصل از رحم جایگزین
روش دیگر باروری، رحم جایگزین است و استفاده از این روش از 

درمان ناباروری است که با گسترش دانش و فناوری  هایشیوهدیگر 
اخیر توانسته مشکل ناباروری را تا حد زیادی  هایدههپزشکی در 

که مرد دارای همه  شودمیبرطرف کند. زمانی از این روش استفاده 
شرایط الزم برای فرزندآوری باشد، ولی زن به دالیل مختلف، قادر به 

ست یا تمایلی به این کار ندارد. در فرزند در رحم خود نی دارینگه
این شیوه باروری، تخمک مادر که قادر به حمل و زایمان فرزند 
خویش نیست را پس از تلقیح با اسپرم شوهر خویش، در رحم زن 

و زن حامل بارداری هیچ  دهندمیدیگر که نقش کمکی دارد قرار 
ا در او ر گونه ارتباط تکوینی از طریق تخمک با کودک ندارد و تنها 

و تحویل پدر و مادر کودک  آوردمیرحم خود پرورش داده و به دنیا 
  . دهدمی

در این مساله نیز سئوالی که مطرح شده این است که تکون یک 
انسان از اسپرم مرد و تخمک زن، منشأ اعتبار رابطه نسبی است یا 
پرورش جنین در رحم زن و تولد از او یا هر دو منشأ اعتبار این 

طه است؟ در پاسخ به این سئوال نیز همچون اهدای تخمک و راب
اهدای جنین نظرات متفاوت است و گاهی صاحب تخمک ترجیح 
داده شده، گاهی نیز صاحب رحم و در مواردی وجود هر دو را منشأ 

از  هاداللاستدلیل مشابهت که به اندگرفتهاعتبار رابطه نسبی فرض 
. در این نوع درمان ناباروری نیز کنیممیذکر و تکرار آن صرف نظر 

 ۱۶۷طبق اصل  توانمیگذار سکوت اختیار کرده و در نتیجه قانون
دارد: "قاضی موظف مقرر می که جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی

است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد 
ه را عتبر، حکم قضیبا استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای م

تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض صادر نماید و نمی
"، به قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

  فتوای مراجع تقلید استناد نمود.
الی همان طور که در البه آیدمیشده به دست آنچه از مباحث مطرح

شد، این است که صاحب تخمک مادر  باروری ذکر هایشیوهبیان 
 دلیل عدم رابطه ژنتیکینسبی و واقعی کودک است و صاحب رحم به

خاطر پرورش جنین در وجود خویش و رشد و با کودک و فقط به
استحکام استخوان و رویش گوشت کودک از وجود او در حکم مادر 

  رضاعی است. 
  

  گیرینتیجه
بردن به مفاهیم مرتبط با نسب فاقد حقیقت شرعی هستند. برای پی

عنوان عرف خاص این مفاهیم باید به اصول مسلم علم ژنتیک به
پذیرفت که فرزند  توانمیرجوع کرد و با توجه به این مبنا، 

شده دوقلوی کسی است که از او سلول غیرجنسی گرفته سازیشبیه
چنین نتیجه گرفت که مادر  انتومیشده است و بر همین اساس 

، دهشسازیشبیهصاحب سلول، مادر مشترک صاحب سلول و انسان 
. نکته دیگر شایان ذکر این که، هر چند وجود شودمیمحسوب 

بارداری و زایمان است،  دارعهدهکودک در رحم مادر است و مادر 
عنوان مادر در روند عادی آیات قرآن ناظر به رسدمیولی به نظر 

ولیدمثل است و از این رو در کودک حاصل از اهدای تخمک، هم ت
از لحاظ طبیعی و ژنتیک و هم از لحاظ عرفی، طفل به زن صاحب 
تخمک ملحق است و رشد بعدی جنین در رحمی غیر از رحم صاحب 

زن  توانمیو  کندنمیتخمک، او را از وصف مادری خارج 
دانست، چون وقتی  اهداگیرنده را نیز در حکم مادر رضاعی کودک

دلیل نقش کمکی شیر در رشد بدنی کودک، دایه، در حکِم مادر به
، صاحب رحم که کمک شایانی به رشد شودمیشیرخوار محسوب 

جسمانی جنین، نموده است باید به طریق اولی در حکِم مادر او به 
حساب آید. در مورد کودک متولد از روش اجاره رحم و نیز اهدای 

ایران نیز در مورد شیوه  گذارقانونین طور است و حتی جنین نیز هم
اخیر، همین نظریه را پذیرفته و مطابق ماده یک قانون نحوه اهدای 

مجلس شورای  ۱۴/۰۵/۱۳۸۲جنین به زوجین نابارور مصوب 
  اسالمی، مادر واقعی همان صاحب تخمک است.

  
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشد.تشکر و قدردانی: 
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: احمد مرتاضی (نویسنده اول)، نگارنده نویسندگان سهم

)؛ رقیه قاسمی (نویسنده دوم) نگارنده %۵۰مقاله/پژوهشگر اصلی (
  )%۵۰شناس/پژوهشگر اصلی (روشمقاله، 
نبوده  خاصی منبع مالی حمایت تحت حاضر : پژوهشمالی منابع
	است.
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