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«پیوند» عضو ،یکی از «محرّمات نکاح»
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مصطفی جبّاری
چکیده

بیتردید در اسالم« ،رضاع» از جملهی محرّمات نکاح است .فقیهان از شررای تحقّرر رضراع ث ر رار
مترتّب بر رن به تفصیل سخن گفتهاند .مبنای این حرم ت ،حکم شارع است که ظراررا برر فررا جام رهی
زمان نزثل حکم ،صحّه گذاشته ث رنرا پذیرفته است :ثقتی که طفلی برابر قوافد شرع ،از شریر زنری ریرر از
مادر خود مینوشد« ،رضاع» محقّر شده ث در نتیجه ،نکاح میان شیرخوار ث کسانی که در شرع مشخصانرد
حرام است .اما تالش این نوشته در پی کشف راری است تا مالک نشر حرمت به ثاسطهی «رضراع» را بره
«پیوند» تسرّی داده ث ابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به فنوان درندهی فضو) ،یک یا چند فضو به مرد
دیگری (به فنوان گیرندهی فضو) ،پیوند زده شود در ا ر این پیوند ،رمان حکم حرمت به ثاسطهی «رضاع»
محقّر شده ث در نتیجه ،نکاح میان گیرندهی فضو با مادر یا خواررِ درندهی فضو خرایی از اشرکال نخواررد
بود.
کلید واژهها :رضاع ،محرّمات رضافی ،پیوند فضو ،تسرّی حکم رضاع به پیوند فضو.
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 -1مقدّمه
فقهای شی ه ث سنّی از رضاع به فنوان یکی از محرّمات مسلّم نکاح یاد کرده ث از رن به تفصیل بحث
میکنند .در ریه  23از سوره نساء رمده است« :حرّمت فلیکم أمّهاتکم ث بناتکم ث أخواتکم  ...ث أمّهاتکم
ایلّاتی أرض نکم ث أخواتکم من ایرضافه  :...حرام شده است بر شما ،مادرانتان ث دختران ث خوارران شما  ...ث
مادرانی که شما را شیر دادهاند ث خوارران رضافی شما »...؛ در تأیید قافده رضاع ،احادیث چندی از ائمه ث
م صومان فلیهمایسّالم مورد استناد قرار گرفته است که مهمترین رنها حدیثی از رسول اکرم صلّی اهلل فلیه
ث ریه ث سلّم است که شی ه ث سنّی رن را رثایت کردهاند ث در رن حضرت فرمودهاند« :یحرم من ایرضاع ما
یحرم من اینسب»(1حرّ فاملی ،بیتا )280 ،14 ،ث نیز « :ایرضاع یحمه کلحمه اینسب :رضاع ،خویشی است
رمانند خویشی نسب» (طبرسی247 ،1414 ،؛ محقّر داماد )69 ،1365 ،نیز فبداهلل بن سنان از امام
صادق(ع) رثایت کرده است که« :یحرم من ایرضاع ما یحرم من ایقرابه» (حرّ فاملی ،بیتا)281 ،14 ،
رمین م نا با فبارات دیگر نیز رمده است؛ مثال بخاری ث مسلم از رسول اهلل رثایت میکنند که« :إنّ
ایرضافه تحرم ما تحرم ایوالده» (مسلم بن ایحجاج ،بیتا162 ،4 ،؛ ایبخاری )47 ،4 ،1401 ،ث نیز «یحرم
من ایرضافه ما یحرم من ایوالده» (مسلم بن ایحجاج ،بیتا162 ،4 ،؛ ایبخاری )149 ،3 ،1401 ،رمچنین از
پیامبر(ص) است که فرمود« :ما حرّمته ایوالده حرّمه ایرضاع» (میبدی .)463 ،1382 ،پس قدر متیقّن این
است که رمانگونه که شخص نمیتواند با محارم نسبی خود ازدثاج کند نکاح با محارم رضافی اث نیز بر
ثی حرام است.
میدانیم که حرمت نکاح رضافی ،حکمی امضایی است ث «قرابت رضافی قبل از اسالم ثجود داشته
است .قوم فرب برای شیرخوارگی ارمیت زیادی قایل بودند ث از خویشاثندی رضافی خود حمایت می-
کردند ،رمانگونه که از خویشاثندی نسبی حمایت میکردند .اسالم اینگونه قرابت را که زیانی نداشته به
رسمیّت شناخته ثیی حدثد رن را مشخص ث شرای ث ر ار رن را ت یین کرده است؛ بنابراین قرابت رضافی از
نهادرای امضایی اسالم است نه تأسیسی» (سیّد قطب609 ،1992 ،؛ صفایی19 ،2 ،1374 ،؛ نیز ر.ک:
محقّر داماد .)68 ،1365 ،فقیهان شی ه ث سنّی در اینکه رضاع پس از تحقّر ،موجب نشر حرمت است

 -1رمچنین از فبداهلل بن سنان رثایت دیگری نیز بیان شده است که امام صادق فلیهایسّالم ضمن رن فرمودهاند« :الیصلح یلمراه أن
ینکحها فمّها ث ال خایها من ایرضافه» (حرّ فاملی ،بیتا )300 ،14 ،رمچنین رثایت دیگری از ابی فبیده ایحذاء ثجود دارد که گفته است:
«سم ت ابا فبداهلل فلیهایسّالم یقول :التنکح ایمراه فلی فمّتها ث ال خایتها ث ال فلی أختها من ایرضافه» (رمان.)367 ،14 ،
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اختالفی ندارند .تفاثت دیدگاه در این است که رضاع چگونه محقّر میشود؟ فقها به تفصیل ث دقت ث ایبته
در مواردی به اختالانظر سخن گفتهاند :از مقدار ث مدت زمانی که رضیع باید شیر بنوشد تا موجب نشر
حرمت شود؛ از چه راری باید شیر ثارد م ده رضیع شود ،ریا ضرثری است که مستقیما از پستان مکیده باشد
(مصّ ایثدی) ،ریا زنده بودن دایه شرط نشر حرمت است؟ ث ( ...برای دیدن نظرات کمابیش یکسان فقهای
شی ه در این مورد به فنوان نمونه از گذشتگان به کتاب ایسرائر (ابن ادریس ،)519 ،2 ،1411 ،شرح ایلم ه
(شهید انی )155 ،5 ،1410 ،ث از م اصران به تحریرایوسیله (خمینی ،بیتا )165 ،2 ،ث منهاج ایصایحین
(خوئی )267 ،2 ،1410 ،ث برای دیدن نظرات فقهای ارل سنّت ث تفاثت رشکار رن نظرات گاه با نظر
شی یان بهثیژه در اینکه ریختن در حلر  -ثجور -ث نیز ریختن در بینی -س وط  -رم موجب رضاع است
رک :ایجزیری .)949 ،2001 ،اما ردا این نوشته پاسخ به این پرسش است :تصوّر کنیم از «پسر خانم
ایف» ،چند فضو به «رقای ب» اردا شود ،ریا رقای ب میتواند با خود خانم ایف یا دختر خانم ایف ازدثاج
کند؟ صورت دیگری از فرض مسأیه چنان است که فضوی از «پسر خانم ایف» به «خانم ب» اردا شود؛ در
این حایت ریا خانم ب می تواند با پسر خانم ایف یا شورر خانم ایف ازدثاج کند؟ پاسخ به این پرسش در گرث
رن است که بتوانیم «مالک نشر حرمت» در رضاع را تبیین کنیم .ی نی سخن در این است که ریا میتوان
«رقای ب» را «در حکم پسر رضافی خانم ایف» دانست؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت بوده ث نکاح میان این
دث خایی از اشکال نیست.
 -2کشف مالک نشر حرمت نکاح در رضاع
فقیهان رایبا از «مالک نشر حرمت» ،چیزی نگفته ث در فوض ،از نحوهی تحقّر رضاع ث ر ار رن به
تفصیل سخن گفتهاند .اما چنین به نظر میرسد که از فبارات «یحرم من ایرضاع ما یحرم من اینسب»
ث«ایرضاع یحمه کلحمه اینسب» ث از تشبیه بهکار رفته میتوان مالکی به فنوان قدر متیقّن بهدست رثرد:
ثقتی طفلی از شیر زنی مینوشد گویا رن زن« ،در حکم مادر طبی ی» اثست؛ طفل از تمام ثجود رن زن
سیراب میشود؛ گرمای رروش اث را احساس میکند؛ در رروش اث میررمد ث  ، ...ث اینرا رمهی رن چیزی
است که طفل در کنار مادر طبی ی خود از رن برخوردار است .به ت بیر فالمه طبرسی ،رضاع ،نازل منزیه
نکاح دانسته شده است« :سمّی ایمرض ات أمّهات اذ نزّل ایرضافه منزیه اینّسب  : ...خداثند مرض ات را به
این فلّت «مادران» نامیده است که رضاع را نازل منزیه ث در حکم نسب میداند (طبرسی.)247 ،1414 ،
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جام ه فرب پیش از اسالم نیز چنین زنی را «مادر» ث ازدثاج ث رمرروشی با اث را زشت ث نفرتانگیز ث
مشمئز کننده می دانست .اسالم این حکم فرفی فقالیی را امضاء کرد .گویند ثقتی حلیمه س دیه  -دایه
رسول اهلل (ص) -به دیدار پیامبر (ص) رمد حضرت از اث استقبال کرد ث ردای خویش بر اث گسترد ث برای
نشستن بر رن دفوت کرد ث با شوق فرمود« :أمّی ،أمّی» .بسیار ب ید است که بتوانیم بپذیریم نشر حرمت،
مالکی دثر از فقل رَس ما دارد ث حکمی است صرفا ت بّدی .اگر چنین توجیهی در «فبادات» قابل پذیرش
باشد نمی تواند در موضوفی ریر فبادی چون رضاع نیز قط ا پذیرفتنی باشد .درست است که فقیهان در باب
نکاح ،شائبهی فبادی بودن دادهاند (شهید انی )120 ،5 ،1410،اما از این سخن نمیتوان نتیجه گرفت که
نکاح تماما «فبادت محضه» است ،زیرا احکام فراثانی در نکاح میتوان یافت که در رنها به فرا ث فقل ث
حکم حاکم توجه شده است :نفقه افراد ثاجباینفقه ،ایحاق ذاتایب ل به م تدّه در حکم زنا ،نفقهی زثجه
مفقوداال ر ،ث طالق زثجهی مفقوداال ر .رمین «احتمال فبادت محض نبودن نکاح» برای اینکه بتوان
برای نشر حرمت ،مالکی پیدا کرد کافی است .اگر بپذیریم که شارع ،فاقل ث رئیس فقال ،حکمی بدثن
مالک ث حکمت ثضع نمیکند از نگاه متشرّفین چه مالکی میتوان برای نشر حرمت جز رمان که پیش از
این گفته شد تصوّر کرد؟
میدانیم که فقیهان شی ه از جمله م یاررای تحقّر رضاع را «انبات یحم» ث «اشتداد فظم» دانستهاند
ث منظور از این م یار رن است که ثقتی طفلی رن اندازه از شیر زنی نوشیده باشد که بتوان گفت اجماال
گوشتی رثیانده ث استخوانی محکم کرده است این زن مانند مادر اث خوارد بود .ظاررا پذیرفته شده که این
دث گونه رشد ،با نوشیدن ده یا پانزده بار پیاپی یا یک شبانه رثز بی رنکه رذایی دیگر یا شیر زن دیگری را
خورده باشد محقّر میشود .ایبته قانون مدنی ظاررا بهدییل دشواری تشخیص انبات یحم ث اشتداد فظم ،از
این دث م یار سخن نگفته است (مادهی  .)1046این درست است که میتوان گفت مگر در پانزده بار یا یک
شبانه رثز متوایی شیر خوردن ،چه اندازه از تن ث رثان دایه به شیرخوار منتقل میشود که دایه در حکم مادر
تلقّی شده است؟ اما باید پذیرفت که شارع به رر حال ،نظر فقالیی ث مبتنی بر تجربه زندگی اجتمافی ث
فرا را پذیرفته ث امضاء کرده ث رضاع را موجب نشر حرمت نکاح دانسته است .از نظر شارع ،تأ یر شیر دایه
بر رثح ث رثان شیرخوار چنان است که فقیهان توصیه کردهاند که مرض ه باید فاقله ،مسلمه ،ففیفه ،ث
ثضیئه (گشاده رث ث خوش چهره) باشد .شهید انی این توصیه استحبابی را چنین ت لیل کرده است« :ألنّ
ایرضاع مؤ ّر فی ایطباع ث االخالق ث ایصوره»؛ رمچنین شهید از ائمه(ع) رثایاتی نقل میکند که« :انظرثا
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من یرضع أثالدکم فانّ ایوید یشب فلیه» (حرّ فاملی ،بیتا ،)188 ،15 ،یا «استرضع یویدک بلبن ایحسان ث
ایّاک ث ایقباح فانّ ایلبن قد ی دی» (رمان )189 ،15 ،ائمه(ع) توجه دادهاند که فرزند ،شخصیّت خود را از
شیر میگیرد ث با رمان بن ث اساس که در اث بسته میشود رشد میکند .نیز باید از شیرزنی نیکوسیرت ث
نیکو صورت به طفل داد ث از دایه زشت رث دثری کرد ،زیرا شیر مؤ ر است ث نقش رفرین .از سوی دیگر،
استرضاع ذمیّه را  -که ایبته در جام ه اسالمی زندگی میکند ث با مسلمانان مراثده ث م اشرت دارد  -فق
«فند ایضرثره» جایز دانسته ث در ریر ضرثرت ،مکرثه میدانند .شهید انی از این فبارت شهید اثل که
میگوید« :ث یجوز استرضاع ایذمّیه فند ایضرثره» چنین برداشت کرده است که« :ث یظهر من ای باره ک باره
کثیر ،ایتحریم :از ظارر این فبارت ،رمانند ظارر فبارت بسیاری دیگر از فقها میتوان «تحریم» را فهمید.
بنابراین م لوم است که بسیاری از فقهای پیشین ،قائل به تحریم چنین استرضافی بودهاند .ایبته در صورت
جواز ،اما به کرارت ،رم گفتهاند که باید دایه را از خوردن گوشت خوک ث نوشیدن خمر باز داشت .نیز
مکرثه است که فرزند را به ذمیّه بدرند تا با خود به منزل خویش ببرد (شهید انی .)166 ،5 ،1410 ،نیز
پیامبر (ص) فرموده که« :التسترض وا ایحمقاء فان ایلّبن ی دی ث انّ ایغالم ینزع ایی ایلبن ی نی ایی ایظئر
فی ایرفونه ث ایحمر :زن کودن را به دایگی نگیرید زیرا شیر در طفل ،سرایت ث طفل در کند ذرنی ث
حماقت به دایه میرثد (صدثق .) 303 ،3 ،1411 ،با نگاری گذرا به متون فقهی شی ه در این باب ،رمین
نگاه را نزد دیگر فقها نیز میتوان یافت که از ذکر اقوال خودداری میشود.
محمد ابوزرره ،صراحتا از «حکمه ایتحریم بایرضاع» سخن گفته ث م تقد است که« :دایه با اجزای بدن
خود ،طفل را تغذیه میکند ،بنابراین اجزای بدن اث در تکوین طفل نقش دارند ث طفل جزئی از رمان اجزا ث
بدن میشود .از رمینرثست که بیماری ث سالمت دایه ،مستقیما به طفل سرایت میکند .تفاثت مادر نسبی
ث دایه این است که مادر ،طفل را رنگامی که در شکمش بوده با خون خود تغذیه کرده ث دایه ب د از توید ث
با شیر خود .از طرفی ،دایه با خانوادهای که فرزند رن خانواده را شیر داده است مندمج ث یکی از افراد رن
خانواده می شود؛ از سوی دیگر ،رابطه طفل نیز با خانواده دایه رمین گونه ث در رم تنیده خوارد شد.
بنابراین اگر مادر نسبی بر رضیع حرام ابدی است مادر رضافی نیز حرام ابدی است .این حرمت ،امری
بدیهی ث برخاسته از ثجدان ث تشخیص ارل خبره است» (ابوزرره .)83 ،2005 ،دیدیم که ابوزرره ،حکمت
نشر حرمت رضاع را در رن میداند که شارع از رنرث که رضیع از طریر نوشیدن شیر مرض ه در حقیقت
پارهای از تن اث می شود ،دایه را مانند مادر دانسته ث به نشر حرمت در نکاح حکم کرده است.
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اما سیّد قطب میگوید :فلّت این تحریم در نصّی  -فامّ یا خاصّ  -ذکر نشده ث رر چه به فنوان
«فلّت» ذکر شود فبارت است از استنباط ث رأی ث نظر .ایبته گاری فلّتی فامّ ث گاری فلّتی خاصّ ث گاری
فلل مشترکی بسته به نوع محرّمات ،میتوان یافت .مثال گفته میشود نکاح میان اقارب ،نسل را در دراز
مدت ناتوان ث ض یف میکند .اما ثقتی فرصتی فرارم شود تا نسل با خون اجنبیّه رشد یابد است داد ث توان
ممتازی در نسل پیدا میشود .گاری رم میگویند برخی از محرّمات مانند مادر ث خوارر نسبی ث نیز رضافی
رابطه سرپرستی ،فطوفت ث احترام ث توقیر نزد شخص دارند؛ بنابراین شایسته نیست تا در م رض اختالفاتی
قرار گیرند که به طالق ث جدایی منجر میشود؛ ث از این دست فلّترا گاری ذکر شده است .اما فلّت این
نهی ث حرمت ررچه باشد ما مسلّما میپذیریم که تصمیم خداثند قط ا دارای مصلحت ث حکمتی است که
ما رن را بدانیم یا ندانیم ریچ تأ یری در اصل حکم ندارد ث از ثجوب اطافت حکم نمیکارد» (سیّد قطب،
 .)609 ،1992اما از این سخن بر نمیرید که کسی حرّ ندارد تا از فلّت یا حکمت نشر حرمت در رضاع
سخن بگوید .از اینرثست که یکی از شارحان ریات االحکام از فلسفه حرمت ازدثاج با محارم سخن گفته ث
یادرثر شده است« :ارتباط تنگات نگ افراد خانواده  ...در برقراری ارتباط جنسی با یکدیگر ،زمینه را برای فساد
ث فحشاء ث احیانا تنازع ث تخاصم در سرِ اختصاص ب ضی از محارم به ب ضی از افضای خانواده فرارم می-
رثرَد  ...در رر صورت ،این فلسفه درباره افرادی که از راه شیرخوارگی ،پیوند خانوادگی پیدا میکنند نیز
جاری است چراکه رنها از این ررگذر  -چه از یحاظ جسمی ث چه از یحاظ اجتمافی  -جزث خانوادهای که از
رن شیر خوردهاند بهشمار میرثند ث طب ا حکم رن را دارند» (قربانی 9 ،1384 ،ث.)112 ،10
در تفسیر نمونه رمده است« :فلسفهی تحریم محارم رضافی این است که با پرثرش گوشت ث
استخوان رنها با شیر شخص م یّن ،شبارت به فرزندان اث پیدا میکنند؛ مثال زنی که کودکی را به اندازهای
شیر میدرد که بدن اث با رن شیر ،نموّ مخصوصی میکند یک نوع شبارت میان کودک ث سایر فرزندان رن
زن پیدا میشود ث در حقیقت ،رر کدام جزئی از بدن رن مادر محسوب میگردند ث رمانند دث برادر نسبی
رستند» (مکارم شیرازی.)329 ،3 ،1376 ،
برخی از حقوقدانان م اصر نیز مت رّض رمین نکته شده ث اظهار کردهاند ...« :رمچنین شیر انسان در
کودکانی که از رن تغذیه مینمایند تأ یر بسزایی میکند ث ثض یّت طبی ی ث رثحی شیردرنده را در کودک
به ثدی ه میگذارد ...؛ فلسفهی حرمت نکاح با خویشاثندان رضافی تأ یری است که شیر در جسم ث رثح
کودک مینماید ث اث را به ثض یّت طبی ی ث رثحی شیردرنده ث صاحب شیر نزدیک میکند .بنابراین شیری
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که به کودک داده میشود باید مقداری باشد که موجب ایجاد رن ثض یّت در کودک بشود ث این امر زمانی
است که شیر در نموّ کودک مؤ ر باشد .مقداری که برای شیر خوردن طفل قرار داده شده از نظر قانون،
کمترین مقداری است که میتواند در نموّ کودک تأ یر کند» (امامی292 ،4 ،1370 ،ث .)298نیز رمانند فقها
به نوع شیر خوردن توجه کرده ث گفتهاند« :شیری که از پستان مکیده شده باشد در تربیت رثحی ث فاطفی
کودک مؤ ر است ث بدین جهت فق اینگونه شیر خوردن ایجاد قرابت رضافی میکند» (صفایی،1374 ،
 .)20 ،2ایبته ناگفته نماند بر مبنای فقه شی ه است که چنین نظری میتوان داشت؛ اما از نظر فقهای سنّی،
مطلر ثصول شیر حتی یک قطره به جوا طفل موجب تحقّر رضاع خوارد بود ،حتی اگر از طریقی ریر از
مکیدن پستان ث مثال از راه ریختن در حلر یا بینی طفل باشد (ایجزیری  949 ،2001 ،به ب د؛ رمچنین
مغنیه .)50-49 ،1393 ،پس ،از نگاه فقه شی ه ظاررا به نظر میرسد در کنار رن که شارع بر مقدار ث کمیّت
ث نحوه ثصول شیر به ام اء ث احشاء طفل توجه داشته است تا رثح ث رثان متشرّفان دچار اضطراب حاصل
از تحقّر رضاع مشکوک نشود بر این نکته دقیقا توجه شده است که رضیع با در رروش دایه ررمیدن ث از
خون ث شیره اث نوشیدن ث صدای اث را شنیدن گویا پارهای از اث میشود رمانگونه که فرزندان صلبی خود
اث چنیناند .مرحوم دکتر کاتوزیان این نظر ابوزرره را که در کتاب «محاضرات فی فقد ایزثاج ث ر اره» می-
گوید« :شیر خوارگی در زمان کودکی ایجاد رمخونی میکند پس اگر کسی از شیر زنی تغذیه کند از نظر
رم خونی مانند فرزند اث خوارد شد ث رمان م ایبی که در زناشویی با خویشاثندان نسبی ثجود دارد در این
مورد نیز به بار میرید» ،نمیپذیرد ث م تقد است« :این دییل قاطع نیست ،زیرا اگر رمخونی دییل این
حرمت باشد باید در صورتی که شیر زنی برای طفل فرستاده میشود این ا ر را داشته باشد در حاییکه
قانون مدنی یکی از شرای ایجاد قرابت رضافی را خوردن شیر در رروش زن قرار داده است .پس باید گفت
چون از دیرباز ،کودکی را که در رروش زنی شیر میخورده است مردم به دیده فرزند اث مینگریستند اسالم
این اخالق اجتمافی را محترم شمرده ث کودک را در حکم فرزند زن قرار داده است ث قانون مدنی نیز رن
فرض حقوقی را از فقه گرفته است» (کاتوزیان .)105 ،1 ،1371 ،اما نباید فراموش کرد که مبنای فقهی
استاد ابو زرره ث استاد دکتر کاتوزیان  -که دیدگاه قانون مدنی ایران ث مبتنی بر فقه شی ه است  -دث
مبنای متفاثت است ،اما بخش رخر سخنان دیدگاه استاد کاتوزیان که« :پس باید گفت چون از دیرباز »...
جایب ث قابل توجه است ث در راستای مدّفای این نوشته میتوان از این دیدگاه بهره گرفت.
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اگر بپذیریم که احکام شرع بدثن حکمت نیستند ث از مصلحت ث مفسدهای منشأ میگیرند ث اگر
بپ ذیریم که چنین نیست که فهم حکمتِ رمه احکام دثر از دسترس باشد ث اگر بپذیریم که رضاع در شمار
«فبادات» نیست که نتوانیم حکمت فاییه نهفته در رن را درک کنیم ،رنگاه میتوانیم بپذیریم که با رمین
فقل بشری میتوان حکمت نشر حرمت در رضاع را  -با تأکید بر این که حکمی امضایی است  -فهمید .ریا
این حکمت جز رمان است که در چند سطر پیش بدان اشاره شد؟
در رمین ریه ،نمونه دیگری رست که به فنوان مؤید نظر فوق میتوان از رن استفاده کرد« :ث ربائبکم
ایلّاتی فی حجورکم ( »...نساء .)23 ،شیخ طوسی میگوید« :چنین دختری را میتوان ربیبه نامید؛ خواه
ناپدری ،اث را بزرگ کرده ث رن دختر در حجر اث رشد یافته باشد خواه نه .زیرا رمینکه رن مرد با مادر رن
دختر ازدثاج کرد اث تربیت کننده ث رن دختر ،تربیت شده  -ربیبه  -نام میگیرد (طوسی.)157 ،3 ،1431 ،
طبرسی نیز میگوید ...« :منظور رنانیاند که در اختیار ث سرپرستی ث تربیت شما قرار دارند .قررن ،ثید زن از
ریر زثج خود را از رنرث ،ربیب ث ربیبه مینامد که این زثج است که رنان را رایبا بزرگ میکند ث رشد می-
درد رمچنانکه فرزند خود را تربیت میکند ث رشد میدرد .حتی اگر رنان را تربیت نکند ث رشد رم ندرد
باز رم ربیب ث ربیبه نامیده می شوند .مقتضای رمین ربیبه بودن این است که دختر زن از ریر زثج خودش
بر زثج اث حرام باشد .رمچنین دختر پسر اث ث دختر دختر اث بر اث حرام خوارند بود ،چه در نسل نزدیک
باشند چه دثر؛ فلّتش این است که نام ربیبه بر رنان صادق است» (طبرسی .)247 ،1414 ،میبینیم که
ربیبه ،در حکم دختر ث زادهرای اث در حکم نوه ث نسل تلقّی شدهاند .رمین نگاه را که بیانگر فلّت حکم
است مفسّران م اصر نیز بازگو کردهاند« :گرچه ظارر قیدِ «فی حجورکم» چنین میفهماند که اگر دخترِ
رمسر از شورر دیگر در دامان انسان پرثرش نیابد بر اث حرام نیست ثیی به قرینهی رثایات ث مسلّم بودن
حکم ،این قید به اصطالح قید احترازی نیست1بلکه در ثاقع اشاره به نکتهی تحریم است ،زیرا اینگونه
دختران که مادرانشان اقدام به ازدثاج مجدّد میکنند م موال در سنین پائین رستند ث رایبا در دامان شورر
جدید رمانند دختر اث پرثرش مییابند .ریه میگوید اینها در ثاقع رمچون دختران شما رستند .ریا کسی با
دختر خود ازدثاج میکند؟ ث انتخاب فنوان «ربائب» که جمع ربیبه به م نای تربیت شده است نیز به رمین

 -1در اصول فقه م رثا است که یکی از شرای مفهوم داشتن ثصف ،رن است که قید موجود در جمله ،قید احترازی باشد نه رایبی؛ ث از
رنجا که در ریه شریفه سوره نساء ،قید رایبی بوده نه احترازی ،از اینرث این ریه مفهوم محایف ندارد ث چنین نیست که اگر ربیبه در خانه
ناپدری زندگی نکند بتواند با ناپدری ازدثاج نماید (برای مطای ه پیرامون بحث مذکور ر.ک :زرافت.)75-74 ،1391 ،
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جهت میباشد (مکارم شیرازی .) 330 ،3 ،1376 ،توس ه حکم ث ت یین مصادیر جدید از رن جهت که در
نصّ قررن نیست قابل توجه است.
برخی از فقهای م اصر ،برای حلّ مشکل نسب ث محرمّیت در پدیدهی نوظهور تلقیح مصنوفی ،که
میتواند راهحلّ رای نوینی برای نابارثران داشته باشد ثیی ایبته با پرسشرای فراثان فقهی ث حقوقی نیز
رثیارثی شده است ،گویا در مفاریم مرتکز ث سنّتی «مادر» ث «ربیبه» بازنگری کردهاند« :از رنجا که بین
کودک ث صاحبان نطفه ،رابطهی نسب شرفی برقرار است ،کودک متویّد از طریر انتقال جنین به رنها محرم
است ث رمه احکام حرمت جاری است .بنا بر نظر برخی از فقها ،رابطه محرمّیت بین کودک ث صاحب رحم
برقرار میگردد ث مادر جانشین ،به منزیهی مادر رضافی است ث فرزند نمیتواند ب دا با رن زن ث فرزندان اث
ازدثاج کند در خصوص رابطهی محرمّیت بین فرزند متویّد شده از طریر انتقال جنین ث شورر زن گیرنده
نیز باید نظر به ثجود رابطه محرمّیت داد ،در صورتیکه فرزند مذکور ،دختر باشد ربیبهی مرد تلقّی ث با ثی
محرم است» (جم ی از نویسندگان .)163 ،1384 ،رمچنین در باره ت یین پدر در یقاح مصنوفی چنین اظهار
نظر شده است« :با رثشن شدن م نای نسب از نظر یغوی ث فرفی ث شرفی  ...باید گفت :پدر طبی ی این
کودک صاحب اسپرم است که ایبته در صورت م لوم بودن میتواند از کلیه ر ار شرفی ث حقوقی ابوّت
برخوردار باشد  ...ث در مقابل بین زثج فاقد اسپرم ث متقاضی ث کودک ،ریچ گونه رابطه نسب برقرار نیست.
ایبته اگر کودکِ متویّد شده ،دختر باشد ربیبه اث تلقّی ث محرم اث میگردد» (رمان .)244 ،اینکه میان دث
مادر شناخته شده ث مرتکز فقهی ی نی «مادر» ث «مادر رضافی» ،مادر دیگری با نام «مادر جانشین» ث «به
منزیه مادر رضافی» ث نیز اینکه مصداق جدیدی از «ربیبه» در ادبیات فقهی حقوقی م اصران راه یافته
است بیانگر چیست؟ در ریه دثم سوره مجادیه« ،1مادر» رمان زنی است که طفل را به دنیا میرثرد .اگر
گیرندة جنین ث به دنیا رثرندهی طفل ،مادر است پس تکلیف زنی که صاحب تخمک است چه خوارد شد؟
مگر میتوان تصوّر کرد که طفلی دث مادر داشته باشد؟ 2استفاده از چنین ادبیاتی  -خواه درست یا نادرست
« -1ایَّذِینَ یُ ظَارِرُثنَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا رُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِیَّا ایلَّائِی ثَیَدْنَهُمْ ثَ إِنَّهُمْ یَیَقُویُونَ مُنْکَرا مِنَ ایْقَوْلِ ثَ زُثرًا ثَ إِنَّ ایلَّهَ یَ َفُوّ
رَفُور».
 -2ریت اهلل سیّد فبدایکریم موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتائی ،نظر فقهی خود را پیرامون فرزند متویّد شده از رثش تلقیح مصنوفی ث
رحم اجارهای ارائه کردهاند« :سؤال :رمسرم به جهت مشکالت پزشکی نمیتواند جنین را حفظ کند ث تاکنون چندین مرتبه جنین ثی سق
شده است .پزشکان برای حلّ مشکل توصیه کردند که اسپرم من ث تخمک رمسرم در رزمایشگاه تلقیح شده ث سپس جنین حاصله به رحم
اجاره ای منتقل گردد تا در رن رشد کند .رمسرِ برادرِ رمسرم حاضر شد که جنین به رحم اث منتقل شود ث ایحمد هلل فرزند دختری متویّد شد.
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 ریا رمان یافتن مالک حکم ث بسندهنکردن به ت ریف پیشینیان از این دث ثاژه نیست؟ رمه رنچه به قلمفقیهان ،حقوقدانان ،اندیشمندان حوزه اخالق ث فلسفه ،رثانشناسان ث جام هشناسان درباره پدیده نوظهور
«رحم جایگزین» نوشته ث در رنها تالش شده تا نظریه رحم جایگزین مقبول جلوه داده شود بیانگر رمین
ت ریف ث نگاه جدید از مفاریم کهن است (برای دیدن دیدگاهرای متفاثت ث گاه اندکی پریشان ث از جمله
نظریه دث مادری جم ی از نویسندگان.)11 ،1386 ،
اکنون بار دیگر به این دث مورد توجه کنیم -1 :دخترکی که در کودکی ثارد خانه ناپدری میشود ث زنی
شورردار که پس از ازدثاج مادرش با مردی ،ناپدری خود را میبیند؛ این رر دث «ربیبه» اند ث در حکم دختر
مرد رستند ث ازدثاج میان رنان ث ناپدری ممنوع است ،با رنکه دثّمی در حِجر ناپدری رشد نکرده ث تربیت
یافته اث نیست ث ظاررا مشمول حکم ریه نمیشود؛  -2موردی که زنی «مقداری محدثد ث مدتی محدثد»
به طفلی شیر داده ث طفل پس از تحقّر رضاع از دامان مرض ه جدا شده ث از رن رضاع ث مرض ه ،فق
یادی مستند در اذران مانده است ث طفلی که دث سال تمام رمه رستی خود را از مادر گرفته ث سالرایی
دراز در دامان اث زیسته ث اکنون فضوی یا افضایی از اث به پیکر مردی دیگر پیوند خورده است ریا میتوان
رمرروشی چنین زنی را با «بدن فضو گیرنده» ،پذیرفت؟ ریا نباید از قدر متیقّنرایی که قدما ترسیم ث
متأخرین پذیرفتهاند اندکی فاصله گرفت ث «مالک حکم» را  -رم در ربیبه ث رم در رضاع  -یافت؟
 -3آیا میتوان این مالک را به موضوع بحث تسرّی داد؟
اگر بپذیریم مالک نشر حرمت در رضاع رمان است که گفته شد ریا میتوان رن مالک را به موضوع
بحث تسرّی داد :ثقتی فضوی یا افضایی از بدنی که رمه رستی خود را از زنی به نام مادر گرفته ،به بدن
یطفا بفرمایید مادر این فرزند کیست ث ریا برادر رمسرم ث رمچنین پدر ای شان به این بچه محرم رستند؟ در صورتی که محرم نباشند ،اگر
رمسرِ برادرِ رمسرم از شیری که پس از زایمان در سینه ثی ثجود دارد به این کودک با شرایطی که در رسایه رمده شیر بدرد ،ریا این دختر
به رنها محرم میشود؟ جواب :پدر این فرزند صاحب اسپرم میباشد اما در خصوص مادر ثی در نزد فقها اختالا ثجود دارد؛ برخی مادر اث
را صاحب تخمکمیدانند که در اینصورت ،برادر رمسر شما دایی کودک ث پدر رمسر شما پدربزرگ ثی خوارد بود ث به ثی محرم
رستند .برخی دیگر مادر ثی را صاحب رحمی میدانند که اث را به دنیا میرثرد که در اینصورت ،برادر رمسر شما به ثی محرم خوارد بود،
زیرا این دختر ربیبه ثی میباشد ثیی پدر رمسرتان با ثی محرم نیست .ثیی به نظر اینجانب این کودک دارای دث مادر میباشد ث رم زن
صاحب تخمک ث رم زن صاحب رحم ،مادر ثی میباشند که بر این اساس ،این کودک به برادر رمسرتان ث رمچنین پدر ثی محرم می-
باشد .در رر صورت ،شیر دادن رمسرِ برادرِ رمسرتان به رن دختر از شیری که در ا ر این زایمان در سینه ثی ایجاد شده ،موجب نشر
حرمت از طریر رضاع نمیشود ،چون یکی از شرای نشر حرمت با رضاع این است که شیر از فحل باشد» (رثیداد.)1379 ،
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شخص دیگری پیوند زده میشود در حقیقت گیرنده فضو؛ اجزایی از بدن رن مادر را در خود دارد .ریا فرا
ث اخالق اجتمافی میان این دث قرابتی نخوارد دید؟ ریا میتوان پذیرفت که میان این دث ،زناشویی صورت
گیرد؟ اما از سوی دیگر ،این تردید رم ثجود دارد که اصوال حرمت حاصل از رضاع« ،در حکمِ» حرمت
حاصل از نسب دانسته شده ث دقیقا با رن یکی نیست ث نباید در توس ه احکام رن افراط کرد .بلکه باید گفت:
« قرابت رضافی یک فرض حقوقی است که ردا رن ایجاد حرمت در نکاح بر پایه احترام به سنّترای
اجتمافی است ،پس در اجرای ر ار این فرض بایستی از افراط پرریز کرد ث حرمت رضافی را استثنایی بر
قوافد فمومی دانست  ...این دایره را نباید به قیاس ث تشبیه توس ه داد  ...این توس ه ث تشبیه نه تنها با
ظارر قانون مدنی منافات دارد اجرای مواد رن را دشوار میسازد ث فرثفی پیش میرثرد که اخالق فمومی ث
منطر سلیم در زمان ما رن را نمیپذیرد» (کاتوزیان .)107 ،1 ،1371،از رمینرثست که دامنه رضاع به
بیش از حرمت نکاح نر فته ث مثال موجب ارث ث نفقه ث ثالیت نشده است .نمونه دیگر این استثنای بر قوافد
فمومی ،تملّک قهری فلیه مشتری است که به مورد خاصّ خود  -شف ه  -اختصاص یافته ث دامنه رن رمه
اسباب تملّک را در بر نمیگیرد .اما از سوی دیگر ،میبینیم دامنه رضاع به «ظهار» سرایت کرده ث فقها
حکم ظهار را ثیو در تشبیه به مادر رضافی ،صادق میدانند .فالمه حلّی فبارت ظهار را چنین تصویر می-
کند« :ث صورته أن یقول یزثجته أنتِ فلیّ کظهر أمّی أث إحدی ایمحرّمات» (فالمه حلّی.)589 ،1363 ،
میبینیم که فالمه ،محرّمات را به طور مطلر رثرده ث به نسبی مقیّد نکرده است ث این اطالق میتواند
محرّمات رضافی را نیز شامل گردد .شهید انی رم ،چنین اطالقی را به نظر مشهورتر فقها نسبت داده
است (شهید انی .)118 ،6 ،1410 ،محقّر حلّی نیز میگوید« :ث یو شبّهها بظهر إحدی ایمحرّمات نسبا أث
رضافا کاألمّ أث االخت فیه رثایتان :أشهررما ایوقوع» (شهید انی .)464 ،9 ،1416 ،اکنون باید پرسید مگر
در یک شبانهرثز شیر خوردن چه میگذرد که ا ر ثض ی نهایی تشبیه زثجه به یکی از محرّمات رضافی،
مانند تشبیه ثی است به یکی از محرّمات نسبی؟
رمچنین دامنه این حرمت تا رنجا رم پیش رفته که« :شخصی از امام صادق (ع) درباره زنی میپرسد
که فبد خود را شیر داده ث اث را از شیر گرفته است ریا میتواند اث را بفرثشد؟ امام(ع) میگویند :نه ،اث پسر
رضافی رن زن است ث خوردن پول اث بر ثی حرام است» (برثجردی .)829 ،25 ،1389 ،حتی در باب حدثد
ث ذیل بحث از حکم مجازات قتل به ثسیلهی شمشیر برای کسی که با یکی از محارم نسبی خود رابطه
نامشرثع زنا برقرار کند پارهای از فقها به استناد رمین رثایت «یحرم من ایرضاع ما یحرم من اینسب»،
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توس ه دامنه شمول حکم به محارم رضافی را نیز بیمناسبت ندانسته ،ث ایحاق زانی با محارم رضافی را به
محارم نسبی در حکم مذکور دستکم احتمال دادهاند (شهید انی.)63 ،9 ،1410 ،
با این رمه ،رنوز می توان تردید کرد :اصل این است که نکاح میان رر مرد ث زنی حالل است مگر
رن جا که با دییل ،حرام شده باشد .پس باید بگوییم شارع ،رضاع را موجب نشر حرمت میداند ث «قدر
متیقّنِ» رن را رم م یّن کرده است :نوشیدن شیر برابر قوافد خاصّی که م یّن شده است؛ پس ررچه از این
قدر متیقّن بیرثن است موجب حرمت نیست .بدیهی است که نتیجه این سخن ،حاصل بحث را دگرگون
خوارد کرد ث رنگاه باید بپذیریم که اردای فضو ،مانع ازدثاج نخوارد بود .اما با یحاظ این نکته که اساسا
چنین فرضی در زمان شارع ثجود نداشته است تا شارع نسبت به رن حکمی داشته باشد میتوان در حلیّت
این نکاح تردید کرد .امرثزه شمار بسیاری از فقیهان به حلیّت تلقیح مصنوفی حکم میکنند ثیی مگر انتقال
نطفه از رمان راری که در زمان شارع ،م هود ث مت ارا بوده ،انجام میشود؟ مگر اردای جنین ،ارداء ث
پیوند افضاء به شکلی که امرثزه در قوانین متصوّر است در زمان شارع ثجود داشته است؟ میبینیم که
امرثزه به حلیّت تلقیح مصنوفی حکم شده ث خانوادهرای بسیاری از رمین راه صاحب فرزند میشوند .چه
اندازه تفاثت است میان قول به حلیّت (مثال فتوای مقام م ظم رربری) 1ث این فتوا که« :جایز نیست داخل
نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیّه؛ چه با اجازه زن باشد یا نه؛ ث چه شورر داشته باشد یا نه؛ چه با
اجازه شورر باشد یا نباشد» (خمینی ،1376 ،مسأیه 2876؛ منتظری .)88 ،1381 ،چه اندازه تفاثت است
میان قول به حلیّت ث این نظر که تلقیح مصنوفی را نه تنها حرام می داند بلکه م تقد است ریچ مسلمانی
جرئت ث گستاخی رن را ندارد که قائل به حلیّت باشد ...« :ث فلی أیّه حال فإنّ ایتلقیح ایصنافی حرام الیجرء
فلی ایقول بحلیّته مسلم» (مغنیه.)106 ،1393 ،
اما رنوز تردید باقی است :پیش از رن که فضوی از فرزند خانم ایف به گیرنده فضو (ب) منتقل شود
یقینا نکاح میان خانم ایف ث رقای ب من ی نداشت .پس از ارداء ،شکّ میکنیم که ریا حرمتی بهثجود رمد؟
ریا نمیتوان حلیّت سابر را استصحاب کرد؟ شاید در پاسخ بتوان گفت فالثه بر اینکه رقای «ب» ،تماما ث
دقیقا رمان پیکر سابر نیست ث یکی از فناصر استصحاب خدشه پذیرفته است ،نمیتوان حساسیّت شارع را
 -1در استفتائی از حضرت ریه اهلل خامنهای سؤال شده است که :سؤال« -ریا ثارد کردن نطفهی یک مرد ناشناس به داخل رحم زن دیگر
به منظور بارداری اشکال دارد یا خیر؟ ث در صورت فدم اشکال ،در رابطه با مسائلی از قبیل سهماالرث ث ریره از پدر ریر ثاق ی چه راهحلّی
ارائه میفرمایید؟ جواب -فمل مذکور فی نفسه موجبی برای منع شرفی ندارد ث در صورت انجام فمل مذکور اگر فرزندی متویّد شود ب ید
نیست که به صاحب نطفه ث صاحب رحم ملحر باشد ثیکن باید راجع به مسائل محرمیّت ث سهم االرث در اینباره احتیاط مرافات شود».
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نیز نسبت به نکاح نادیده گرفت؛ به ثیژه در چنین موردی که شبهة حرمت در ذرن خلجان میکند .پس ریا
میتوان از «اقتحام در شبهه» اجتناب کرده ،از اصایهاالحتیاط کمک گرفت ث چنین موردی را به رضاع
ملحر دانست ث حکم به حرمت نکاح داد؟ شهید انی در باب محرّمات نکاح سئوایی مطرح میکند :حکم
نکاح مردی با زنی که در فدّه طالق است چیست؟ پس از بحث در این مورد ،میپرسد که ریا ذاتایب ل را
میتوان به م تدّه ملحر دانست؟ ثی میگوید از یک سو« ،فلقه زثجیّت» ،در ذاتایب ل أقوی است؛ پس
باید رمان حکم م تدّه را برای ذاتایب ل پذیرفت ث از سوی دیگر ،چون نصّی درباره ذاتایب ل نداریم این
ایحاق ثجهی ندارد .پس از بحث ث تفصیل موضوع ،خود شهید م تقد است که حتی در رمان موردی که
نصّ نداریم نیز چون فلقه زثجیّت در ذات ب ل نسبت به م تدّه ،أقوی است پس باید گفت حکم به تحریم
نکاح ،أثیی است» (شهید انی .)199 ،5 ،1410 ،اکنون میتوان گفت درست است که در فرض مطرح شدة
ما ،نصّی بر حرمت نکاح ثجود ندارد اما تصور کنیم رقای ب از فرزند خانم ایف ،نه یک فضو که شماری از
افضاء را به ارداء گرفته است .ریا میتوان پذیرفت خانم ایف با مردی ازدثاج کند که مثال قلب ،دث کلّیه ث
دست ث پای اث مت لّر به بدنی است که رمه تن ث رثان خود را طی ساییان دراز (ث نه فق با  15مرتبه یا
یک شبانه رثز شیر نوشیدن) از رستی خانم ایف گرفته است؟ شگفت نیست اگر گفته شود دانش بشر به
زثدی توان رن را خواه یافت که شماری فراثان از افضای رئیسه ث ریر رئیسه پیکر کسی را بر دیگری پیوند
زند .نیز میتوان تصور کرد که از بیش از یک فرزند خانم ایف ،افضایی به رقای ب ارداء شده باشد .ث نیز
میدانیم که امرثز ه ارداء ث پیوند فضو در جام ه فقهی حقوقی کشور جایگاه خود را یافته ث مقبول افتاده
است (برای دیدن فتوای فقها ث قانون پیوند افضاء (رقابابایی215،1386 ،ث .)230پس ریا نباید گفت حکم به
تحریم نکاح أثیی است؟
در پایان سخن با رمه رنچه گفته شد باز ممکن است پرسیده شود چگونه میتوان حکم این دث مورد
را یکی دانست :تحقّر رضاع که پیش از رشد ث تکوّن کامل بدن است ،ث پیوند فضو که در فرض مورد
بحث ،به رنگام رشد کامل بدن صورت می گیرد؟
در پاسخ به این پرسش میتوان چنین گفت :اگر بپذیریم مالک حکم در ر ار شرفی مترتّب بر رضاع
رمان است ک ه پیش از این گفته شد؛ ی نی فرا جام ه ،رضیع را فرزند ث مرض ه را مادر دانسته ث نکاح
میان این دث را اخالقا کریه ث زشت میپندارد رنگاه میتوان پذیرفت که مالک این حکم به «دییل اثیویّت»
در مورد بحث قابل تسرّی است :طفلی که با مالکرایی متفاثت در کمّ ث کیف ث نارمگون (پانزده یا ده بار
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شیر نوشیدن یا رن مقدار که گوشت برثیاند ث استخوان محکم کند ،یا یک شبانه رثز پیاپی) از دایه ای شیر
نوشیده باشد بر ثی حرام خوارد بود حتی اگر در دثران زندگی ریندهی خود دچار بیماری شده ث خونش
فوض شده باشد یا پیوند فضوی گرفته باشد ث ب درا اساسا یادی از رن در رروش دایه بودن ث شیر نوشیدن
یا حتی ا ری از خودِ رن شیر در ثی ثجود نداشته باشد .رنگاه ریا میتوان پذیرفت چند فضو از بدن فردی
که سالرا در کنار مادری بوده ث رن مادر سالرا شارد رشد رن افضاء بوده به بدن کس دیگری پیوند زده
شود ث رن دث بتوانند با رم ازدثاج ث رمرروشی کنند؟ چگونه از رمان منظر ث فرا پذیرفتنی است که
مادری با دست ث پائی رمرروشی کند که دقیقا از کودکی ث نوجوانی رنرا را میشناسد ث نشانهرای موجود
طبی ی رنرا را به خوبی به یاد دارد؟ چگونه مادری میتواند با مردی رمرروشی کند که زثج اث از چشمی
به اث نگاه می کند که چشم فرزند رمان مادری است که به بدن زثج اث پیوند خورده است؟ راستی چه
استب ادی دارد که مردی به دییل جایگاه رفیع فلمیِ دانشمندی جوان که به دییلی رر دث چشم خود را از
دست داده است یک چشم ارداء کند تا اث بتواند برای جام ه ث مردمش مفید بماند رنگاه رمین دانشمند
جوان بخوارد با مادر اردا کننده چشم ازدثاج کند؟ چه استب ادی دارد که مردی چندان شیدا ث شیفته
ثرزشکاری قهرمان باشد که بخوارد یک پای خود را به اث ارداء کند تا ثی بتواند رمچنان برای جام ه
بدرخشد ،رنگاه رمان قهرمان بخوارد با مادر ارداکننده ازدثاج کند؟
بنابراین درست است که بحث رضاع ،به قبل از تکوّن ث رشد بدن مربوط میشود اما باید توجه داشت
که شارع ،ا ر نشر حرمت را بر رضافی مترتّب ساخته است که با رن تکوّن حاصل شده ث بدن به رشد
رسیده باشد؛ ث گوئی پیش فرض شارع چنین است که طفلی که در ا ر شیرخوردن بر فدهای حرام می شود
رمان طفلی است که دیر یا زثد تکوّن حاصل نموده ث به رشد الزم بدنی میرسد.
به نظر میرسد اندکی تأمّل ث مراج ه به مذاق شرع ث فرفی که شرع این حکم را بر پایهی رثیّه
مت ارا رن فرا برگرفته ث پذیرفته است شبهه را دفع خوارد نمود.
اکنون صورت دیگری از پیوند فضو را تصوّر کنیم :دختری جوان حاضر باشد یک یا دث پستان خود را
به زنی که رر دث پستان خود را در بیماریای از دست داده است اردا کند تا اث بتواند پس از باردار شدن به
طفل خود شیر درد؛ از قضا در ایده پدر اردا کننده قصد ازدثاج با زن اردا گیرنده را داشته باشد.
رنان که به دشواری اجرای چنین حکمی میاندیشند باید به دشواری اجرای حکم نکاح بین رضافیرا
نیز بیاندیشند .شاید میتوان گفت پیگیری ث یافتن کسی که فضوی از ثی به گیرنده فضو اردا شده است
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بسیار رسانتر از ا بات ث یافتن مجرمانی است که در پرثندهرایی پیچیده ث طوالنی حضور دارند ث رمهی
این پرثندهرا به سرانجام میرسد .شاید راه مناسب کنونی ،ایجاد بانک اطالفات محرمانه پیوند افضاء باشد.
 -4نتیجه گیری
با فنایت به رنچه که دربارهی مالک نشر حرمت نکاح به ثسیلهی رضاع گفته شد ث نیز با توجه به
اینکه نکاح ث رضاع ،از مقویهی «فبادات» نیستند که فهم مالک نشر حرمت در رن اساسا از فهم ما خارج
باشد ث نیز با توجه به اینکه رضاع ،از جملهی احکام امضایی شارع است میتوان گفت اگر از فرزند خانم
ایف ،فضوی یا افضایی به رقای ب اردا شود رقای ب در حکمِ فرزند رضافی خانم ایف خوارد بود ث ازدثاج
میان رن دث ،خایی از اشکال نیست.
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