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و تخمك  تعيين نسب مادري نوزاد در ترميم ژنتيكي زيگوت

2ـ رضا پورصدقى1حميد ستوده

.

 چكيده

ژن يكي از شيوه كنـدري اهـدايي از هاي جنيني، دريافت ميتو درماني در ناهنجاري هاي
و ابزارهـاي تخمك ثالث است كه با روش انتقال پيش  و روش انتقـال تخمـك هـسته

گوناگون آن، از نظر فقهي داراي مسائل مهمي است؛ از آن جمله بحث نـسب مـادري 
رو ايـن نوشـته بـه روش آيـد؛ از ايـن چنين فرزندي است كه از اين روش به دنيا مـي 

ب  و استنباطي با رجوع اي، نسب مـادري نـوزاده منابع فقهي به سبك كتابخانه تحليلي
مي حاصل از دستكاري ژنتيكي را بررسي مي  و چنين نمايـد كـه هرچنـد در صـدر كند

و اصـالً  و والدت كودك بـوده اسـت و عرب جاهلي مالك مادر بودن، حمل از اسالم
و تكون كودك از آن خبر نداشتند؛ ولي تأكيد عرف اين زمان  بر اهميـت وجود تخمك

و و هستة آن در توليد انـسان، ارتكـازات عرفـي عـصر نـزول را تحليـل نقش تخمك
به تبيين مي  و عرفي، كند؛ و»اُم«ويژه آنكه از ديدگاه لغوي به معنـاي اصـل هـر چيـز

و از اين  رو صاحب هستة تخمك، مادر شرعي نوزاد آزمايشگاهي قلمـداد عماد آن است
و نسب براي او ثابت مي هـاي است؛ زيرا پيدايش اصلِ جنين از تركيب كرومـوزم شود

. هستة تخمك با اسپرم مرد است
. ژنتيك، حكم تخمك، باروري، نسب،:واژگان كليدي

قماستاديار گروه.1 و استاد سطوح عالي حوزه علمية .معارف دانشگاه علوم پزشكي ايران
sotudeh.h@iums.ac.i 

قم.2  rezapoorsedghi@gmail.com.استاد سطوح عالي حوزه علمية

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(يازدهم، شماره ششمسال )1398بهار

 15/8/1399: تاريخ ارسال
 23/9/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و اصـالح از افق هاي جديدي كه دانش ژنتيك در مقابل بشر گشوده، مـسئلة كنتـرل

ر ژنتيكي است كه اميد به درمان بيماري  ا به ارمغان آورده اسـت؛ هاي العالج وراثتي

و مـرگ هاي العالجي كه نسل درمان بيماري هاي بعدي را در معرض ابتال قرار داده

امروزه مسئلة كنترل ژنتيكـي يـا تغييـر. را به سرنوشت محتوم آنها تبديل كرده است 

و شناسـايي نقـشة ژنتيكـي DNAساختار ژنتيكي انسان با كشف سـاختار مـارپيچي 

. جدي، ذهن بسياري از انديشمندان را به خود مشغول كرده اسـتاي انسان به گونه

به از جمله مداخالت ژنتيكي، ژن نژادي اصالحي تخمك است كه در واقع درماني يا

هـاي حامـل بيمـاري يـا نوعي درمان ژنتيكي است كه سـبب پيـشگيري انتقـال ژن 

ژن معلوليت است؛ به بيان دقيق  ژنبهدرماني تر تيكي براي دخالـت كارگيري اطالعات

 كه خاستگاه ژنتيكـي استهايي سلول انساني به منظور پيشگيري از بيماري DNAدر 

مي دارند كه بيشتر به نسل . شوند هاي بعدي نيز منتقل

ژن يكي از شيوه اين فرايند شـامل. درماني، دريافت ميتوكندري اهدايي است هاي

 سلولاست كه از اين رهگذر، ميتوكندري معيوب را از داخل لقاحمداخله در روند 

است كه لقاح مصنوعيكند؛ به سخن ديگر فرايند انتقال ميتوكندري نوعي حذف مي

اهدايي كـه ميتوكنـدري سـالم دارد، منتقـل تخمكمادر به يك تخمكدر آن هستة 

مي. شود مي از اين فرايند يا پـس) ترميم ژنتيكي تخمك( تخمك باروريتواند پيش

و هسته DNA دك متولدشدهكو. انجام شود) ترميم ژنتيكي جنيني(از آن  اي را از پـدر

و و مـي ميتوكندريايي را از فرد اهداكننده به ارث مـي  DNA مادر تـوان از بـروز بـرد

و بيماريها، نارسايينقص و صعب ها . العالج جلوگيري كرد هاي خطرناك

و نقـش همـسران در بنابراين با توجه به اينكه اساس كار ژنتيك بـر پايـة توليـدمثل

ن وراثت صفات است، آنچه در اينجا با روش استنباطي بررسي خواهد شد، تحليـل تعيي

خواهد بود؛ فرايندي كه در آن، تخمك يا رويـان پـس درماني فقهي نسب حاصل از ژن

. شود از اعمال اصالحات ژنتيكي در حالت بارورشده، به رحم زن منتقل مي

مي) چگونگي انتساب نوزاد به والدين(موضوع نسب ان آثـار وضـعي بـاروري در

و چالش علمي است كه بسياري از احكام ديگر نيز تحت مصنوعي، مهم  ترين بحث
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و پوشش آن قرار مي . گيرد تأثير

و رابطه نسب به و حقوقي بين افراد اسـت كـه معناي قرابت، اشتراك اي تضايفي

و تكويني دارد؛ از پيدايش نوزاد انتزاع مي  بدين معنا كـه شود؛ يعني خاستگاه طبيعي

و ارتبـاطي اعتبـاري بـين طفـل بـا  و مادر، عالقه عرف پس از پيدايش نوزاد از پدر

مي والدين او برقرار مي  و بر اين رابطه نيز آثاري مترتب در اصـطالح نيـز. نمايد كند

و رابطة ميان دو فرد مي  از شيخ انصاري نسب را علقه داند كه به سـبب تولـد يكـي

د  ص 1415انـصارى،(آيدو از ثالث پديد مي ديگري يا تولد آن رو نـسب از ايـن.)177،

. شرعي همان نسب عرفي با اندكي تصرف است كه نبايد از راه زنا حاصل شده باشد

و مـادري تقـسيم حال با توجه به تعريف نسب مي توان آن را به دو نسب پدري

اينكه پيدايش نـوزاد گويند، كمامي) ابوت(انتساب نوزاد به پدر را نسب پدري. كرد

ص 1392امـامي،(خواهـد بـود) اُمومـت(از مادر سبب انتساب مـادري  در ايـن.)33،

نوشتار شايسته است نسب مادري فرزندي كه حاصل ترميم ژنتيكي تخمك يا جنيني 

بوده، دقيقاً بررسي شود؛ زيرا ظاهراً در اينكه هويت نوزاد متولد از تصرفات ژنتيكـي 

و نس  و آيـة مباركـة بايد حفظ شود ب او بايد معلوم باشـد، جـاي اخـتالف نيـست

� ل�يس( � مو�ِ$كم ) �'ين َ�>عوهم آلبائهم هو 8قسط عند �ب فإ3 لم يعلمو� .با,هم فإخو�نكم ُ ُ َْ ُ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ ُ ْ َْ َ ََ ُ َ
ِ > ِ ُ ْ

ِ َِ ْ َْ ْ ِْ � ِ ِْ َ
ِ ِ

� لكن ما يعم �عليكم جناC فيما 8خطأيم به َ َ ََ َُ ْ َ ْْ ِ َِ ِ
ْ ْ َ َ ٌ ُِ ُ ْ � 3H �ب لفو�� �حيم�اَ ًدJ قلوبكم ِ َ ً ُ َ َُ ْ� َ َُ ُ ُ ُ ْ : احـزاب(1)َ

و بـه نظـر بر اين مدعا در خصوص وجوب حفظ نسب پـدري داللـت مـي)5 كنـد

مي مي و حفـظ رسد با تنقيح مناط توان گفت نَسب دربارة مادر نيز بايد حفـظ شـود

و شايد وجه ذكر خصوص پدر در آية  شريفه آن است نسب به پدر اختصاص ندارد

كه نسب دربارة پدر معرضيت بيشتري براي پنهان كردن دارد، نيز تغيير يا خطا در آن 

بيشتر است؛ بر خالف نسب مادري كه نوعاً به جهت حفظ تكويني آن جـايي بـراي 

و تصريح در حفظ آن نيست . تأكيد

مت پس از بيان اين مقدمه، پاسخ به اين پرسش مطمح كون نظر است كه اگر جنين

و سيتوپالسم دو زن تركيب يافته اسـت،  از تلقيح اسپرم با تخمكي شود كه از هسته
 

به«.1 و اگر پدرانـشان را نمـى پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادالنه] نام[آنان را شناسـيد، تر است
و در آنچه به اشتباه مرتكب آن شدهپس برادران دين و موالى شمايند ايد، بر شما گناهى نيست؛ ولىى

.»و خداست كه همواره آمرزندة مهربان است] مسئوليد[هايتان عمد داشته است، در آنچه دل
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و متولـد شـود رحم سپس به و در آنجا رشد كند از اعـم(بانوي سومي منتقل شود
جنين فرزنـد كـدام) آنكه بانوي سوم، همسرِ ديگر مرد صاحب اسپرم باشد يا نباشد

و مادرش كدام است؟   زن خواهد بود
اي پاسخ به اين پرسش، با تعيين مالك مادري، به تفصيل روشن خواهـد شـد بر

و نيز با زن صاحب سيتوپالسم تخمـك  كه رابطة فرزند با زن صاحب هستة تخمك

. چه خواهد بود

و در نهايـت ديـدگاه در ادامه احتماالت گوناگون دربارة نـسب مـادري بررسـي

. شود برگزيده تبيين مي

د با صاحب رحمرابطة نسبي نوزا.1

و والدت اوسـت در ايـن صـورت مـادر. در عرف، مادر هر شخصي، صاحب رحم

شرعيِ نوزاد، صاحب رحم خواهد بود؛ زيرا موضوعاتي كه در لسان شرع اخذ شده، 

و با توجه به آنكه مردم در زمان تشريع، مبنـاي اُمومـت  منزّل بر مفاهيم عرفي است

رح) مادري( و طبعاً صاحب بام را مادر برمي را والدت و شارع نيز مخالفتي شمردند

و مـادر  و مشروعيت اين ديـدگاه در بـاب نـسبِ فرزنـد آن نكرده، كاشف از امضا

شـود مـالك مـادري در قـرآن، است؛ بلكه با توجه به ظهور برخي آيات روشن مـي 

و والدت است؛ از اين  از حمل و نوزاد متولد رو عمومات احكام والدت شامل والده

ميب . شود اروري او نيز

مي مهم 3�ِ 8مه�ايهم �ال ...(توان به آن استناد كرد، آية ترين شاهدي كه براي اين ديدگاه ِْ ُ َُ � ُ ْ

ْ�لالN �'غهم ُ َ ْ َ َ مادرانـشان تنهـا آن كـساني هـستند كـه آنهـا را بـه دنيـا ...«)2: مجادله()......ِ

با. است» ...اند آورده كلمة حـصر، حكـم جاهليـت بـه تنزيـل خداوند در اين آية شريفه

كه همسر ظهارشده را به اينكه او در حكم مادر ظهار  و تنها زناني را كننده است، رد كرده

اند، مادران آنان دانسته است؛ خواهد تخمك از همان زنـان باشـد يـا آنان را به دنيا آورده 

مـورد، مقيـد اطـالق هرچند آيه در مورد ظهار است؛ ولي طبق قواعد علم اصول،. نباشد

و  و با توجه به نفي اسـتثناي آيـه كـه مفيـد حـصر اسـت، ايـن آيـه منحـصراً زنِ نيست

مي زايمان و حصر آيه داند؛ از اين كننده را مادر رو با توجه به اطالق آية شريفه از يك سو

مي» مادر«از سوي ديگر،  او آن زني است كه كودك را زايد؛ حتي اگر آن كودك از نطفـة
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و زاييـدن نب و فرزندى، تولد از(اشد؛ زيرا بيان شد كه مالك وجود رابطة مادرى خـروج

به) رحم و ظهور كالم، مالك اعتبار اسـت است؛ آصـف(ويژه آنكه مورد، مخصص نيست

ج محسني، بي  ص1تا، در اين بحث نيز فرض بر آن است كه نـوزاد از صـاحب رحـم.)91،

ا و در نتيجه همو مادر . ين نوزاد خواهد بودزاييده شده

محقق خويي با استناد به همين آيه، اين ديدگاه را كه مادر فردي است كه نـوزاد

و در كتاب  ��א� صراط از او متولد شده، پذيرفته=
�L א��Oכ���«: آورده اسـت א��א
)�
IQ'�� الّتي زرع المني في رحمها أم للولد شرعاً، فإنّ األم، الّتي) للحمل אI5=��� א

3�ْ 8مه�ايهم �ال �ل�الN �'غه�م...(: تلد الولد، كما هو مقتضي قوله ُْ ُ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ
ُ � ُ ج 1416خـويى،()...ْ ،1،

؛ زن مذكور كه نطفه در رحم او كاشته شده اسـت، مـادر شـرعي آن نـوزاد)362ص

و ايـن مقتـضاي آيـه است، زيرا مادر همان شخصي است كه نوزاد از او متولد شده

.»اند مادران اينان، كساني هستند كه ايشان را به دنيا آورده«: ايدفرم است كه مي

�(توان در اين زمينه به آية همچنين مي َ��صينا �إلنسا3 بو�ِ'يه �حسانا Qلته 8مه كرها َ ًَ ًْ ُ َُ ُ َU ُ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ِ ِ
ْ ْ �

ً�ضعته كرها ْ ُ ُ ْ َ َ و مادر خود نيكي)15: احقـاف()َ و به انسان سفارش كرديم به پدر كنـد؛؛

و با تحمل رنـج، او را بـه دنيـا آورد  و آيـة.»مادرش با تحمل رنج، او را حمل كرد

W �هن(شريفة ٍ��صينا �إلنسا3 بو�ِ'يه Qلته 8مه �هنا
ْ ْ َْ َ َ ََ ًَ ُ ُ َU ُ َ َ ِ َ ِ ِ

ْ ْ َ �و انـسان را دربـارة«؛)14: لقمـان()

س و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش به او باردار شد، سستي بر روي » ستي افزودپدر

و اشاره كرد؛ چراكه خداوند متعال در دو آية فوق، مادر را كسي مي دانـد كـه حمـل

و سختي آن را نيز تحمل كرده است  و رنج پـس مفهـوم مخـالف ايـن. زايمان كرده

و مـشقت  هـاي دوران حـاملگي را تحمـل آيات، آن است كه اگر زني باردار نـشود

) نط�و3 8مه�اتكم( مدعا، آية شريفة شاهد اين. شود نكند، مادر شمرده نمي  ْ\لقك�م ُ ُْ ُِ � ُ ِ ُ ِ ُ ُ ْ

) ظلم�اJ ث�ال^ [لك�م �ب �بك�م ْخلقا من نع�د خل�ق ُ ُU َ ُU ِ ٍ ٍ
َ ُ ُ ِ ٍ

ْ َْ َِ ْ َ ْ ِ او شـما را در شـكم«)6: زمـر()ً

گانـه خلـق هـاي سـه مادرانتان با آفرينشي پس از آفرينش ديگر، آن هم در تـاريكي 

است؛ زيرا خلقت پس از خلقـت در مراحـل رشـد» كند؛ اين پروردگار شماست مي

بنابراين نـسب. جنين، بيانگر موادى ديگر بر روى مادة آغازين نطفة بارورشده است 

و جنين منحصر نيست؛ بلكه مى  كـه زنِ توان نوزاد را به موارد ديگـرى تنها به نطفه

. صاحب رحم آنها را فراهم كرده، نسبت داد
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ا و لغت، چه بنابراين به استناد برخي و با توجه به عرف بسا گفته شـودز آيات قرآني

جنـين در آنجـا بـه كمـال آفـرينش خـود مادر شرعي نوزاد، صاحب رحمي است كه 

و در نهايت از آن رحـم متولـد شـده اسـت  و روح در او دميده شده است و رسيده

ز تخمك زن اول فقط بسان معد براي زن صاحب رحم قلمداد مي و در واقع ن شود

و روح انساني دوم جزء اخير علت تامه در پيدايش نوزاد است؛ به ويژه آنكه آفرينش

و نمـي نيز در رحم جايگزين رخ مي  تـوان نقـش صـاحب رحـم را بـه انـدازة دهد

به پرورش و رشد نوزاد، تنها نتيجة دهنده كاهش داد؛ ويژه از نظر پزشكي نيز پيدايش

ن  و صفات ژنتيكي آن نيست؛ بلكه و تخمك تيجة تعامالتي است كه با محـيط خـود

و رشد وي متأثر رحمي دارد كه به  و همة وجود صورت علقه به ديوارة آن چسبيده

. از آن است

 نقد رابطة نسبي نوزاد با صاحب رحم.1ـ1

و انتقاد است؛ چراكه حصر موجود در رابطة نسبي نوزاد با صاحب رحم مورد ترديد

آ  يه كه مربوط به ظهار همسر است، دربارة مادر بودن زنـاني آية ظهار، به قرينة مورد

به اند، حصري حقيقي شمرده نمي كه نوزادي را متولد كرده  ويژه آنكـه در برابـر شود؛

ْ�8مهاتكم �لالb �8ضعنكم(آن، آية  ُْ َُ َْ َ ُ
ِ
� ُ ُ � مـادران رضـاعى كـه بـه شـما شـير«؛)23: نساء()َ

ح» اند داده و نيز وجود دارد؛ بنابراين و دربارة زنان ظهارشده بوده صر در آيه، اضافي

و در نتيجـه قيد نيز قيدي غالبي است يا دست  كـم حـصر حقيقـي مـشكوك اسـت

و ناتمام است؛ چون آية شريفه از نظر  استدالل به آيه بر مادر بودن بانوي دوم قاصر

و مصداقي در مقام تعريف شرعي  و نيست؛ بلكه اين آيه در مقام» مادر«مفهومي  رد

و با ، يعنـي بـا گفـتن»ظهار«انكار بينش غلطي است كه مردم زمان جاهليت داشتند

به همسران خود، حكم مادر را براي همسران نيز تسري» ظهُرك كظهرِ امي«: عبارت

مي مي و آنان را به منزلة مادر خود قلمداد و از اين رهگـذر، آنـان را بـر دادند كردند

و پندار جاهلي، آن شمردن خويش حرام ابدي مي  د؛ بنابراين خداوند با نقد اين سنت

و اعتقاد آنان را اين  از را باطل اعالم كرد گونه تصحيح كرد كه ايشان براي جدا شدن

و رابطة محرميت با آنهـا را همچـون  زنان خود، حكم مادران را بر آنها جاري نكنند

ح  اُم اُم مادر خود ترسيم نكنند؛ به بيـان ديگـر يعنـي بـين اُم تنزيلـي، فقـط و قيقـي
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و در اصـطالحات عرفـي، او را مـادر حقيقي، يعني آن بانويي كـه فرزنـد را زاييـده

 ). نه ام تنزيلي، همانند همسر ظهارشده(كنند، مادر واقعي است خطاب مي

لذا ظهور اطالقي اين آية شريفه قابل استناد نيست؛ زيرا تمسك به ظهور اطالقي،

و موال در مقام بيان باشد؛ در حالي كه زماني صحيح اس  ت كه مقدمات حكمت تمام

آية ظهار در مقام بيان اين سخن نيست كه تولد در همة موارد مانند موضوع بحـث،

شود آية ظهار در صدد نفي در صدق امومت تأثيرگذار است؛ بلكه با تأمل روشن مي 

 والده تا بدين سبب امكـان امومت از غير والده است، نه در مقام اثبات امومت براي 

و از اين رهگذر، صاحب رحم مادر قلمداد مي .شود تمسك به اطالق كالم باشد

و خـروج از موضـع طبيعـي زن باشـد، پـس همچنين اگر مالك امومت، والدت

و جراحي به دنيا مي  آيند يا زناني نوزاداني كه پيش از زمان زايمان، از طريق سزارين

آورند، نبايـد مـادر بـهو با شكافتن بطن ايشان، نوزاد را بيرون مي اند كه از دنيا رفته 

در اين مورد معنا ندارد؛ در حالي كـه عرفـاً ايـن زن مـادر» والدت«شمار آيند؛ زيرا 

و شرعاً نيز از او ارث مي  برد؛ شـاهد ديگـر مـدعا صـحت اطـالق همان نوزاد است

و پرندگان تخم» مادر« حا به حيوانات لي كه هيچ والدتي از بطن مـاده گذار است؛ در

بنابراين در صدق واژة ولد، نيازي به انفصال ولد از بطن مادر نيـست؛. دهد رخ نمي 

في بطنها«: ويژه پس از ولوج روح، صحيح است كه گفته شود بلكه از نگاه عرفي، به 

مي» ولد . شودو بر حيات يا ممات نيز در اين وضع آثاري مترتب

و خـاص»والـده«بـا»أم«دقت داشت كه تفـاوت واژة از سوي ديگر بايد ، عـام

و مربيه،  بر اين1»أم«شود؛ ولي اطالق اطالق نمي» والده«مطلق است؛ چه بر مرضعه

و از اين ـ صحيح است و فراگيري آن ـ با توجه به عموم رو در آية ظهار، لفظ موارد

. استثنا شده است»ام«از» والده«

م 88ٌِ' �8ن�ا عج�وc(و كاربردهاي قراني آن ماننـد» ولد«ادة البته با عنايت به ُ َ َ َ َ ََ : هـود()ُ

مى«؛)72 ْل�م ي�ت �ل�م(،»زايم؛ در حالى كه من پير هـستم چگونه در اين سن فرزندى َْ ََ ْ ِ
ْيو' َ���ِ' �م�ا �'( به ويژه اطالق آن بر پدر، مانند)3: اخالص()َ َ َ َ ٌ�ال مول�و>(،)3: بلـد()ٍَ ُ ْ َ َ

َهو ًجاc قن ��ِ'� شيئاُ َ ِ ِ ْ َ
كه«؛)33: لقمـان()ٍ با»بيند فرزند به عوض پدر كيفر نمي... روزي ،

شي«.1 ص 1412راغب اصفهانى،(»ء أو تربيته أو إصالحه أو مبدئه أم يقال لكل ما كان أصال لوجود ،85.(
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و نيز با توجه به واژة و كاربردهاي قرآني آن مانند» وضع«لحاظ اصل عدم مجازيت

��8�الJ �ألQاj 8جلهن 38 يضعن Qلهن( �ُ ْ َ َُ َُ َ ْ ْ َ َ َُ َِ
ْ َ ْ ُ َ تـ«؛)4: طالق()َ ا وضـع حمـل عدة زنـان بـاردار


3 كن 8�الQ Jل ف�أنفقو� عل�يهن ح�l ي�ضعن Qله�ن(،»است�� � �ُ ْ َ َ َْ َ ََ ََ ْ � َ ِ
ُ ِ ْ

َ ُ
ٍ ِ َ ُ ْ

ِ در زمـان«؛)6: طـالق()َ

�Q J�] nل Qله�ا(،»باردارى، نفقة آنها را تا زمان وضع حمل بپردازيد  َ�تضع ْ ْ ََ َ َ
ٍ ِ َ U ُ ُ َ : حـج()َ

كه«؛)2 و تكا ... روزي ،»كننـد وضع حمل مـى] زودتر[ن، زنان باردار از شدت ترس

� �ضعته كرها( Qًلته 8مه كرها ًْ ُْ ُ َُ ُ ُْ َْ َ َ َ U ُ َ ُفلما �ضعتها قالت �q� r �ضعتها 8غp ��ب(و)15: احقاف()َ � > ْ �َ َ ََ َ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ْ>
ِ َ َ َ َ َ

8ْعلم بما �ضعت َ َ َ َ ِ ُ َ ْ من«؛)36: عمرانآل()َ و زاييد، گفت پروردگار ، هنگامي كه مريم را نهاد

و زاييده است مي» من دختر زاييدم، خداوند داناتر است به آنچه او نهاده شود روشن

و  غالباً معادل قرآني براي كاربرد معناي زايمان، وضع حمل است، نه تولد؛ بلكه تولد

و ايجاد يك شـيء از شـيء ديگـر اسـت؛ بـه توالد به   معناي منشأ پيدايش، اشتقاق

، بـا حـدوث جنـين)صـاحب تخمـك(و مـادر) صاحب اسپرم(طوري كه بين پدر

و بقاي آن در آنجا) رويان( حتي پيش از انتقال آن به رحم انساني يا مصنوعي ديگر

اي طبيعي وجود دارد؛ يعني مادة اصلي پيدايش نوزاد از مادة براي سير تكاملي، رابطه 

دو(والدين  و در پي آن نيز نوزاد پديدآمده) سلول جنسي آن تكويناً بـه، ناشي شده

و گذراندن مراحل رشد در رحـم، سـبب  و صرف تكامل يافتن ايشان منتسب است

. تحقق نسب نيست

از ديگر جاي به سخن و بقاي جنين در رحم جايگزين مقوم صدق تولـد گذاري

و در وضع اين لغت نيز متعين نشده كه حتمـاً در مبـدأ والدت،  صاحب رحم نيست

ه باشد؛ چراكه معناي اصلي اين واژه، زاييدن نيـست؛ خروج نوزاد از رحم لحاظ شد 

و با همين معنا) دارشدن بچه(بلكه مساوق با حصول فرزند به نحـو اشـتراك(است

ويژه آنكه اطالق والـد به1شده است؛ ...و» ولد«،»والده«،»والد«مبدأ اشتقاق) معنوي

اي در ايـن اطـالق قرينهبر پدر به عالقة سببيت در زايمان نيز بعيد است؛ زيرا چنين 

و بر فرض ادعا نيز به مقتضاي اين عالقه بايـد ديگـر كاربردهـاي  لحاظ نشده است

كـه چنـين با همين معنا صحيح باشـد؛ در حـالي» ولد زيد فالنه«مرتبط با پدر مانند 
 

و الدال«.1 و الالم و النسل،: الواو و هو دليل النَّجل حـصل:ءء عن الـشّىو تَولَّد الشّى ... أصلٌ صحيح،
(»عنه ج1404ابن فارس،:ك.ر. ص6، ،143 (
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و همان گونه جمله مفهومي از اين گونه كه گفته شد، در قرآن مجيـد ها معهود نيست

كه همان و يلدن« واژة طور و«هاي كه اسناد به بانوان دارد، واژهاستآمده» والده يلد

و(اد بـه جـنس مـذكر داردننيـز وجـود دارد كـه اسـ» والد اعـم از مـذكر حقيقـي

و استعمال بيانگر آن است كه ايـن مـاده نمـي) فرضي مذكر توانـد بـهو اين اطالق

و زاييدن باشد كه مربوط به بانوان  و جنس ماده است؛ بلكه به معنـاي معناي زايمان

. آوردن فرزند است به وجود

ً�ال ي�ت�� �ال ف�اجر�(توضيح آنكه در برخي از كاربردهاي قرآني واژه ولـد، ماننـد َ
ِ

َ �
ِ ُ ِ َ َ

ًكفا�� � مى«؛)27: نوح()َ و جز توليـد اگر آنها را زنده بگذارى، بندگان تو را گمراه كنند

حق نسل و 8َال �غهم من �فكه�م $قول�و3(.» خاصيت ديگرى ندارند ناسپاس، هاى فاسد ُ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِْ
ِ ِْ ُ � َ َ

*
َ�' �ب �
غهم لv[بو3 ُ ُِ َ َ ْ ُ�

ِ َ َ� َ مى«؛)152ـ 151: صافات()َ و بـه دروغ بدانيد كه آنها تهمت زننـد

و آنها به واقع دروغ مى ْلم ي�ت(و» گو هستند گويند كه خداوند صاحب فرزندى شده ِ ْ َ

ْ�لم َ ْيو'َ و)3: اخالص()َ و ظاهر آن است كه ...، اسناد اين افعال به مذكر نيز آمده است

با اينكـه جـنس مـذكر والدت بـه معنـاي. اين اسناد، اسناد حقيقي است، نه مجازي 

و تنها يكي از دو خاستگاه وجودي ولد است؛ چنان  كه حـضرت مـريم زايمان ندارد

y �' �ل�م فمس�سw(: ويـدگ پس از تبشير به فرزند، با شگفتي مي  ِقال�ت �r كq يك�و3
ْ َ ُ ُْ َ َْ َ َ ََ ٌَ َ ِ

� َ ّ ِْ َ

ٌب| َ مي بدين.)47: آل عمران()َ فرزنددار«شود كه معناي اين واژه، ترتيب چنين استنتاج

، يعني نقش داشتن در به وجود آمدن فرزند اسـت؛»به وجود آوردن فرزند«و» شدن

ا و تلقيح . است» والده«و تخمك» والد«سپرم به طوري كه ولد حاصل تركيب

و جنس ماده اختصاص نـدارد؛ از ايـن» ولد«بنابراين مادة آن» والـده«رو به مادر

و او همـان زنـي زني است كه در به وجود آمدن جنين نقش اصلي را ايفا مـي كنـد

و سپس بـه دنيـا  و در رحم او پرورش يافته است كه فرزند از تخمك او پديد آمده

مي.تآمده اس  ْ�'غه�م(شود كـه قطعـاً فعـل با اين بيان روشن ُ َ ْ َ  در آيـة)2: مجادلـه()َ

و نمي يادشده به معناي زايمان نيست يا دست و مشكوك است توانـد دليـل كم مردد

و بيني براي استناد اين نظريه باشد؛ چراكه معنـاي آيـة شـريفة  3�ِ 8مه�ايهم �ال(قاطع ِْ ُ َُ � ُ ْ

ْ�لالN �'غهم ُ َ ْ َ َ فرزند، تنها آن زني است كه فرزنـد را بـه اين است كه مادر)2: مجادله()ِ

و وجود مي  مي منشأ آورد بنابراين عـرف در فرضـي. شود، نه زن ديگري وجودي او
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كه زن قطعاً نازا باشد؛ ولي تخمك بارورشده از ديگري را در رحم او پرورش دهند،

و مـالك شمارد؛ از اين طبعاً صاحب تخمك را مادر برمي  رو اين آيه بر تعبد شـرعي

. بودن زايمان در صدق مادري براي صاحب رحم داللت ندارد

و بيـشتر در مقـام آيات ديگر مورد استناد نيز در مقام تعيين ضـابطة مـادري نيـستند

و زايمـان كـشيده  ترغيب به انجام نيكي به مادري هستند كه رنج فراوانـي را در حمـل

مي است؛ از اين  از»أم«ن گفت مستفاد از ظهور آن آيـات، صـحت اطـالق توا رو، پـيش

و در زمان حمل جنين است  نقش رحم نيز هرچند فراتـر.)78:؛ نحل2: نجم:ك.ر(زايمان

و سازندگي جنـين را بـا توجـه  و تغذية تنها براي جنين است، جنبة ايجاد از يك ظرف

و به جسم خارجي بودن آن ندارد؛ بنابراين داوري عرف دربا  رة توليـد جنـين از اسـپرم

ص 1415مؤمن قمي،(شود تخمك دگرگون نمي  ؛ يعني حتي از نظر عرف عصر نـزول)99،

و نابـارور كامالً ترديد وجود دارد كه اگر مردم در مورد خاصي يقين داشتند زني عقـيم

و زايمان را داشته، او را مادر مي .دانستند است، به صرف اينكه فقط قدرت حمل

و سيتوپالسم تخمك رابط.2 ة نسبي با صاحب هسته

و سيتوپالسـم چه بسا گفته شود از نظر علمي براي پيدايش هر نوزاد، دو عامل هسته

و پديد آمـدن  و چون مادر بودن آنها مربوط به تكون و حتي والدت تأثيرگذار است

ا و انتساب نوزاد به مادرش بر و تبديل شدن او به انسان است، ارتباط ثر ايـن كودك

و طبعاً دارندة هريك از اين عوامل مي . تواند مادر قلمداد شود دو عامل است

مي آيت و صاحب هـسته، هـردو: نويسد اهللا حائري يزدي نيز صاحب سيتوپالسم

مي مادر به شمار مي  و ايـن روند؛ زيرا مادر عرفاً همان صاحب تخمك به شمار رود

ت و اگر هم عرف آندو زن صاحب تخمك هستند طور كه ادعا عدد مادران را نپذيرد،

و خطـاي مي شود، به دليل عدم احاطه بر مصداق است، نه بر اثر عدم قبـول مفهـوم

.)1419 صفر27، مورخ 1092له، استفتاي شماره دفتر معظم(عرف در مصداق اعتباري ندارد

و اطـالق بنابراين عرف نيز هردو بانو را مادر مي  دو صـحيح را بـر هـر»اُم«داند

و ديگـري را بـه منـاط جايگـاه رشـد: دانـد مي يكـي را بـه منـاط منـشأيت نطفـه

و.ها كروموزوم و هريك از دو امر نطفه در نتيجه هر دو بانو مادر اين كودك هستند

و در ادلة بحث نيـز چيـزي كـه اقتـضاي  والدت در تحقق نسب مادري كافي است
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اي اطالق عنوان مادري بر زن داشـته باشـد، اعتبار اجتماع هر دو حيثيت با هم را بر

اُم بر زني مي  و از اين وجود ندارد؛ بنابراين هم اطالق شود كه صاحب تخمك است

و هـم اطـالق مـادر بـر  و وراثي به كودك است طريق موجب انتقال صفات ژنتيكي

. شود كه جنين از سيتوپالسم او تغذيه كرده است زني مي

م آن»أم«راد از از سوي ديگر بر فرض كه و شرع والده باشد، در اطالق در عرف

را»اي والده«بر  كه صاحب تخمك هم باشد، شكي نيست؛ ولي به چه مالكي بايد آن

ويژه آنكه در نظر عرف، تفكيـك ميـان صـاحب فقط بر صاحب رحم اطالق كرد به 

و غيـر قابـل التفـات بـوده اسـت  و صاحب رحم در گذشته امـري پيچيـده تخمك

.)434و 428، صص 1425ستاني،سي(

و حامـل بنابراين زماني كه تخمك از زني باشد كه مسئوليت حمل را بر عهده ندارد

يـك از ايـن دو زن وجـود جنين زن ديگري است، آن دو عامل انتساب با هـم در هـيچ 

و در اين وضع، يا بايد هيچ  از ندارد كدام مادر قلمداد نشوند يا چـون نـوزاد بـا هريـك

و ارتباط دارد، هر دو با هم مادر وي شـمرده مـي اين در ايـن. شـوند دو، يك نوع علقه

از نظر شرعي نيز دليلـي بـر منـع. حالت مانعي از صدق اطالقات عرفي نيز وجود ندارد 

و ضرورتي هم بر وحدت امومت نيست . تعدد مادر وجود ندارد

و قياس مادر از اين بودن آنها به مادر بودن رو اطالق امومت بر آنها حقيقي است

و تجـوز اسـت، صـحيح نيـست؛ بنـابراين  و مربيه كه داراي نـوعي عنايـت مرضعه

و حقيقي كودك هستند و صاحب رحم هر دو مادر تكويني . صاحب تخمك

و سيتوپالسم.1ـ2  نقد رابطة نسبي با صاحب هسته

و سيتوپالسم  است، پـذيرفتني اين مدعا كه ارتباط زن با نوزاد در پي ايفاي دو هسته

است؛ اما تعميم اين نكتة علمي بر اينكه هر آنچه خارجاً منشأ تكون است، عرفاً نيـز

. در نسب مادري نقش داشته باشد، محل تأمل است

و صدق و تماميت ادله در تعيين عرفي يا شرعي امومت در صورت عدم وضوح

 بود؛ يعني تشخيص آنچه رسد اين مورد، گرفتار شبهة مفهوميه خواهد آن، به نظر مي 

و ديگـر» ولـد«و» والـده«،»أم« عنوان موضوع در لسان ادلة مرتبط با مفهوم عرفاً به

و به فرجام، در تعيين وظيفـه عناوين متفرعه بر اينها اخذ شده، براي ما ميسر نيست
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. بايد به اصول عمليه رجوع كرد

و ولدتشكيك در مفهوم(حال با توجه به وجود شبهة مفهوميه در خـصوص) أم

) تحقق نيافتن عنـاوين نَـسبي(توان به استصحاب عدمي تشخيص نسب مادري نمي 

و رحم را نفي كـرد؛ و احكام شرعي مرتبط ميان نوزاد با صاحب تخمك رجوع كرد

و مـشكوك  چراكه اخبار استصحاب، ناظر به فرضي است كه هر يك از متيقن سابق

و موجود با  شند؛ در حالي كه در شبهات مفهوميه، شك ما در الحق، در خارج محقق

ج 1387ظهيـري،( است، نه در موجـود خـارجي»أم«خصوص صدق مفهوم عرفي  ،2،

 بينند؛ البته برخي از فقها مانعي از جريان استصحاب در شبهات مفهوميه نمي)307ص

ج1426قمي،( ص4، . تغيير موضوع مانع ديگر اين استصحاب است.)298،

و حكم به بيگانه بودن وي نيز با مانع همچنين رجوع به استصحاب در هر طرف

و معارض با ديگري است ديگري روبه  در. روست؛ چه هر دو طرف محل ابتال ايـن

صورتي است كه نسبت به صاحب تخمك يا هستة تخمك اساساً شكي وجود داشته 

السم محـل باشد؛ ولي در غير اين صورت تنها نسب مادري نسبت به صاحب سيتوپ 

و محل جريان اصل نيز هموست و شك است . ترديد

، نوبت به اصـل)نسب(با وجود موانع جريان اصل استصحاب در ناحية موضوع

رسد؛ چراكه در حق فرزند احكامي كه ناشي از امومـت صـاحب در ناحية احكام مي

و مي   حكم توان نسبت به آنها اصل عدم سيتوپالسم است، حالت سابقة عدميه داشته

و دست دادن، حالت سابقة عدميـه جاري كرد؛ براي نمونه دربارة حرمت نگاه كردن

و مي  وي وجود دارد و دربارة تصرف در اموال توان اصل عدم حرمت را جاري كرد

و نمي  تـوان تمـام تواند در آنها تصرف كند؛ بنـابراين نمـي اصل بر عدم جواز است

. احكام نسب را بر او جاري دانست

ارة جريان اصل استصحاب مذكور در ناحية احكام ممكـن اسـت دو اشـكال درب

در: مطرح شود  اشكال اول اينكه برخي فقها مانند محقق خويي اصل استـصحاب را

بي(دانند ناحية احكام جاري نمي  ج خويي، ص1 تا، ؛ بنابراين جريان اصل يادشـده)144،

م. طبق اين مبنا صحيح نخواهد بود مكن است مطرح شود، اينكـه اشكال ديگري كه

اصل عدم تكليف پيش از سن بلوغ مجعول شرعي نيست تا بتوان آن را استـصحاب 

ج 1376نائيني،(كرد  ص4، اشكال سوم اينكه جريان ايـن اصـل در فـرض تغيـر.)188،



65

/
ن
عيي
ت

ك
خم

وت
ت
گو
زي
ي
يك
ژنت

يم
رم
رت
د
زاد
نو
ي
در
ما
ب
نس

و پس از آن موضوع است؛ چون شخص نسبت به حالت سابقة پيش از سن تكليف

ي موضوع ديگري شمرده مي  و ترديد اسـت؛ا دست شود كم تغير موضوع محل شك

خمينـي،(در حالي كه براي جريان اصل استصحاب، بقاي موضوع بايد محـرز باشـد 

ص 1381 ج 1422؛ خويي،45، ص2، و ترديد در بقاي موضوع مجالي براي)279، و شك

. گذارد جريان آن باقي نمي

ج ريان اصل استصحاب در احكام، در ناحية اشكال اول بايد گفت مبناي يادشده در عدم

مربوط به احكام وجودي است نه احكام عدمي؛ چراكه دليل اين مبنا تعارض بين اصل بقاي 

و چنين تعارضي در احكام عدمي شكل نمي و اصل عدم جعل است . گيرد مجعول

توان گفـت همـين كـه از طريـق سـلب موضـوع، عـدم در ناحية اشكال دوم مي

ميف مي تكليف از ناحية شرع كش  و مجعول شرعي قلمداد افزون بر ايـن. شود شود

و نمـي  تـوان بـه صـرف اصل عدم حادث در سرتاسر فقه به اين نحـو جريـان دارد

و چه  و مجعول نبودن به اين اصل اشكال گرفت بسا اين اصل، اصل عدمي عقاليـي

. در واقع استصحاب عقاليي است

 شود كه موضوع حكـم در حالـت اشكال سوم ممكن است به اين صورت پاسخ داده

و پس از آن تغيير موضوع شمرده شود و عـرف. سابقه بر سن تكليف اين عرفي نيـست

داند، نـه خـود موضـوع؛ چراكـه عرفـاً موضـوع اين تغيير را تغيير در حالت موضوع مي 

. احكام، خود شخص است، نه شخص بالغ؛ بنابراين بقاي موضوع محرز خواهد بود

و نمي رسد به نظر مي توان در اصل عـدم تكليـف احـراز اين پاسخ ناكافي است

بقاي موضوع كرد؛ زيرا مناط عدم تكليف در حالت سابق بر سن تكليف يا سابق بـر 

وجود خود شخص، متفاوت از عدم تكليف پس از سن تكليف است؛ بنابراين امكان 

، اصـل استصحاب عدم تكليف شرعي وجود ندارد؛ مگر اينكه گفته شود ايـن اصـل 

و اصل عقاليي عدم جعل بالمانع جاري است . عقاليي است

. رسد با وجود اصل عدم تكليف نوبت به قاعدة احتياط نمي

 رابطة نسبي با صاحب هستة تخمك.3

ممكن است گفته شود مالك مادري، همانند مالك پدر بـودن اسـت؛ زيـرا از منظـر

و سل  ول سازندة جنـين از ناحيـة دانش پزشكي ترديدي نيست كه خاستگاه پيدايش
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و مادر ناقل صفات وراثتي به نوزاد است »أم«در لغـت واژة. مادر، تخمك زن است

و عماده«معناي به ص1412راغب اصـفهانى،(» اصلُ كلّ شيء رود؛ يعني به كار مي)85،

ج1410جوهرى،(آنچه عناصر اساسي شيئي از اوست ص5، ،1863(.

و بـر ايـن در آيات متعددي از قرآن  مجيد، نطفه منشأ آفرينش انسان دانسته شده

و تكون انسان، كمتر از مرد نيست؛ همانند آية مدعا تأكيد شده كه نقش زن در خلق

َ�كنه خلق �لز�ج� ��كر ��ألغ~(شريفه  ْْ َ َ ََ َ�
ِ َ َْ � َ ُ � َ*wَمن غطفة �[� يم ْ ُ َ

ِ ٍ َ ُْ ْ نر«؛)46ـ45: نجم()ِ اوست كه

آنو ماده آفريد  مي از نطفه، ُفلينظ�ر �إلن�سا3(و آية» شود گاه كه از جايگاهش خارج َ ْ
ِ

ُ ْ َ ْ َ

َمم خلق ِ ُ � ٍخلق من ما, >�فق*ِ ِ
َ ٍ َ ْ ِ َ ِ ِ\ر� من ن� �لصلب ��ل��ئ�ب*ُ ِ ِِ َِ � َ ُْ U ْ َ ُْ ْ انـسان ببينـد«؛)7ـ5: طـارق()َ

هـاي دنـده جهنده كـه از ميـان آبي كه از چه چيزي آفريده شده است؛ از]بينديشد[

و دنده  مي پشت ويژه آنكه در لغـت نيـزبه.»شود، آفريده شده است هاي سينه خارج

شـود شود؛ بلكه به تخمـك زن نيـز گفتـه مـي فقط بر اسپرم مرد اطالق نمي» نطفه«

ج 1405فيومى،( ص2، و امتزاج باعـث پيـدايش جنـين مـي)611، شـوند، كه با تركيب

مي چنان ٍ�نا خلقنا �إلنسا3 من غطف�ة 8م�شا�(: فرمايد كه خداوند متعال َ َْ ََ
ٍ َ ُْ ْ ِ َ َ ْ ْ َ �

مـا«؛)2: انـسان()ِ

و مختلط آفريديم انسان را از نطفة تركيب  و» شده از اين رو، نطفه مبدأ تكون انـسان

و ملحق به كسي است كه نطفه از آن اوست و فرزند نيز منتسب و نژاد است 1.نَسب


�L مـاء«سـخن از در برخي از روايت نيز به صراحت��مـاء«و غلبـة آن بـر» א

به» الرجل و بـستگان مـادري به ميان آمده است؛ ويژه در مواردي كه نوزاد بـه مـادر

بي:ك.ر(شباهت بيشتري دارد  ج صدوق، ص1 تا، ج 1403؛ طبرسـى،1-2، ص1، ايـن.)43،

و عدم جعل نيز برخوردار  است؛ روايات افزون بر اشتراك مضموني از قراين صحت

ويژه در عصري كه مردم آن زنان را بسان ظرفي فقـط محـل پـرورش نطفـة مـرد به

و ديدگاه آنان در اشعار جاهلي آنان نيز نمايان است مي وإنّما أمهات الناس«: دانستند

��	"L از(» مستودعات ص 1425سيـستاني،: به نقل ؛ يعنـي مـادران مـردم همچـون)428،

مي) فرزند(هايي هستند كه در آن چيزي ظرف . شود به امانت سپرده

در مقابل، برخي ديگر از روايات نيز تغذية جنـين از رحـم را تنهـا سـبب رشـد
 

1.»شْجالم :شاجهو كل شيئين مختلطين، والجمع أَم... يج ماء الرجل يخـتلط بمـاءش؛ والم�&L
��، وفـي א
منْ(: نزيل العزيز الت خَلَقْنَا الْإِنْسانَ نَبتَليه1R�/? &�*إِنّا ماء الرجلِ: األَمشاج هي األَخْالطُ:؛ قال الفراء) أَمشاجٍ


L&�)و ماء �بي:ك.ر(» א ج ابن منظور، ص2 تا، ،367(



67

/
ن
عيي
ت

ك
خم

وت
ت
گو
زي
ي
يك
ژنت

يم
رم
رت
د
زاد
نو
ي
در
ما
ب
نس

آن همان جنين دانسته  آمـده7خالد از امام صـادقبن گونه كه در حديث سليمان اند؛

ج1407كليني،(»إنَّ الْولَد في بطْنِ أُمه غذَاؤُه الدم«: است ص3، ؛ غـذاي جنـين)6ح،97،

و شيء ثالثي را پديد نمي»در شكم مادر خون است . آورد؛ يعني رحم تكوين جديد

عمار، تشكيل نطفه در رحم زن نخستينبن در برخي ديگر نيز مانند موثقة اسحاق

و خلقت انساني  موضـوع ايـن روايـت. شمرده شـده اسـت مرحله از تكوين جنين

س   در حديث يادشده7امام كاظم. شود بب سقط مي دربارة نوشيدن دارويي است كه

يخْلَـقُ«: فرمايـد پس از نهي از اين عمـل مـي ج1413صـدوق،(»?/�1R&��-ِإنَّ أَولَ مـا ،4،

ح171ص ،5394(.

از ديدگاه عرفي نيز زني كه در نخستين مرحله از آفرينش جنين سهم دارد، مـادر

به. شود او شمرده مي  هنگامي كه امكان كاشت رويان در رحم ويژه اين اطالق عرفي

و تكامل آن فراهم باشد، بيـشتر مـورد تأكيـد اسـت؛  مصنوعي يا حيواني براي رشد

. شوند گونه از افراد فاقد مادر قلمداد نمي چراكه در متفاهم عرفي، اين

در باور برخي از فقيهان نيز مجرد انعقاد نطفه، مصحح اشتقاق عنـاوين متـضايفه

، 1418اصـفهاني،(و صـدق آنهاسـت) بنوت(و ولد) امومت(والده) ابوت(مانند والد 

ص3ج .؛ يعني نوزاد از آميزش تخمك زن با اسپرم شوهر متولد شده است) 172،

 نقد رابطة نسبي با صاحب هستة تخمك.1ـ3

ممكن است ديدگاه رابطة نسبي با صاحب تخمك دچار اين اشكال شود كه اطـالق

و شـمايل انـساني رخ عرفي ولد در  بطن مادر به زمان متعارفي نياز دارد كـه شـكل

ويژه در آن روح دميده باشد؛ ولي اساساً آيا هر آنچه منشأ تكون انسان است، داده، به 

و مي تواند عرفاً در صدق عنوان مادر دخيل باشد؟ اظهار نظر در ايـن مـورد، آسـان

ق عرفي پدري نيست كـه صـرفاً قطعي نيست؛ زيرا صدق مفهوم مادري همانند اطال 

بسا تقوم عنوان مادري از نظـر عرفـي متقوم به تكون ولد از نطفة مرد باشد؛ بلكه چه

و نمو آن در رحم نيز نيازمند است تا آن تخمـك بـارور  به شيء زايدي، يعني رشد

و به انساني كامل تبديل گردد؛ لذا نبايد نقـش صـاحب رحـم را در حـد يـك  شود

و تبديل مرضعه تنز ل داد؛ زيرا صاحب رحم بر خالف مرضعه در مراحل تكوين ولد

اي كـه گونه كه بر پرنده كند؛ وگرنه همان رويان به انسان كامل نقش اصلي را ايفا مي
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شـود، صرفاً تخم كرده؛ ولي آن را رها كرده يا به جوجه تبديل نكرده، مادر گفته نمي

و انع  روح قاد آن تا زماني كه بـه انـساني ذي در اين مورد نيز صرف برداشت تخمك

از تبديل نشود، هنوز مادر گفته نمي  و اصوالً ميزان در تـشخيص معـاني لغويـه شود

و استعمال، رجوع به متفاهمات عرفي است، نه به واقع خارجي يا علمي  حيث وضع

و ثغور آن . با تمام حدود

 پاسخ نقد.2ـ3

و عرفي، صاحب تخمك ماد ور نوزاد آزمايشگاهي شمرده مي از ديدگاه لغوي شـود

ويژه در مواردي كه امكان نگهداري نوزاد آزمايـشگاهي نسب براي او ثابت است؛ به 

در لغت به معناي اصـل هـر»اُم«در رحم مصنوعي يا حيواني فراهم شده باشد؛ زيرا 

و اگر بر زن اطالق مادر مي  و عماد آن است شود، از آن جهت است كـه اصـلِ چيز

و معلوم است كه در محل بحث ما، جني اصل جنـين از زنـي اسـت كـهن از اوست

و نگهداري جنين در سيتوپالسم  و اما پروريدن هستة تخمك از او گرفته شده است

و لـذا  و نگهـداري كـودك پـس از تولـد اسـت تخمك يا در رحم، مانند شير دادن

و حاضنه، مادر بودن حقيقي همان طور مادر همين نيست، گونه كه مادر بودن مرضعه

و صاحب رحم نيز مادر بـودن حقيقـي نيـست  رو از ايـن. بودن صاحب سيتوپالسم

و والدت كـودك و عرب جاهلي، مالك مـادر بـودن، حمـل هرچند در صدر اسالم

و اصالً  و تكون كودك از آن خبر نداشـتند؛ ولـي تأكيـد بوده است  از وجود تخمك

ك در توليد انسان، ارتكازات عرفي عصر نـزول عرف اين زمان بر اهميت نقش تخم

و تبيين مي به را تحليل طوري كه اگر آنان نيز مانند مردم معاصر بر اثر پيـشرفت كند؛

و» اوعيـه«دانش پزشكي از نقش تخمك در تكوين انسان آگاه بودند، زنان را صرفاً 

و قطعاً قضاوت آنان دربارة جايگاه مـادر نمي» مستودعات« . كـرد تغييـر مـي ناميدند

هـاي داخـل همچنين آنچه بر اين مدعا داللت دارد كه مادر نيز به واسـطة كرومـوزم

هستة تخمك، نقش ژنتيكي در توليدمثل دارد؛ از جمله روايـاتي اسـت كـه داللـت 

اش ناشـي از نطفـة مـادر اوسـت؛ كند بر اينكه شباهت كودك به مـادر يـا دايـي مي

مجلـسي،(و يا عمويش ناشي از نطفة پدر اوست گونه كه شباهت كودك به پدر همان

ج 1410 ص60، علوم تجربي نيز اين مطلب را اثبات كرده است كه صـفات.)340ـ338،
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و اسپرم مـرد اسـت؛ بنـابراين زنـي كـه فقـط وراثتي ولد ناشي از هسته تخمك زن

صاحب سيتوپالسم تخمك است يا زني كه جنين را در رحم خويش پـرورش داده، 

. اين صفات در كودك نداردسهمي از

عالقـة: اند بعضي از بزرگان در وجه منحصر بودن مادر در صاحب تخمك آورده

و هر دو زن وجود دارد؛ ليكن بعيد نيست گفته شود كـه مـالك  تكويني ميان كودك

مادر بودن در نزد عرف، مثل مالك پدر بودن است؛ چراكه طفـل در مبـدأ خلقـتش، 

و فرض آن است كه وجود اولي طفل، از تركيب دو نطفـه مخلوق از نطفة وي بوده 

مي( و زن صاحب تخمك و لـذا)باشد كه از مرد صاحب اسپرم ، تشكيل شده اسـت

و تغـذّي در رحـم و صاحب تخمك است و مستند به صاحب مني وجودش متقوم

و نمو او مؤثر است؛ لذا فقط صاحب تخمك، مادر عرفي مـي  و فقط در رشد باشـد

و غيـر اينهـا»اُم«ني مانند عناوي و نكـاح  با مفاهيم عرفـي آن، موضـوع احكـام ارث

و مي و تمام احكام مادر باشند؛ بنابراين كودك فقط منتسب به صاحب تخمك است

ص1415مؤمن قمى،(فرزند فقط ميان آن دو جاري است .)99ـ98،

م و بنابراين ديدگاه برگزيده بر منشأيت هستة تخمك در تكون فرزند بتني اسـت

و نسب مفهوم انتزاعيِ برخاسته از رابطـة  اينكه نطفه علت تامة وجودي فرزند است

و ستوپالسـم  و والدين اوست كه از نطفة آنها آفريده شده است تكويني ميان كودك

و يا رحم نقش اساسي  و حداكثر نقـش او هماننـد وعـاء  در پيدايش اين طفل ندارد

و و تكامل آن بوده؛ اگرچه ظرف لقاح نطفه، يعني تخمك و نمو و محل رشد  اسپرم

و رواني بر جنين نيز است؛ همانند يك دستگاه رحم صـنعتي داراي تأثيرات محيطي

و چنـان  و تكامـل آن را فـراهم آورد و زمينة رشد كـه كه زيگوت در او تزريق شود

را شود اين دستگاه را مادر كودك دانست، همچنين نمـي نمي  مـادر تـوان ايـن بـانو

و انسان بـه كودك قلمداد كرد؛ يعني نقشي در اصل وجود انسان ايفا نمي تمامـه كند

و  و لقـاح و هستة تخمكـي اسـت كـه پـس از تركيـب همان نطفة متكون از اسپرم

با سپري كردن مراحل رشد، مرحله به مرحله كامل) رحم(استقرارش در قرار مكين 

از.هدن شده تا از رحم به فضاي بيرون گام مي  در نتيجه چون شـالودة وجـود آدمـي

و والدين او هستند، پـس  و عمودين و صاحبان نطفه منشأ پيدايش انسان نطفه است

به مادر آن بانويي است كه در اصل پيدايش انسان نقش داشته است؛ به  ويژه با توجه
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و و اطالق نطفه بر آب مرد و ماء و روايات داله بر تكون جنين از نطفه  زن به آيات

ص1405فيومي،(تصريح اهل لغت ،611(.

هـايش در مـايع سـلولى از نظر علمي نيـز هـستة سـلول بـه همـراه كرومـوزوم

مى غوطه) سيتوپالزم( و از آن تغذيه اى در محـيط هـسته، غـشاى هـسته. كننـد ورند

از وجود دارد كه در داخل خود محتوى شبكه هـاى تنـد نوار با رنـگ46اى متشكل

مى» كروموزوم« آنها است كه به  و ديوارة سلول، مادة. شود گفته در فضاى بين هسته

اجـسام. وجود دارد كـه صـرفاً غذاسـت) سيتوپالزم(سيالى معروف به مايع سلولى 

از46رنگى يعنى   كروموزوم، حامل صفات وراثتى هستند كـه در قالـب واحـدهايى

و جنس اسيد هسته مى»ژن«اى قرار دارند وژن. شود ناميده ها ترتيب خاصى دارنـد

مى به حرف  مى هايى و از اين كلمات، يـك كتـاب تـأليف مانند كه كلمات را سازند

و تكثير سلول به روش تقسيمى است مى هاى جنسى، سلول منى البته در سلول. شود

كند، دو هستة آنهـا بـه يـك سلول تخمك را با شكافتن در ديوارة تخمك بارور مى 

و23هاى انسانى ديگر داراىد كه سلولشو هسته تبديل مى   جفت كروموزوم اسـت

بنابراين اگر زنى كه در سيتوپالزم او نارسايى. اين مرحلة نخست تكوين جنين است

در بسترى با شـوهر خـود، هـستة تخمـك تلقـيح وجود دارد، پس از هم  شـده او را

 او استفاده كند، تخمك بدون هستة زن ديگرى قرار دهند تا جنين از سيتوپالزم سالم 

و زن دوم كـه صـاحب سـيتوپالزم اسـت، مادر حقيقى اين جنين، زن نخست است

و سلولى كه در رحم زن دوم رشد  مادر جنين نيست؛ زيرا سيتوپالزم صرفاً غذا بوده

زيرا روشن شد تخمك زنى كـه از هـسته. كرده، با هستة تخمك زن اول بوده است 

وين طفل تأثيرى ندارد كه سـيتوپالزم آن غـذاى خالى شده است، بيش از اين در تك 

از. شود مناسبى براى رشد نطفه مى  بنابراين نطفة حقيقى، هـستة سـلولى اسـت كـه

ـ گرفتـه مـى  ـ اگرچه همين زن صاحب تخمك حـسيني(شـود عضو يك مرد يا زن

ج1426حائري،  ص38، ،42(.

 گيري نتيجه

م و بـر نقـش در اين نوشته، ديدگاه برگزيده در خصوص نسب ادري مشخص شـد

صاحب هستة تخمك در صدق عنوان امومت تأكيد شد؛ در نتيجه از منظـر شـرعي، 
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رو در جـايي كـه خـود نسب مادري طفل، زن صاحب هستة تخمك اسـت؛ از ايـن

تخمك از دو نفـر زن باشـد، مثـل اينكـه هـستة تخمـك زنـي بـه دليـل نقـص در 

ك  ه هستة آن تخليه شـده، گذاشـته ميتوكندري آن در سيتوپالسم تخمك زن ديگري

و فرزند محصول ترميم تخمك و سيتوپالسم(شود پيش يا پـس از لقـاح بـا) هسته

اسپرم باشد، هرچند احتمال قائل شدن به دومادري وجود دارد؛ ولي چون اين امر از 

و از نظر علمي نيز با توجه به كشف ژنـوم انـساني خـالف  نظر عرفي، استبعاد دارد

ب  ايد بر امومت صاحب هسته تأكيد كرد؛ زيرا نسب انسان امري اعتبـاري واقع است،

و تخمك دارد كه نسبت به تخمك،  است كه ريشه در واقعيت، يعني در ژنوم اسپرم

.ها تنها در هستة آن موجود است اين ژن
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