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 چکیده

استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سـؤاالت و ابهامـات                 
یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مـورد توجـه اندیـشوران              . متعددی مواجه است  

رحم جـایگزین از جهـت نـشر حرمـت     قرار گرفته، بررسی رابطۀ میان کودک و صاحب        
 با بررسـی ادلـۀ      اند  نگارندگان کوشیده . اثبات یا نفی این رابطه آثار متعددی دارد       . است

. مختلفی که ممکن است در اثبات حرمت استدالل شوند به این مـسئله پاسـخ گوینـد                
یک از این    های مختلف، این است که هیچ       دستاورد این پژوهش پس از بررسی استدالل      

مفهوم اولویت نسبت به حرمت از راه رضاع نیـز کـه            . له برای اثبات مدعا کافی نیست     اد
طور جزمی    هر چند به  . رود، دارای شرایط الزم برای حجیت نیست        شمار می  ترین به   مهم
 اهمیت فراوان دلیل توان رابطۀ محرمیت را رد کرد و بهتر است از جنبۀ ازدواج ـ به  نمی

 .شودآن ـ جانب احتیاط رعایت 
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 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٢

 مقدمه
حال تحقیقات متعددی انجام گرفته است،   اصل استفاده از رحم جایگزین تا بهۀدر زمین

صورت جدی واکاوی فقهی نشده  اما هنوز هم ابعاد و جوانب متعددی از این موضوع به
 یکی از مسائل ۀآنچه در این مقاله از نظر خواهد گذشت، پژوهشی است در زمین. است

مرتبط با مبحث لقاح مصنوعی با استفاده از رحم جایگزین، یعنی رابطۀ کودک با زنِ 
 .اند صاحب رحم جایگزین از جنبۀ مَحرمیت که تاکنون کمتر به آن توجه کرده

 به تصویب ١٣٨٢وجین نابارور در سال در کشور ایران، قانون نحوۀ اهدای جنین به ز
با آنکه قانون مزبور دربارۀ تشریفات وظایف اهداکنندگان و . مجلس شورای اسالمی رسید

شده، مقرراتی را بیان داشته، در زمینۀ نسب کودک و رابطۀ  کنندگان طفل متولد درخواست
 به برخی از وی با هر یک از زنِ صاحب رحم و صاحب تخمک سکوت اختیار کرده و تنها

نظر  آثار نسب، مانند نگهداری، تربیت، نفقه و احترام اشاره کرده است؛ پس ضروری به
توضیح آنکه کودک متولد از رحم . تری صورت پذیرد رسد که دربارۀ آن تحقیقات جدی می

فردی که منشأ پیدایش جنین بوده و سلول : جایگزین، از جهت مادر با دو فرد مواجه است
و فردی که جنین پس از تشکیل، به ) صاحب تخمک(س ماده از وی است ابتدایی جن

 .رحم او انتقال یافته و در رحم وی پرورش پیدا کرده و زاییده شده است
سؤال اساسی این خواهد بود که اگر از لحاظ نَسب مادر را صاحب تخمک بدانیم، 

ن او را نیز مَحرم توا ای با صاحب رحم دارد؟ آیا می کودک از جنبۀ حقوقی چه رابطه
کودک دانست و آثار حقوقی آن را بار کرد، هرچند مادر نَسبی ندانیم یا خیر؟ نگارندگان 

شوند  ای که از قوت نِسبی برخوردار است و در اینجا مطرح می در صددند با بررسی ادله
 .به این سؤال پاسخ گویند

 
  و کلیاتها تعریف

منظور از ). ٥٧٩: ٢، ج ١٤٢٤مصری، (ن است معنای آبستن کرد تلقیح از ریشۀ لقح به
سازی و ترکیب بین اسپرم جنس مذکر و تخمک  تلقیح مصنوعی اجرای عملیات آبستن
 ).٦٧: ١٤٢٩العذاری، (جنس مؤنث از راه غیرمعمول آن است 

منظور از روش استفاده از رحم جایگزین در اینجا صورتی است که در آن اسپرم مرد 
کنند و بعد از تشکیل جنین اولیه به  قانونی وی را ترکیب میو تخمک همسر شرعی و 

 . دهند تا در آنجا رشد کند و به مرحلۀ زایمان برسد رحم شخص ثالثی انتقال می
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: ١٦، ج ١٤١٤حسینی واسطی، (کسی است که ازدواج با او حالل نباشد » مَحرم«
صورت  دواج با او بهشود که از در اصطالح فقه و در باب نکاح به کسی گفته می). ٢٧٧

وجود رابطۀ . ٢وجود قرابت نَسبی؛ . ١: همیشگی به یکی از این سه دلیل حرام باشد
همچنین به هر زنی که نزدیکی ). دامادی(وجود حالت مصاهره . ٣؛ )شیرخوارگی(رضاع 

: ١٤١٩،  حلی (١شود با وی جایز باشد، مثل همسر و ملک یمین نیز مَحرم گفته می
 ).٣٢٣٨: ٤، ج ١٣٧٨رودی، ؛ جعفری لنگ٢٥٤

 : عالوه بر معنای فقهی آن، معانی دیگری هم دارد که برخی از آنها عبارتند از
رازدار و . ٢خویشی، کس و کسانی که حق ورود به خانۀ دیگری را داشته باشند؛ . ١

گونه تعرضی بیرون از  هر کسی یا چیزی که برخوردار از احترام باشد و هیچ. ٣ندیم؛ 
انصاری و (رعی و قانونی نسبت به آن روا نباشد و دفاع از او واجب است موازین ش
 ).١٧٤١: ٣، ج ١٣٨٤طاهری، 

 
 اسباب ثبوت حرمت نکاح

 :شوند در سه دسته خالصه می) از طریق غیرعقوبت(های نشر حرمت  طور کلی راه به
 . مصاهره. ٣ رضاع؛  .٢ نسب؛  .١

ت خویشاوندی نسبی بر مرد حرامند و محرمات نَسبی، زنانی هستند که به جه) الف
 : شوند شامل چهار گروه می

 .اصول شخصی که عبارتند از مادر، مادربزرگ و هرچه باالتر روند) الف. ١
تر روند،  فروع شخصی، مانند دختر، دختر دختر، دختر پسر و هرچه پایین) الف. ٢
 .)٢٣ : نساء(» حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم«: طور که خداوند فرموده همان
فروع پدر و مادر، مانند خواهران مادری، خواهران پدر و مادری، خواهران ) الف. ٣

پدری و دختران فرزندان برادران و خواهران و هرچه که فروتر روند، چنانکه خداوند 
 ).٢٣: نساء(» و بنات االخ و بنات االخت«: فرموده است

ها و  ها که عبارتند از عمه دربزرگها و ما طبقۀ نخست از فروعِ پدربزرگ) الف. ٤
حرمت علیکم امهاتکم و «: فرماید های خود فرد یا پدر و مادرش، چنانکه خداوند می خاله

اما طبقۀ دوم یا غیرمستقیم این ). ٢٣: نساء(» بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خاالتکم
 .جایز است. ..فروع حرام نیست، بنابراین ازدواج با دختران عمه و دختران خاله و 

                                                                                                                                                                             
 .مَحرم نه شوند می محسوب فرد لیلهح اینها که است این فقیهان اصطالح در یمین، ملک و همسر دربارۀ تر دقیق تعبیر .١



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٤

مُحرمات سببی، آن گروه از خویشاوندان و بستگان سببی هستند که ازدواج با ) ب
 : طور دائم حرام است و عبارتند از آنها به
و التنکحوا ما «: همسر اصول و هرچه باالتر روند، چنانکه خداوند فرموده است) ب. ١

، از )٢٢: نساء(» قتاً وساء سبیالًسلف، انه کان فاحشة و م نکح آبائکم من النساء اال ما قد 
 .رو زن پدر و زن پدربزرگ و هرچه باالتر روند، بر شخص حرام است این

شوند،  محض وقوع عقد بر انسان حرام می اصولِ زن و هرچه باالتر روند که به) ب. ٢
 ). ٢٣: نساء(، »امهات نسائکم«: فرماید مانند مادر زن و مادربزرگ زن، چنانکه خداوند می

تر روند، مانند زنِ پسر و زنِ پسرِ پسر، همچنانکه  همسر فروع و هرچه پایین) ب. ٣
 . »وحالئل ابنائکم الذین من اصالبکم«: فرماید خداوند می

: تر روند، مانند دختر زن، چنانکه خداوند فرموده است فروع زن و هرچه پایین) ب. ٤
 ).٢٣: نساء(» تم بهنّو ربائبکم الالتی فی حجورکم من نسائکم الالتی دخل«

علت نسب و سبب  محرمات رضاعی، در برگیرندۀ همان دسته افرادی است که به) ج
و امهاتکم الالتی ارضعنکم و اخواتکم «: فرماید حرام هستند، چنانکه خداوند متعال می

 : از که عبارتند ) همان(» من الرضاعه
 ). رگمادر و مادربز(اصولِ شخصی و هرچه باالتر روند ) ج. ١
 ).دختر رضاعی، دخترِ دخترِ رضاعی و دخترِ پسرِ رضاعی(فروعِ رضاعی) ج. ٢
 .فروعِ پدر و مادر رضاعی) ج. ٣
 .فروعِ مستقیم جد و جده) ج. ٤
 .مادر و جدات رضاعی مادر) ج. ٥
 .زنِ پدر و پدربزرگ رضاعی) ج. ٦
 .زنِ پسر و زن پسرِ پسرِ رضاعی) ج. ٧
 ).١٧٤٣: ٣، ج ١٣٨٤انصاری و طاهری، (رانش، هرچه فروتر روند دختر رضاعی زن و دخت) ج. ٨

 
 شرایط تحقق رضاع

هرچند موضوع پژوهش حاضر، مَحرمیت از راه رضاع نیست، از آنجا که موضوعِ محل 
بحث تا حد زیادی با بحث مَحرمیت از طریق رضاع مرتبط است، آگاهی از این مباحث 

 . کند نده به آنها اشاره خواهد شد، به ما کمک میهایی که در آی در تحلیل و نقد استدالل
م در تبیین شرایط تحقق قرابت رضاعی که همگی از فقه امامیه بوده . ق١٠٤٦مادۀ 



  ٥  بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین

قرابت رضاعی در حکم قرابت نسبی «: گوید  می١های فقهی استفاده شده است، و از کتاب
 : است، مشروط بر اینکه

 .شیر زن از حمل شروع باشد: اوالً
 . شیر مستقیماً از پستان مکیده شود: ثانیاً
روز یا پانزده دفعۀ متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون   شبانه طفل، الاقل یک: ثالثاً

 . اینکه در این میان، غذای دیگر یا شیر زن دیگری را بخورد
 . شیر خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد: رابعاً

 که طفل خورده است، از یک زن و از یک شوهر باشد، بنابراین مقدار شیری: خامساً
روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد، موجب  اگر طفل در شبانه

 .شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد حرمت نمی
همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر 

ه شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده متعلق ب
 ).١٣٦: ١٣٨٤حجتی اشرفی، (» باشد و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی

 
 ماهیت رابطۀ رضاع 

شود این است که ماهیت رابطۀ رضاع چگونه است؟ آیا این  سؤالی که در اینجا مطرح می
اصطالح تعبدی بوده و در  ای از سنخ تکوین است یا اینکه به  نسب، پدیدهپدیده نیز همانند

تعریف و تحدید آن نیازمند بیان قانونگذار شریعت است؟ برخی بر این باورند که رابطۀ رضاع 
 . گیری یکی از دیگری را دارد از سنخ رابطۀ نسب است و ماهیت تکوّن و شکل
 رابطۀ رضاع ٢ :نویسد ود در این زمینه میمحقق بحرالعلوم در مقدمۀ رسالۀ رضاع خ

نحو  از سنخ رابطۀ نسب بوده که در آن ارتباط بین دو طرف نسب ارتباطی تکوینی و به
زیرا کودک از پدر و مادرش پدید آمده و مادۀ اصلی . مشتق شدن یکی از دیگری است

قات پایین ای که در همۀ طب گونه او از مادۀ پدر و مادر مشتق شده، به) گیری شکل(
                                                                                                                                                                             

 أو لیلةً و یوماً یُتمّ أو العظم یشدّ أو اللحم ینبت أن و نکاح عن کونه بشرط بالنسب یحرم ما بالرضاع یحرم و. ١
 أخری، برضاع بینها تفصل ال أن و الحولین، فی المرتضع یکون أن و بالعشر، النشر األقرب و رضعةً عشرة خمس

  ).١٧٧ ،ابن مکی عاملی (واحدٍ فحلل اللبن یکون أن و
 و تکوین ربط الیه المنسوب و النسب بین ربط هو الذی النسب ربط سنخ من الرضاع ربط ان فهی المقدمه، اما«. ٢

 و... النازلة الطبقات جمیع فی الساریة مادتهما من مشتقة األصلیة مادته و والدیه، من متکون الولد فان اشتقاق،
 »األصلی الربط ذلک فی تأثیر له »النسب کلحمة الرضاع لحمة ان«: قیل ما عنه یعرب کما بشرائطه الرضاع لعل

 ).١٢٩ ـ ١٢٨ :٣ج  ،١٤٠٣ بحرالعلوم،(



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٦

رسد که رضاع نیز در صورت تحقق  نظر می به... این ماده وجود دارد ...] نوه، نتیجه و [دست 
نیز همین را بیان » خویشاوندی رضاع همانند خویشاوندی نسب است«شرایط، همچنانکه جملۀ 

 ).١٢٩ـ١٢٨: ٣، ج ١٤٠٣العلوم،  بحر(است گذار در این رابطه اصلی  دارد ـ تأثیر می
شود  باید توجه داشت که همگونی و مسانخت بین رابطۀ رضاع و نسب، سبب نمیاما 

آنکه   و قانونگذار شریعت بی١ای واقعی و عرفی است تا بگوییم همچنانکه نسب پدیده
تعبد دیگری برای نسب و پدر و مادر و فرزند نسبی داشته باشد، احکام را بر اساس 

رده است، پدیدۀ رضاع و رابطۀ رضاعی نیز همین نظام طبیعی و موضوعات واقعی وضع ک
، چه آنکه آشکارا پیداست که از نظر )٧٠: ١٣٨٤محالتی، (به همین شیوه است 

قانونگذار شریعت، رابطۀ رضاع تنها با وجود شرایط خاصی ـ که در مباحث قبلی به 
دی گیری و تکوّن فر گونه نیست که شکل یابد، این برخی از آنها اشاره شد ـ رسمیت می

همین علت  به. از فرد دیگر به هر شکلی که باشد، بتواند رابطه رضاع را محقّق کند
فقیهان شیعه در مبحث رضاع بر این نکته تأکید دارند که تحقق خویشاوندی از راه 

اند، شاید بتوان  رضاع، مشروط به حصول شروطی است که در این بخش یادآور شده
ن امر واقف بوده و در کالم خود به این مطلب اشاره نیز به ای گفت محقق بحرالعلوم خود

و از آنجا که «: نویسد کرده است، از این رو در ادامه سخنی که پیشتر از وی بیان شد، می
ما از رضاع و مقدار معتبر در آن و شرایط حصول آن آگاهی کاملی نداریم، به آنچه در 

 .٢»کنیم دلیل به آن اشاره شده است، اکتفا می
 
  ی رابطۀ بین کودک و زن صاحب رحمبررس

در مباحث پیشین اشاره شد که اگر در تعیین مادر نسبی کودک متولد از رحم 
جایگزین، به این نتیجه رسیدیم که کودک، فرزند مادر اصلی ـ دارندۀ سلول جنسی 

ـ بوده و از این جهت یعنی رابطۀ نسبی، ارتباطی با مادر جانشین ـ زن ) تخمک(ماده 
شود که آیا راه دیگری برای اثبات رابطۀ  حم ـ ندارد، این پرسش مطرح میصاحب ر

ای که از آن رهگذر به محرمیت میان ایشان  گونه محرمیت بین این دو وجود دارد، به
 حکم و آثار فقهی و حقوقی آن را اثبات کرد؟ 

ید در هایی را که شا ها و احتمال برای پاسخ به این سؤال ناگزیریم تا همۀ استدالل
 : اثبات محرمیت مؤثر باشد، بررسی کنیم

                                                                                                                                                                             
 .باشد تعبدی که نیست طور این و است، واقعی امری آن انتزاع منشأ که است امری نسب که است این مقصود واقع در. ١
 ).١٢٩: بحر العلوم، همان(»الدلیل عنه اعرب ما علی اقتصرنافیه حصوله بشرائط و هبکمیت و علماً به تحط لم انا حیث«. ٢
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 مفهوم اولویت : دلیل یکم
برخی از نویسندگان در بیان رابطۀ محرمیت بین کودک و مادر جانشین به ادلۀ ایجاد 

زن صاحب رحم همانند زن : اند  و گفتهاند رابطۀ حرمت از راه شیرخوارگی تمسک جسته
کند، جنین  زن شیردهنده تغذیه میشیردهنده به کودک است، چنانکه کودک از 

توان نقش زنی که جنین را در رحم  کند و از این جنبه نمی شده نیز چنین می کاشته
داشته و به مرحلۀ زایمان رسانده است، کمتر از زن شیردهنده به طفل دانست،  خود نگه 

رود،  شمار می نادیده انگاشتن نقش زن دارندۀ رحم جایگزین، ظلم بزرگی در حق وی به
چرا که این کودک از نخستین مراحل بعد از انعقاد نطفه و از هنگامی که جنینی ابتدایی 
و متشکل از چند سلول بوده است تا آخرین مرحله یعنی وضع حمل در رحم چنین زنی 

طوری که گوشت و پوست و استخوان  ها از خون او تغذیه کرده، به رشد و نموّ کرده و ماه
بنابراین اگر بگوییم میان این دو محرمیت برقرار بوده و . گرفته استاو از این زن شکل 

با تفاوت در کیفیت (ایم  میان نیاورده نکاح بین ایشان شرعاً ممنوع است، سخن گزافی به
؛ صمدی اهری، ١٦٣: ١٣٨٤؛ صادقی مقدم، ١٢٨: ٣، ج ١٤٢٢جواهری، : به. بیان رک

همچنین ممکن ). ٣٧٨: ١٩٩٣ زهره،  و مرسیی٦٩: ١، ج ١٣٨٤؛ محالتی، ١٣٩: ١٣٨٢
 ). ١٦٥: ١٣٨٧فاضل لنکرانی، (است از راه تنقیح مناط حکم مذکور اثبات شود 

در بررسی و نقد این دلیل، الزم است تا در ابتدا، نحوۀ استفاده از ادلۀ محرمیت 
صورت اصولی و فنی تبیین شود تا در ادامه  واسطۀ رضاع، برای پژوهش حاضر به به

 آن را نقد و بررسی کنیم، برای رسیدن به این مقصود، ناچاریم مقدماتی را به بتوانیم
 : اختصار مطرح کنیم

      
  تبیین مفهوم موافق

شود که در ظاهر  در اصطالح اندیشمندان علم اصول فقه، مفهوم به معنایی گفته می
جمعی (سبب خصوصیتی، از منطوق کالم فهمیده شود  کالم آورده نشده است، ولی به

اگر مفهوم مستلزم ثبوت همان حکم ذکر شده در منطوق باشد ). ٧٦٢: ١٣٨٩محققان، 
تغییر کرده باشد، به آن مفهوم ) تر، متعلق حکم تعبیر دقیق به(و تنها موضوع حکم 

عنوان مثال در دلیلی آمده  ، به)٥٠١: ٢، ج ١٤٢٦علی،  صنقور(شود  موافقت گفته می
پدر و مادر خود را «، مفهوم این جمله آن است که » اف مگوبه پدر و مادر خود«است که 

، در اینجا حکم ـ حرمت ـ تغییری نکرده و تنها موضوع آن »مورد ضرب و شتم قرار مده
 . از گفتن اف، به ضرب و شتم تغییر کرده است



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٨

 :مفهوم موافق به دو گونه است
ی موضوع آن در جملۀ گاهی استفادۀ مفهوم از راه اولویت است، یعنی ثبوت حکم برا

، همانند ١کند مذکور، به اولویت یقینی کشف از ثبوت آن حکم برای موضوعی دیگر می
چنین مفهومی نزد همگان صورت تردیدی نیست که  تر بیان شد، در این مثالی که قبل

 ).١٠٨: الدین بن علی عاملی زین(جهت است 
کور در کالم در موضوعی سبب یقین به وجود علت حکم مذ گاهی استفادۀ مفهوم به

شده برای موضوع، در مفهوم نیز  دیگر است، زیرا وقتی یقین پیدا شد که علت حکم بیان
 گونه، مفهوم مساوات  به این. کند وجود دارد، آن حکم به مفهوم نیز سرایت پیدا می

 از اند و آن را بیگانه در اینجا اشکال کرده» مفهوم«شود، هرچند برخی در اطالق  گفته می
بروجردی، (کنند  العلة یاد می منصوص] قیاس[دانند و از آن به  اصطالح مفهوم می

 ).٥٥٥: ٢ و ١، ج ١٤٢٤؛ غروی نائینی، ٢٩٥: ١٤١٥
های خاصی در کالم   به وجود ویژگیـ چه موافق باشد و چه مخالف ـتحقق مفهوم 

ق خراسانی در عنوان مثال محق شود، به مشروط است که در اصول فقه به آن اشاره می
معتقد است که تنها در صورتی مفهوم دارد که جملۀ ) مفهوم مخالف(بحث مفهوم شرط 

حال باید دید که ). ٢٣١: ١٤٢٤خراسانی، (شرط علت منحصرۀ تحقق جملۀ جزا باشد 
 .تحقق مفهوم اولویت نیازمند تحقق چه شرایطی است

 
 شرایط تحقق مفهوم اولویت
. از یک جمله، الزم است آن جمله دارای شرایطی باشدبرای استفادۀ مفهوم اولویت 

ترین شرط در تحقق این مفهوم که مورد اتفاق نظر همۀ اصولیان شیعه محسوب  مهم
طور قطعی باشد، بنابراین اگر اولویت  دست آمده باید به شود، این است که اولویت به می

 .به مرتبۀ قطع نرسد و ظنی باشد، چنین مفهومی اعتبار ندارد
شناسی آن در اصول فقه در آرای اندیشمندان  هرچند در تحلیل مفهوم اولویت و جایگاه

اولویت (هر حال باید توجه داشت که این شرط  این علم اختالف نظر وجود دارد، اما به
 .ترین شرط و رکن تحقق این مفهوم در نزد اصولیان امامیه است اساسی) قطعی

فاظ باشد و به داللت لفظیۀ التزامیه از کالم مفهوم اولویت چه از سنخ داللت ال
و چه آنکه ) ١٥٢: ٢، ج ١٤١٦؛ مکارم شیرازی، ٥٩٦: ٣، ج ١٣٨٤مظفر، (شود  برداشت 

                                                                                                                                                                             
 نسبت التزامی مدلول اولویت هرچند. بود خواهد لفظیه ۀالتزامی داللت رهگذر از مفهوم استفاده صورت، این در. ١

 .است قطعی مطابقی مدلول به



  ٩  بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین

برگشت چنین مفهومی به همان تنقیح مناط باشد، به این بیان که مناط حکم در مفهوم 
شود  وم میتر از مناط حکم در منطوق است، لذا سبب استفادۀ مفه تر و شدید قوی

، در هر صورت باید دانست )٥٣٥: ٢، ج ١٤٢٨لنکرانی،  ؛ فاضل٥٧: ١، ج ١٤٠٥بحرانی، (
 . که وجود مفهوم تنها و تنها مشروط به وجود اولویت قطعی است نه ظنّی

با عنایت به مقدماتی که گذشت، نقد دلیل اول روشن : نقد و بررسی دلیل نخست
 به این نکته اشاره شده که رضاع در صورتی تحقق شود، زیرا اگرچه در برخی روایات می

کند که موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان شود، باید توجه داشت  پیدا می
که این مقدار از بیانی که در احادیث وارد شده برای سرایت حکم محرمیت به مورد 

زین نیز بحث ما کافی نیست، برای اینکه حکم مذکور شامل کودک متولد از رحم جایگ
بشود، الزم است احراز کنیم که مالک در محرمیت در باب رضاع، رویش گوشت و 

 . محکم شدن استخوان است
توان چنین اموری را مالک نشر حرمت و علت تام تحقق حکم  روشن است که نمی

زیرا چنانکه در مباحث . ای که حکم، در آمدن و نیامدن دائرمدار آن باشد گونه دانست، به
شود که شرایط آن   گفته شد، محرمیت در باب رضاع، تنها در صورتی ایجاد میتر پیش

عنوان مثال باید شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد، جاری شدن آن از  به. محقق شود
ناحیۀ شوهر زن باشد، مستقیماً از پستان مکیده شود، قبل از اتمام دوسالگی باشد؛ این 

کافی نیست و برای آمدن ...  مجرد رویش گوشت و از این است کهوضوح حاکی شرایط به
حکم ضروری است که این امر در اثر یک نظام حاصل شود و در صورت تحقق کامل این 

سیستانی، (شود  نظام است که به رابطۀ محرمیت میان دهندۀ شیر و کودک حکم می
 ).٧٩: ١٣٩٠؛ علوی قزوینی، ٤٨١: ١٤٢٥

یک از آنها  توان دریافت که در هیچ ضاع میاز سوی دیگر با دقت در احادیث باب ر
نیامده است و تنها این » علت حکم«عنوان  روییدن گوشت و محکم شدن استخوان، به

اند که موضوع نشر  اند و بیان داشته احادیث متضمن تبیین موضوع نشر حرمت شده
است، یعنی شیردادنی که دارای این خصوصیت » ما أنبت اللحم و شد العظم«حرمت 

 ).١٤٣: الرسائل مجمع خویی،... (باشد نه صرف انبات لحم و 
شود که ادعای استفادۀ رابطۀ محرمیت بین کودک و بین  از توضیحات باال روشن می

زن صاحب رحم از راه مفهوم اولویت، ادعای ناصوابی است، زیرا گفته شد که مفهوم 
طعی استفاده شود و در طور ق اولویت در فقه شیعه تنها در صورتی معتبر است که به
پذیر نیست، چرا که شرایط   مورد موضوع این پژوهش، ادعای اولویت قطعی امکان



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٠

شده برای نشر حرمت، بیانگر این حقیقت است که صرف نشأت گرفتن روییدن  بیان
طور کلی تا زمانی که  به. تواند در تحقق حکم مؤثر باشد از شیر دهنده، نمی... گوشت و 

طور کامل عملی نشود، رابطۀ  شده توسط قانونگذار شریعت به ش تعریفیک نظام از پی
اتفاق بیفتد، ... محرمیت محقق نخواهد شد حتی اگر باالترین مراتب رویش گوشت و 

عنوان مثال در فرضی که کودک بعد از اتمام دو سالگی از شیر زنی تغذیه کند، حتی  به
طوری که آثار رشد در اثر خوردن آن شیر  اگر مدتی طوالنی این کار ادامه پیدا کند به

شود یا در فرضی که شیر  نشرحرمت نمی) مثالً یک سال تداوم داشته باشد(آشکار شود 
توان  مادر دوشیده شود و کودک آن را از ظرف بنوشد، به اعتقاد بسیاری از فقیهان نمی

 .به رابطۀ محرمیت حکم کرد
حتی اگر به نظر عرف روییدن گوشت و که در صورت تحقق کامل این نظام،  در حالی

مانند فرض شیردادن در پانزده مرتبۀ متوالی (محکم شدن استخوان، محقق نشده باشد 
توان  حال با وجود اینها چگونه می. توان به محرمیت حکم کرد باز می) روز یا یک شبانه

 را علت تامۀ نشر حرمت دانست؟... ادعای اولویت قطعی داشت و رویش گوشت و 
 

 بر صاحب رحم » مادر«صدق : دلیل دوم
برخی از فقیهان معتقدند که هرچند از لحاظ شرعی زن صاحب تخمک مادر وی 

حال زن صاحب رحم نیز به وی مَحرم است، چرا که چنین زنی  شود، با این محسوب می
بنابراین تمام احکام فرزند عرفی، از قبیل حرمت . شود مادر عرفی این کودک شمرده می

فاضل (حه کنند اح و غیر آن بین این دو نفر جاری است و تنها در مورد ارث مصالنک
 ).٤١: ١٣٨٢؛ صمدی اهری، ٩٨ـ٩٧: ١٤٢٨لنکرانی، 

در مقدمه اشاره شد به اینکه مبنای این پژوهش صورتی است که در : نقد و بررسی
مک آن از میان زن صاحب تخمک و زنی که دارندۀ رحم جایگزین است، زن صاحب تخ

 .را برگزیده باشیم و او را مادر نسبی طفل بدانیم
توان زن صاحب رحم را مادر  حال بر اساس مبنا مذکور سؤال این است که چگونه می

عرفی طفل معرفی کرد؟ ظاهر این سخن که با وجودی که مادر کودک، زنِ صاحب 
ه این رود، در واقع ب شمار می لحاظ عرفی زن صاحب رحم مادر به تخمک است، به

گردد که بگوییم ـ الاقل در این مورد ـ تعریف شرع با تعریف عرف دربارۀ مادر  برمی
 .نَسَبی تفاوت دارد
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گونه موارد نیز برای نَسب و تعیین مادرِ نسبی  بنابراین باید دید که آیا اساساً شرع در این
گونه   اینکه اینیا) اگرچه در بعضی از موارد با رأی عرف مغایر باشد(تعریف مستقلی دارد 

  است؟  شود که قانونگذار شریعت آن را به عرف واگذار کرده امور از قبیل اموری محسوب می
از مفاهیمی » مادر«و » پدر«ه پدیدۀ نسب و نیز مفاهیمی همچون رسد ک نظر می به

اند و اصطالح  هستند که با همان معنای متداول در نزد عرف، موضوع احکام قرار گرفته
البته ممکن است در بعضی موارد قانونگذار شریعت . اصی در مقابل عرف ندارندشرعی خ

دلیل مالحظاتی در این مفاهیم دخل و تصرفاتی داشته باشد، چنانکه قرآن کریم  به
و ما جعل ازواجکم الالئی تظاهرون منهن امهاتکم و ماجعل أدعیاءکم  أبناء کم ... «: فرماید می

و هرگز ... «؛ )٤: احزاب(»  یقول الحق و هو یهدی السبیلذلکم قولکم بأفواهکم و هللا
های  خوانده فرزند) نیز(دهید مادران شما قرار نداده و   قرار می١همسرانتان را که مورد ظهار

گویید  شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است، این سخن شماست که به دهان خود می
. »کند گوید و او به راه راست هدایت می  حق را می، اما خداوند)پایه سخنی است باطل و بی(

در این آیه خداوند ظهارکنندگان نسبت به همسر و نیز کسانی که فرزندخوانده را فرزندِ 
 . دانند، مورد تخطئه قرار داده است خویش و خود را پدر و مادر وی می

عیین آشکارا پیداست که شارع در ت: گوید صاحب جواهر در مورد نسبت چنین می
) یعنی پدر بودن و مادر بودن و عمو بودن و دایی بودن و امثال آن(موضوعات نسب 

لغت و عرف ) همانند بسیاری از مباحث دیگر(نقشی ندارد، بلکه مرجع در این مباحث 
در نسب صدق لغوی و عرفی معتبر است : گوید زمینه می محقق نراقی نیز در این  ٢.است

 همچنین محقق ٣ای ندارد تا معتبر باشد،  حقیقت شرعیهنه شرعی، بلکه اساساً نسب،
شود این  آنچه از مذاق شارع و نیز ظاهر بعضی ادله برداشت می: خویی معتقد است که

  ٤.است که بحث نسب به عرف واگذار شده است
شود که ادعای وجود مادر عرفی در کنار مادر از دیدگاه شارع  با این توضیحات روشن می

رسد و مادر حقیقی تنها آن فردی است که از نگاه عرف، مادر شمرده شود   نمینظر صحیح به

                                                                                                                                                                             
 صورت این در است،) حرام من بر (مادرم پشت ماننده تو پشت«: بگوید همسرش به مردی که است این »ظهار«. ١

 .دهد طالق را او یا کفاره همسرش به رجوع برای باید مرد
 نحوها، و الخؤولة و األمومة و األبوة من النسب موضوعات تحقیق فی الشارع مدخلیه عدم البین الواضح من ان«. ٢

 ).٣٠٩: ٢٩، ج ١٩٨١نجفی، (»اللغة و فالعر إلی مرجعها التی األلفاظ من کغیرها االّ لیست هی بل
 ).٢٢٢ :١٤١٧ نراقی، (»للنسبة شرعیة الحقیقة بل] العرفی و الغوی الصدق [=االول المعتبر، ان«. ٣
 ).٣٥٨: ٣٢ج  ي،یخو (،»العرف إلی موکول النسب ان األدلة، بعض ظاهر و الشارع مذاق من مایفهم مقتضی بل«. ٤



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٢

عنوان مادر نَسبی برگزیده  و از آنجا فرض مسئله صورتی است که زن صاحب تخمک را به
 .شود که این دلیل نیز دلیل مناسبی برای اثبات محرمیت نیست شده باشد، روشن می

 
 ینش انسان احادیث مربوط به آغاز آفر: دلیل سوم

ممکن است در اثبات نشر حرمت میان کودک و صاحب رحم، به احادیثی استدالل شود 
که دربارۀ آغاز آفرینش انسان و کیفیت خلقت حضرت حوا سخن گفته است، شیخ 

مردمی در ناحیه ما : پرسیدند و گفتند) ع(کند که از امام صادق  صدوق از زراره نقل می
طور است؟   حوا را از آخرین دندۀ چپ آدم آفرید، آیا همین گویند خداوند عزوجل می
خداوند منزه است و بسیار برتر از آنکه چنین کند، آیا کسی که به این قائل : فرمود) ع( امام

خداوند توان آن نداشت که حوا را از غیر دندۀ آدم بیافریند، و از این راه : گوید شده، می
 تن  اگر از دندۀ آدم بود، پس او با پارۀ: گوی باز گذارد که یکی بگوید برای گویندگان هرزه

 ).٣: ٥، ج ١٣٦٧غفاری و دیگران،  (١خود همبستر گشته، اینان را چه شده است؟
شود که ازدواج میان کودک و صاحب  ن فهمیده میاز روایت باال و موارد مشابه آ

ها از بدن صاحب رحم تغذیه کرده و  رحم نیز جایز نیست، زیرا اجزای این کودک ماه
 .رشد و نمو یافته است

در جواب این دلیل گفته شده افزون بر اینکه برخی دیگر از احادیث : نقد و بررسی
شده را  گویان، ازدواج به شکل گفته هاز قول هرز) ع(، امام ٢معارض با این حدیث است

ندارد ) ع(مورد انکار و اشکال دانست و این مقدار داللت بر انکار آن توسط خود امام 
 ).٤٧٩ـ٤٧٨: ١٤٢٥سیستانی، (

پذیر باشد، عالمه مجلسی پس از بیان دو  رسد هر دو پاسخ گذشته خدشه نظر می به
، به جهت آنکه مضمون این دو روایت رسند نظر می روایتی که معارض با این روایت به

، ج ١٤٠٣مجلسی، (کند  میان عامه از شهرت برخوردار است، هر دو را بر تقیه حمل می
اشکال را از سوی اهل تشنیع طرح کرد، اما ) ع(از سوی دیگر هرچند امام ). ٢٢٦: ١١

شنیدن محض  همین دلیل به داند، به ظاهر متن مؤید این است که این اشکال را بجا می
 .»سبحان هللا، تعالی هللا عن ذلک علواً کبیراً«: این سخن از راوی فرمودند

                                                                                                                                                                             
 هللا ان ـ یقولون عندنا اناساً ان له  قیل و حّواء خلق عن) السالم علیه(ابوعبدهللا سئل: لقا انه اعین بن زرارة عن روی. ١

 ان هذا یقول من أیقول کبیراً علّواً ذلک عن تعالی و هللا سبحان: فقال األقصی، األیسر آدم ضلع من حّواء خلق عزّوجل
 سبیالً التشنیع اهل من للمتکلم یجعل و ضلعه غیر نم زوجةً آلدم مایخلق القدرة من له  یکن لم تعالی و تبارک هللا
 ).٣٧٩ :٣ صدوق، ج (،....لهؤالء؟ ما ضلعه من کانت اذا بعضاً بعضه ینکح کان آدم ان: یقول ان الکالم إلی

  ).٣١٥ :٢، ج ١٤٠٣ طبرسی، (»اللجاج اهل علی االحتجاج« کتاب به ک.ر .٢



  ١٣  بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین

گونه  استفادۀ یک قانون کلی از این: رو بهتر است در نقد این دلیل گفته شود از این
شود به یک قانون کلی رسید که  روایات بسیار مشکل است، زیرا تنها در صورتی می

ا بتوان آن را به موارد دیگر نیز سرایت داد، از سوی بتوان به مالک حکم دست یافت ت
دیگر در این روایت نیز تصریحی به مالک نشده است، زیرا اگر مالک در حرمت ازدواج 
این بود که بخشی از او از بدن دیگری است، بسیاری از شرایطی که در مبحث رضاع 

شود این میزان مگر آنکه گفته (مورد بود  برای تحقق محرمیت ذکر شده است، بی
هرچند مقتضی را برای حرمت نکاح بیان کرده، در باب رضاع دستخوش تصرفاتی از 

توان از  بنابراین سرایت حکم از این حدیث به مسئلۀ ما را نمی). جانب شارع شده است
العلة به شکل ظنی است که  راه تنقیح مناط دانست، بلکه در واقع از نوع قیاس مستنبط

 .یعه حجت نیستدر نزد فقیهان ش
 

 ارتکاز متشرعه : دلیل چهارم
منظور از ارتکاز متشرعه ادراک ناخودآگاه به معلوماتی است که در عمق اذهان متشرعه 

طور اجمال  طور دقیق روشن نیست، هرچند به رسوخ کرده است و منشأ پیدایش آن به
ر این ارتکاز دخیل دانیم که اعتقاد ایشان به شریعت واحد و پایبندی به احکام آن، د می

 ).١٤٥: ١٣٨٩جمعی از محققان، (بوده است 
ممکن است در اثبات ادعای نشر حرمت، به ارتکاز متشرعه تمسک شود، با این بیان که 

ها در رحم وی پرورش یافته و از خونش تغذیه کرده و تمامی  ازدواج میان زن و کودکی که ماه
گاه مورد  ه و توسط او زاییده شده است، هیچمراحل خلقت جنین را در درون رحم او گذراند

 . دانند تأیید متشرعه نیست و شکی نیست که متشرعه این کار را به ارتکاز خود جایز نمی
هرچند خدشه در تحقق چنین ارتکازی، مشکل است و اصل وجود آن : نقد و بررسی

، زیرا ارتکاز آنچه مهم خواهد بود، بحث از اعتبار این ارتکاز است. دور از نظر نیست
عنوان سندی برای حکم شرعی  شود و به متشرعه تنها در صورتی حجت محسوب می

 . شود که با امضای شارع یا الاقل با عدم منع او تأیید شود تلقی می
بر این اساس اعتماد بر چنین ارتکازی فقط در صورتی صحیح است که یقین کنیم 

قرار ) ع( وری که مورد تأیید معصومط وجود داشته است، به) ع(در زمان معصومین 
نسبت به چنین ارتکازی احراز نشود، ) ع(گرفته باشد، زیرا تا زمانی که تأیید معصوم 

طور جزم ادعا کرد که این حکم، حکمی بوده که قانونگذار شریعت وضع  توان به نمی
امامان یا ) ص(رود منشأ آن امور دیگری غیر از بیان نبی  کرده است، بلکه احتمال می



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٤

باشد، مثالً از رأی برخی از فقها در برخی از اعصار سرچشمه گرفته باشد یا ) ع(معصوم 
؛ ٢٠١: ١٩٦٣حکیم، (اساس و افکار ناصحیح باشد   وجود برخی مقدمات بیدلیل به

 ).١٦٧ـ١٦٦: ٥تا، ج  شهیدی، بی
شود که تمسک به چنین ارتکازی برای اثبات نشر حرمت در  از اینجا روشن می

وضوع این تحقیق درست نیست، زیرا اساساً مسئلۀ رحم جایگزین و مسائل مرتبط با م
توان مورد تأیید شارع  آن از امور نوپیدایی است که سابقۀ چندانی ندارد، بنابراین نمی

بودن آن را به اثبات رساند، از سوی دیگر مجرد اینکه چیزی در ارتکاز متشرعه باشد، 
های دیگری   نیست، البته دربارۀ ارتکاز مذکور اشکال و جواببرای ترتیب اثر دادن کافی

 .نیز باقی است که خارج از حد موضوع پژوهش است
توان گفت این دلیل نیز همانند دلیل سوم به اصطالح  افزون بر آنکه بیان شد، می

کنند و رابطۀ  اخصّ از مدعاست، یعنی بر فرض صحت تنها حرمت ازدواج را ثابت می
توان از این راه اثبات کرد، مگر آنکه ثابت شود میان   همۀ آثارش را نمیمحرمیت با

 . حرمت ازدواج در این مورد و سایر آثار مَحرمیت، مالزمه وجود دارد
     

 صدق رَحِم: دلیل پنجم
بیان دیگری که شاید برای اثبات نشر حرمت گفته شود، این است که کودکی که از 

شمار  آن زن به» رَحِم«اصطالح ـ در زمرۀ  گذارد ـ به  میطریق رحم یک زن پا به حیات 
این است که شخص در آن » رحم«زیرا معیار در . شود رود و از ارحام وی محسوب می می

رحم بوده باشد یا با غیر خود در بعضی از مراتب باالتر در یک رحم اجتماع داشته باشد، 
جتماع دارند، به اعتبار اینکه پدران همانند پسرعموها که در رحم مادربزرگ پدری خود ا

از سوی دیگر روشن است که ). ٣٥١: ١، ج ١٤٢٤قائنی، (اند  ایشان در آن رحم بوده
 .شود، ازدواج کند تواند با کسی که از رحِم خود او شمرده می انسان نمی

لحاظ منطقی هم از نظر صغری و هم از جهت کبری   این استدالل به: نقد و بررسی
 است، زیرا اینکه گذراندن دوران جنینی در رحم یک زن برای اثبات رحم رپذی خدشه

بودن کافی باشد، به اثبات نرسیده است، چه بسا گفته شود که این مقدار تنها جزیی از 
شود و الزم است چنین زنی منشأ پیدایش آن کودک هم بوده باشد  علت محسوب می

شمار رود،  ی صدق اینکه از ارحام وی بهواال مجرد اینکه رشدش در این رحم باشد، برا
عنوان احتمالی جدی در اینجا  کافی نیست و اگر چنین ادعایی ثابت نشود، حداقل به

 . شود مطرح است و مانع از احراز قطعی علت تامه در صدق آن می



  ١٥  بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین

شود،  افزون بر اینکه بر فرض بپذیریم چنین کودکی از ارحام آن زن شمرده می
» مَحرم«حرمت میان این دو حکم کرد، زیرا روشن است هر رحمی توان به نشر  نمی

طوری که ازدواج با وی ممنوع باشد و به بیان دیگر ازدواج با هر  شود، به محسوب نمی
 رابطۀ  ـ که از ارحام یکدیگرندـرحِمی ممنوع نیست، چنانکه میان دخترعمو و پسرعمو 

در ادله تنها موضوع احکام دیگری » ارحام«و » رَحِم«به بیان دیگر . مَحرمیت برقرار نیست
بنابراین مجرد . در باب ارث و صلۀ رحم و مانند اینها هستند، نه حکم حرمت ازدواج

 . تنهایی برای اثبات ادعای مذکور کافی نیست صدق رحم بر فردی به
 

 روایات دال بر حرمت ازدواج با قابله: دلیل ششم
 بیانگر حرمت ازدواج فرزند با زن قابله ـ زنی که برخی از احادیث موجود در متون روایی

. دار تسهیل زایمان مادر فرد بوده و در وقت زایمان به مادرش کمک رسانده ـ است عهده
شاید در اثبات حرمت ازدواج فرزند با زن صاحب رحم و نشر حرمت میان آن دو، به این 

 .دسته از احادیث استدالل شود
تواند با قابلۀ  کند که آیا فرزند می بن یزید نقل می جابرمحقق کلینی با سند خود از 
قابله ] زیرا[تواند ازدواج کند،  نمی] نیز[نه و با دختر او «: خود ازدواج کند؟ حضرت فرمود

این حدیث در سایر کتب اربعۀ حدیثی نیز ذکر شده . ١»شود یکی از مادران او شمرده می
 ).١٥٥: ٧، ج ١٤٠٧؛ طوسی، ١٧٦: ٣، ١٣٩٠؛ طوسی، ٤١٠: ٣صدوق، ج (است 

دربارۀ قابلۀ مرد ) ع(کند که از امام کاظم  بن عبدالحمید نقل می همچنین ابراهیم
اگر قابله یکی دو «: اش ازدواج کند؟ حضرت فرمود تواند با قابله پرسیدم که آیا آن مرد می

 و ٢ نداردتحویل بگیرد و تربیت کند، اشکالی] در زمان والدت و طفولیت[سه بار او را 
هم قابلۀ او بوده و هم تربیت و تکفل او را به عهده ] بیش از این مقدار بوده، یعنی[اگر 

 .»٣کنم درستی که من خود و فرزندانم را از آن نهی می داشته، پس به
                                                                                                                                                                             

  هِيَ ابْنَتَهَا لَا وَ لَا فَقَالَ یَنْکِحَهَا  أَنْ لِلْمَوْلُودِ  یَحِلُ أَ الْقَابِلَةِ عَنِ السالم علیه جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ«. 1
 ).٤٤٨ - ٤٤٧: ٥ ، ج١٤٠٧ کلینی، (»أُمَّهَاتِهِ بَعْضُ

 اگر اما اند، دانسته گرفتن حویلت و کردن قبول عام معنای به و اند خوانده »تَقبَل« شکل بهرا  حدیث متن معموالً. ٢
 حکم ،باشد تکفل و تربیت با توأم اگر اما نیست، حرام ،ببوسد مرتبه دوسه اگر: شود می معنا بخوانیم »تُقَبِّلُ«

 ). ٥٩٤٦: ١٨ج  زنجانی، به رک (دارد را مادر
 کَانَتْ إِذَا فَقَالَ یَتَزَوَّجَهَا أَنْ لَهُ أَ الرَّجُلَ تَقْبَلُ الْقَابِلَةِ عَنِ ع الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ«. ٣

  »وَلَدِي وَ عَنْهَا نَفْسِي أَنْهَى فَإِنِّي کَفَلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ قَبِلَتْهُ کَانَتْ إِنْ وَ بَأْسَ فَلَا الثَّلَاثَةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الْمَرَّةَ قَبِلَتْهُ
 ).٥٠٢: ٢٠، ج ١٤٠٩ عاملی، حرّ(
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شود که ازدواج  از این روایات و سایر روایاتی که در این زمینه وارد شده است، استفاده می
م جایگزین با صاحب رحم نیز جایز نیست، زیرا آنچه موجب نشر حرمت کودک متولد از رح

در قابله شده در صاحب رحم نیز موجود است، بلکه چه بسا بتوان ادعای قیاس اولویت کرد 
 ).٣٥٢: ١، ج ١٤٢٤قائنی، (و صاحب رحم را از زن قابله، اولی به نشر حرمت دانست 

 :پاسخ دادتوان دو  در نقد این دلیل می: نقد و بررسي
از نگاه امامیه مبتنی نیست، زیرا ) تنقیح مناط(استدالل باال بر قیاس معتبر : نخست

از نظر ما قیاسی معتبر است که ناشی از قطع به مناط حکم باشد، همچنان که در قیاس 
اولویت نیز اشاره شد که اولویت باید به شکل قطعی باشد و مادامی که مناط حکم 

طور دقیق  اما در اینجا به. باشد، ادعای اولویت در حکم، مشکل استطور دقیق روشن ن به
از سوی دیگر نقش زن . و قطعی ثابت نشده است که معیار در حرمت نکاح چیست

شود، غیر از نقش زن قابله است و  صاحب رحم که حمل و زایمان طفل محسوب می
 .توان ادعای وحدت مالک قطعی در آن دو کرد نمی

رمت حتی دربارۀ مورد این روایات یعنی ازدواج با زن قابله قطعی نیست حکم به ح: دوم
، این استفاده شاید از جمع میان این ١و بسیاری از فقیهان در اینجا به کراهت معتقد هستند

نصر  بن ابی بن محمد دسته از روایات و روایاتی که دالّ بر جواز باشد، مانند روایتی که احمد
شود که قابله  مگر می! سبحان هللا«: نقل کرده است که ایشان فرمود) ع(بزنطی از امام رضا 

 بنابراین بر فرض که قیاس ـ چه به شکل مساوات و چه اولویت ـ ٢»بر مولود حرام باشد؟
توان استفادۀ حرمت  ادعاشده در اینجا معتبر باشد، از نوع قیاس ظنی نباشد باز هم نمی

 .شود ر به کراهت ثابت حکم میدربارۀ کودک و زن صاحب کرد و حداکث
 
 گیری نتیجه

یک از  توان اظهار کرد، این است که هیچ آنچه در مجموع و پس از بررسی ادله می
هایی که برای اثبات نظریۀ رابطۀ حرمت بین کودک متولد از رحم جایگزین و  استدالل

کم که با اولویتِ در وجود این ح. زن صاحب رحم گفته شده است، استحکام کافی ندارد

                                                                                                                                                                             
ابن  ؛١٤٩: ٣ ، ج١٤١٩ حلی، عالمه ؛١٥٨: ٢ ، ج١٤١٧ آبی، فاضل ؛١٨١: ١، ج ١٤١٣ حلی، محقق  به رک. ١

 ییطباطبا ؛٤٢٦ :١٤١٥ انصاری، ؛٣٤: ٢٩ ، ج١٩٨١ نجفی، ؛٧٩: ٢ تا، ج  بیسبزواری، ؛١٨١ :عاملیمکی 
 ).دیگران و ٣٢/٦ ی،یخو ؛٧٩٨: ٢ ، ج١٤٠٩ یزدی،

اللَّهُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَتَزَوَّجُ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ«. ٢
 ).٥٠٢: ٢٠، ج ١٤٠٣ک به حر عاملی، ر(» عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ
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واسطۀ شیر خوردن از زنی  نسبت به حرمتی که در رضاع به(بهره بردن از مفهوم اولویت 
دلیل آنکه اولویتی ظنی  ادعا شده است نیز پذیرفتنی نیست، به) شود بیگانه حاصل می

بنابراین حکم به رابطۀ . توان به نتیجۀ آن در اثبات حکم شرعی اعتماد کرد است و نمی
 .ین دو ثابت نیستمحرمیت میان ا

های موجود در قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین  همچنین الزم است نارسایی
 که از جهت تعیین نسب و نیز رابطۀ حقوقی کودک با هر یک ١٣٨٢نابارور مصوب سال 

 .از صاحب رحم و صاحب تخمک مسکوت مانده و فاقد رأی است، اصالح شود
 از مسائلی است که اهمیت فراوانی دارد و با در هر صورت از آنجا که مسئلۀ ازدواج

توجه به ارتکازی که در اذهان متشرعه نسبت به عدم جواز ازدواج کودک با زنی که 
یک از ادلۀ  با آنکه هیچ(ها در رحم وی پرورش یافته و زاده شده است، وجود دارد   ماه

ر است در بخش ازدواج،  بهت١)عنوان دلیل بر اثبات این رابطه نپذیرفتیم شده را به گفته
 .٢احتیاط رعایت شود

 
 منابع

 قرآن کریم؛]. ١[
اکبر غفاری، دفتر انتشارات  علی: ، مصححمن الیحضره الفقیهبابویه قمی، محمدبن علی،  ابن]. ٢[

 ق؛. ه١٤١٣اسالمی، قم، 
، کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، کتاب النکاحانصاری، مرتضی، ]. ٣[

 ، چاپ اول؛ق. ه١٤١٥
 ، چاپ چهارم؛١٤٠٣، مکتبۀ الصادق علیه السالم، تهران، بلغۀ الفقیهبن علی،  العلوم، محمدبحر]. ٤[
، دفتر الحدائق الناضره فی احکام العترۀ الطاهره علیهم السالمبحرانی، یوسف بن احمد، ]. ٥[

 ق، چاپ اول؛. ه١٤٠٥انتشارات اسالمی، قم، 

                                                                                                                                                                             
 اگر واالّ پذیرد انجام رحم صاحب زن توسط بارداری ۀمرحل تنها که است صورتی در فوق ۀنتیج که شود دقت .١

 رضاع اصل تحقق شرط را فحل اتحاد که صورتی در ،بیفتد اتفاق وی توسط نیز شیردهی زایمان ۀمرحل از بعد
 ـ،)٩٩ :١٤٢٤ سبحانی،( باشد وی رضاعی برادر یا خواهر و وی بین محرمیت ایجاد در دخیل تنها و ندانیم
 .دشو مراعات رضاع شرایط سایر آنکه به مشروط شد، خواهد برقرار رحم صاحب و کودک بین محرمیت ۀرابط

 میان جدی نظر اختالف مورد که است مباحثی ۀجمل از نکاح، با مرتبط مسائل در اولی اصل اقتضای از بحث .٢
 در تنها احتیاط اینجا در اینکه تعیین. هستند حتیاطا به قائل دیگر ۀدست و اباحه به قائل ای دسته ،بوده فقیهان

 این که بدانیم، چه را اولیه اصل مقتضای که  خواهد بوداین به وابسته است، المراعاة الزم یا است حُسن ۀمرتب
  .ندارد را آن از بحث گنجایش گفتار



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٨
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 ق، چاپ اول؛. ه١٤٢٨ریاض،  اشبیلیا، 

ه گنج دانش، تهران، ، کتابخانمبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفر، محمد رودی، جعفری لنگ]. ٨[
 ، چاپ اول؛١٣٧٨
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، انتشارات مجد، تهران، قرارداد استفاده از جایگزینحمداللهی، عاصف و محمد روشن، ]. ١٧[
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تا، مؤسسة احیاء  یتقی خوئی، بمحمد: ، مقررموسوعة االمام الخوئیخوئی، سید ابوالقاسم، ]. ٢١[

 آثار االمام الخوئی؛
، حسن محمد مکی العاملی، مؤسسه امام صادق، قم، فقه الرضاع، مقررسبحانی، جعفر، ]. ٢٢[

 ق، چاپ دوم؛. ه١٤٢٤
 تا، چاپ اول؛ ، انتشارات مهدوی، اصفهان، بیکفایة االحکامسبزواری، محمد باقر، ]. ٢٣[
ق، . ه١٤٢٥، دارالمورخ العربی، بیروت،  الصناعیهوسائل االنجابرضا، سیستانی، محمد]. ٢٤[

 چاپ اول؛
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، ١٣٨٤ن، ، نشر محراب، تهرادانشنامۀ حقوق خصوصیطاهری، محمدعلی و دیگران، ]. ٢٩[
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