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چکیده
نهادهای حقوقی که گاه و بیگاه از کشورهای خارجی وارد ادبیات حقوقی ما می شود ،باید بومی سازی شووند ،بوه گونوه
ای که با اصول و مبانی حقوق داخلی هماهنگ گردند .اهدای جنین ،نهاد حقوقی نوپیودایی اسو
اصلی قرار گرفته اس

کوه در زادگواه خوود ،بواب

که از آن با عناوین بی نام بودن ،محرمانگی یا رازداری یاد می شود .در حقوق ایران ،بوه د یول اجموال

قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آیین نامه ی اجرا ی این قانون با قوانین حاکم و نیوز اصوول
حقوقی ،بردیدهایی وجود دارد .این نوشتار در پی آن اس

با با بررسی مقررات حواکم ،جایگواه کودکوان آزمایشوگاهی را در

حقوق داخلی ببیین نموده و برای خالءهای موجود ارائه ی راهکار نماید؛ از این جمله اس
ثب

ضرورت اصالح قانون حاکم بور

اسناد سجلی و بصریح به رد محرمانگی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور.
واژگان کلیدی :کودک آزمایشگاهی ،اهدای جنین ،بلقیح مصنوعی ،رحم اجاره ای ،حقوق ایران

 .1استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم تحقیقات ارومیه.
 .2دانشجوی کارشنای ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات ارومیه.
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مقدمه
از مدت ها پیش مطبوعات و رسانه های گروهی به بحث در خصوص بحقیقات علمی و نتوای حاصول از مشوم انوداز
مربوط به بو ید مثل انسانی و به ویژه روش های نوین درمان ناباروری پرداخته انود ،در فراسووی پیشورف
شناخ

هوای احتموا ی و

روش های جدید بو ید مثل ،سؤاالبی از این قبیل شکل می گیرد که مرا به جنبه های اخالقی و حقوقی مسأ ه ای بوه

این مهمی که مناف شهروندان را دربر دارد و نتوای آن بضاواچ مشومگیر اسو  ،بوجوه منودانی نموی شوود و مورا قووانین و
دستورا ضمل های مربوط گنگ و ناقص بوده و نمی بوانند پاسخگوی سؤاالت بی شمار زوجینی باشد که از روش های جدید
درمان ناباروری بهره می گیرند؟ ذا متخصصین مربوط باید با بررسی حقوقی و اخالقی ایون روش هوا ،پاسوخگوی سوؤاالت
متضدد مطروحه باشند .متأسفانه بحقیقات و قوانین ،پا به پای هم پیش نمی روند .به عنووان نمونوه در موورد جنوین و مسوائل
پیرامون آن با بأخیرهای طوالنی در قانونگذاری مواجهیم ،گاهی زمینه های جامضه شناختی وجود دارد که قانونگذار نمی بواند
از آن مشم پوشی کند.
در بین کشورهای مختلف بضداد محدودی از کشورها در مواجهه با مسأ ه ی اهودای گامو

یوا جنوین بوه وضو قوانون

پرداخته اند و قانونگذاری در کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت آنها هماهنگی دارد .بدین بربیب که برخی از کشورها
بمام شکل های اهدای گام

و جنین را مجاز می دانند ،برخی اجازه ی اهدای اسپرم را می دهند ،اما اهدای بخمك و جنوین

را من می کنند و گروهی نیز اهدا را در بمام شکل های آن غیر مجاز بلقی می کنند .در کشورهای در حال بوسضه کوه اغلوب
کشورهای اسالمی را نیز دربر می گیرد ،قوانین و مقررات خاصی برای اهدای جنین بدوین نشده اس  ،برخی کشوورها فاقود
قوانین خاص بوده ،و ی طرح هایی در دس

بنظیم دارند .در مقابل گروهی از کشورها نیز قوانین جام و کاملی در این زمینوه

بصویب نموده اند( .امامی)1349 ،
در فرانسه ،مقررات جامضی در مورد بلقیح مصنوعی در سال  1994م .وض شد .این مقررات در دو فصول بوا عنواوین «
کمك پزشکی » و «مقررات ویژه ی مربوط به اهدا» بصویب شد؛ ضمن آنکه جنین ناشی از قاح مصنوعی بح
بینی شده در مقررات مربوط به بهداش

و سالم

شرایط پویش

عمومی ،قانونی شناخته شده اسو  .همچنوین مقررابوی در زمینوه مداخلوه

شخص ثا ث پیش بینی شده که ا بته جنبه ثوانوی دارد و در موواردی مجواز اسو

کوه بواروری بوا نطفوه ی زوجوین ممکون

نباشد(.صفایی)1386 ،
در انگلستان در سال  1990قانون جامضی بح

عنوان قانون جنین شناسی بلقیح مصنوعی انسان بوه بصوویب رسوید .در

این کشور برای بحقیقات جنینی و نگهدای و انجماد جنین آزادی بیشتری وجود دارد.
سوئد ،روسیه ،استرا یا ،ابریش ،نروژ ،دانمارک ،هلند ،پربغال و خیلی از کشوورهای اروپوایی اقودام بوه بصوویب قووانین
خاصی در خصوص بلقیح مصنوعی نموده و به موجب آن مسائل ناشی از به کارگیری این روش هوا را از جهوات اخالقوی و
حقوقی بنظیم نموده اند( .روشن)1386 ،
در آن دسته از کشورهای آسیایی که استانداردهای زندگی در سطح باالیی اس  ،دسترسی به خودمات ایون مراکوز شوبیه
کشورهای غربی اس  .با این وجود در بیشتر کشورهای آسیایی ،روش های درمان ناباروری بوه شوکل قوانونی موجوود نموی
باشد .هم اکنون در  20کشور آسیایی روش های درمان ناباروری اجرا می شود.و اما وضضی
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قانونگذاری در این زمینه بدین صورت اس
ماده به بصویب رسانده اس

که با بدوین قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجوین نابوارور ،قوانونی را در پون

که بنها یك روش از روش های باروری مصنوعی را به صراح

آیین نامه اجرایی مربوط به اهدای جنین نیز با بأخیر قابل بوجهی پیشنهاد و در نهای

بجویز کرده اس  .عالوه بر آن

بوه بصوویب رسوید؛ و وی بوا ورود بوه

جزییات بیشتر ،موارد مبتال را ببیین نموده و با حدود زیادی در زمینه ی اهدای جنین مشکالت قانونی را مربف ساخته اس .

 .1اصطالح شناسی
 .1رحم جایگزین یا جانشینی در باردار ی  :شیوه ای اس

برای دستیابی زوج های نابارور به بچوه کوه بوه موجوب آن،

مادر جانشین به وسیله ی روش های کمکی بو ید مثل و با استفاده از جنین حاصل از اسپرم و بخمك وا دین حکمی ،بواردار
می شود.
 .2قرارداد رحم جایگزین  :قراردادی اس
موافق

که به موجب آن ،یك زن (مادرجانشوین) در مقابول یوك زوج ازدواج کورده،

می کند که جنینی را برای آنها حمل کرده ،بچه را به دنیا آورد و او را به مجرد بو د ،بسلیم زوج کنود و آنهوا بچوه را

مثل فرزند خودشان بزرگ کنند( .علیزاده ،1385 ،ص 81و )177
 .3وا دین حکمی  :زن و شوهری که خواستار فرزند هستند و بچه برای آنها به دنیا می آید  .این دو ممکن اس

وا دین

ژنتیکی کودک باشند و یا یکی از آنها با کودک اربباط ژنتیکی داشته باشد  .ا بته برخی بور ایون باورنود کوه اصوطالح وا ودین
حکمی درباره ی زوج نابارور در صوربی که اسپرم و بخمك متضلق به آنها باشد ،اصطالح مناسبی نیس  ،مرا که این مورد بوه
ابفاق فقها و حقوق دانان ،و همسر نابارور وی به نظر اکثر فقها ،هر دو پدر و مادر واقضی و نسبی منین فرزندی به شمار موی
روند( .نایب زاده ،1380 ،ص)82
 .4وا دین متقاضی یا اجتماعی  :زن وشوهری که خواستار بچه هستند و بچه برای آنها به دنیا می آید در حا ی که هوی
اربباط ژنتیکی با جنین ندارند.
 .5جانشینی با باروری مصنوعی  :حا تی اس

که به موجب آن ،مادر جانشین به وسیله روش هوای کموك بواروری و بوا

استفاده از جنین حاصل از امتزاج بخمك خود فرد با اسپرم پدر حکمی (شوهر زوج نابارور ) باردار می شود  .در این حا و ،
مادر جانشین از نظر ژنتیکی به بچه مرببط اس .

 .2روشهای باروری مصنوعی
باروری جایگزین یا باروری با کمك شخص ثا ث به استفاده از بخمك ،اسپرم «باروری جایگزین» یا جنینی اطالق موی-
گردد که بوسط شخص ثا ثی اهدا م یشود و به وسیله آن امکان بجربه بچه دار شدن برای زوجین فراهم می آید( .پایوان ناموه
کارشناسی ارشد )1387 ،همچنین در اختیار گرفتن رحم دیگری برای پرورش جنین حکم باروری جوایگزین را دارد .در ایون
روش زنی طی « قرارداد رحم جایگزین » رحم خود را برای حمل جنین یك زوج نابارور اجاره می دهد و جنین را با هنگوام
بو د حمل می کند .مقدمات روش های نوین درمان به گونه ای اس
درمان را همچنان بحث برانگیز باقی نگه داشته اس .
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روش های درمانی شامل اهدای اسپرم ،اهدای بخمك ،اهدای جنین و رحم جایگزین اسو  .اسوتفاده از اسوپرم اهودایی
زمانی انجام می شود که مرد فاقد اسپرم بوده ،اسپرم غیر نرمال داشته یا به دالیلی امکوان اسوتفاده از اسوپرم وی میسور نباشود.
استفاده از بخمك اهدایی در مواردی صورت می گیرد که بخمك زن غیرطبیضی بوده یا بخمدان بوه دالیلوی عملکورد درسوتی
نداشته باشد .همچنین دالیلی مثل شیمی درمانی و رادیوبراپی یا نگرانی های ژنتیکی می بواند ،در این زمینه موؤثر باشود .اموا
اهدای جنین  -که یکی از مهمترین دستاوردهای قرن اخیر محسوب می گردد -در مواردی انجام می شود که یکی از زوجوین
یا هر دو مشکل داشته و امکان مشارک

در بشکیل جنین بیو وژیك خود را نداشته باشند .در این روش درمانی ،جنین حاصل

از اسپرم و بخمك یك زوج قانونی پس از قاح به رحم زن انتقال موی یابود .در صوورت وجوود اطالعوات پزشوکی او یوه و
اطمینان از سالم
اس

کامل زوج می بوان از اهدای جنین بهره جس  .این اقدام از حاظ اخالقوی و حقووقی زموانی قابول قبوول

که زوجین در استفاده از جنین خود منصرف شده و با اهدای آن به زوج نابارور موافقو

رضای

جلوب

کننود .بور ایون اسوا

آگاهانه اهداکننده جنین ضروری اس  .در این روش فرزند حاصل از حاظ زیس بشناختی اربباطی بوا زوج دریافو

کننده ندارد ،اما با بوجه به اینکه دوران بکامل جنینی خود را در رحم زن دیگری طی می کند ،محیط رحم می بواند بوأثیرابی
روی وی داشته باشد( .بهجتی اردکانی)1387 ،
روش دیگری که برخی زوج های نابارور انتخاب می کنند ،روش های فرزند خواندگی اس  .از روش های گفتوه شوده
بنها یك روش به صراح

در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور  ،بجویز شده اس .

 .3بررسی فقهی روشهای مختلف بارداری مصنوعی
شیوه های مصنوعی بارداری ،مسایل جدیدی را در حوزه ی فقه به وجود آورده اس

که به صورت کلوی حکوم شورعی

هی کدام از صورت های مختلف بارداری مصنوعی در فقه نیامده ،کن پس از بررسی های طوالنی و دقیق بوسط فقها برخی
از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختالف شدید هس

یا ممنوو

اعالم شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مانند قاح مصنوعی با اسپرم بیگانه ،هرمند بضداد اندکی از فقها استفاده از اسوپرم
بیگانه را بدون ایراد بجویز کرده و جایز می دانند که دالیل خاصی مون عدول صاحب اسپرم از اسپرم خود و نسب

ندادن به

خود د یل جواز استفاده از اسپرم بیگانه خواهد بود؛ و ی مون در هر یك از این صور باید اجما آراء فقها و شوورای محتورم
نگهبان موافق

خود را جه

بدوین قوانین مشخصی که مهارموب کلی احکام استفاده از بارداری مصنوعی و رفو شوبهات

مربوطه را مضین کند ،اعالم نمایند که به نظر می رسد با بدوین قانون خاص در زمینه ی صور ممنوعه فاصوله داریوم( .موحود
ابطحی ،1386 ،ص)139
اما در خصوص بلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر ،با نگرش کلی به فتاوای صادره و با جم بندی آراء بوه دسو

آموده

به نظر می رسد این عمل مه در رحم زن انجام پذیرد مه در آزمایشگاه ،بال اشکال باشد و اگر گروهی جواز بکار گیری ایون
روش را مورد بردید قرار داده اند ،احتماال به د یل بیم از اربکاب پاره ای از کارهای مقدمابی نظیر اخذ بخموك از زن بوسوط
نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده اس

و اال هی د یلی بر حرم

.)1376
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با بوجه به سخن حارت امام خمینی در بحریر ا وسیله که منین می فرمایند:اگر حمل در حا ی که علقه یا ماغه اسو
یا بضد از دمیده شدن روح از رحم زنی به رحم دیگری انتقال یابد ،سپس در آنجا نشو و نما نموده و متو ود شوود آیوا فرزنود
او ی اس

یا دومی؟

حارت امام در پاسخ می فرمایند :هرگاه انتقال بضد از بمام شدن خلقو
که به او ی ملحق اس

نیس

و اشکا ی در این صورت نیس

و دمیوده شودن روح باشود ،شوك و شوبهه ای

هرگاه بیرون آورده شود و در رحم مصنوعی قورار داده شوود و

در آنجا پرورش یابد (حکم همین اس ) ،اما اگر قبل از اینکه خلقتش بمام شود و در حال ماوغه انتقوال یابود محول اشوکال
اس  .بله اگر ثاب

نشود که نطفه زوجین منشاء پیدایش طفل بوده اس  ،پس ظاهر این اس

که به هر دو ملحوق موی شوود،

خواه به رحم زن دیگری انتقال یابد یا به رحم مصنوعی( .موسوی ا خمینی ،1409 ،ج ،2ص)621
می بوانیم بگوییم که از نظر امام خمینی انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر یوا بوه رحوم مصونوعی بالموان اسو

و در

مجمو می بوان جواز بلقیح مصنوعی به شیوه رحم جایگزین را نتیجه گرف  .بنابراین بورای اسوتفاده از رحوم جوایگزین بوه
عنوان یکی از روش های کمکی بو ید مثل به وسیله گرفتن اسپرم و بخمك پدر و مادر حکمی و قرار دادن برکیب آنهوا را در
رحم شخص ثا ث اشکا ی از نظر شر وجود ندارد.

 .4بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
ماده یك قانون مزبور مقرر می دارد :کلیه مراکز بخصصی درمان ناباروری ذی صالح مجازند ،با رعای
شرایط مندرج در این قانون ،نسب
موافق

ضوابط شرعی و

به انتقال جنین های حاصله از بلقیح خارج از رحوم زوج هوای قوانونی و شورعی پوس از

کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها بوه اثبوات رسویده

اس  ،اقدام نمایند (قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب .)1382
قانونگذار در ماده ی مرقوم بنها به مراکز بخصصی دارای صالحی
مندرج در این قانون به انتقال جنین های به دس

اجازه داده اس

با با رعای

ضوابط شرعی و شرایط

آمده از بلقیح خارج از رحم (بشکیل شده از زوج های شرعی و قانونی) به

رحم زن نابارور دارای شوهر که ناباروری او به اثبات رسیده اس

؛ اقدام نمایند .علو

ایون امور نگرانوی بحوق قانونگوذار از

پیامدها و ناهنجاری های ناشی از انتقال بیماری های واگیردار و  ...اس ؛ منانکه گزارش مخبر کمیسویون بهداشو
مجلس شورای اسالمی نیز حاکی از این نگرانی اس

(روزنامه رسمی ،ش  .)6761ذا همانطور که گفته شد صالحی

و درموان
داشتن

مراکز انتقال دهنده ی جنین از شرایط انتقال جنین می باشد.
عالوه بر آن  ،قانونگذار در این ماده بنها انتقال جنین های حاصل از بلقیح خارج رحم زوج های قانونی و شورعی را کوه
با عای

ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون بو ید شده باشند بجویز نموده اس  .رعای

ضوابط شورعی منودرج در

این قانون شامل هر دو مرحله  :ا ف)بشکیل جنین از زوج های شرعی و قوانونی و مقودمات آن؛ ب) انتقوال جنوین بوه رحوم
زوجه گیرنده جنین خواهد بود.
از این رو استفا ده از روش هایی که مستلزم اربکاب اعمال حرام جه

دریاف

اسپرم یا بخمك یا انتقال آن به رحوم زن

گیرنده اس  .از قبیل استمنا ،مس و نظر ممنو اس  .ا بته برخی از فقها به طور مطلق استفاده از مقدمات حرام را در هور دو
مرحله از انجام دادن عمل بلقیح جایز ندانسته اند( .موسوی ا خمینی ،1409 ،ج ،2ص ،621خامنهای ،1382 ،ص178و صوافی
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گلپایگانی ،1382 ،ص )281و برخی دیگر آن را به غیر صورت موارد ضرورت یا حرج محدود کورده انود بودیهی اسو
منظور از موارد ضرورت و حرج مواردی اس

کوه

که عدم باروری از طریق پزشکی موجب اختالل زندگی زناشوویی یوا بیمواری

زن و ماننود آن شووود( .مکوارم شوویرازی ،1381 ،ج 1و ، 2ص ، 61سیسوتانی ،1379 ،ج 1ص 82و فاضوول نکرانووی ،1377 ،
ص)567
زوم رعای

ضوابط شرعی از جمله شرایطی اس

باروری بجویز کرده اس  .شایان ذکر اس

که قانونگذار در ماده  1قانون نحوه ی اهدای جنین بورای ایون روش

که قید «با رعای

ضوابط شرعی» در طرح او یه این قانون وجود نداشو  ،و موتن

ماده بدین صورت بود :از باریخ بصویب این قانون کلیه ی مراکز بخصصی درمان نابواروری مجواز خواهنود بوود بوا رعایو
شرایط مندرج در ذیل نسب

به انتقال جنین های اضافی حاصله از بلقیح خارج رحمی زوج های شرعی پس از احراز رسومی

اعراض نامبردگان از جنین های متضلقه  ،به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی  ،ناباروری آن ها (هور یوك
به بنهایی یا هر دو ) به اثبات رسیده اقدام نمایند.
و نظر بر اصالح این ماده داش  ،نظر شورای نگهبان بدین صورت بود« :در مواده

شورای نگهبان بر این ماده ایراد گرف

 1اصل عمل انتقال جنین خالف شر و قانون اساسی بشخیص داده نشد  ،کن این انتقال نباید همراه با موس و نظور حورام
انجام پذیرد و از این جه

باید اصالح شود( »...مجموعه نظریات شورای نگهبان ،1383 ،ص)157پس از باز گردانوده شودن

طرح مذکور به مجلس شورای اسالمی ،عبارت «با رعای

ضوابط شرعی» به ماده اضافه شد ذا همانطور که بوضیح داده شود

مراکز بخصصی موظف شدند از اربکاب امور حرام در بمام مراحل بکوین جنین خودداری نمایند.
مسئله بضدی که در مورد ماده  1این قانون باید به آن بوجه کورد ایون اسو

کوه ؛ بوا وجوود اینکوه بلقویح مصونوعب بوه

صورتهاى گوناگونب انجام مبگیرد؛ و ب در قانون مورد بحث بنهاصورت انتقال جنین از طریوق بلقویح مصونوعب خوارج از
رحم اجازه داده شده اس  ،و قانون نسب

به سایر فروض بو ید مثل با کمك پزشکب از قبیل اهداى اسپرم یا بخمك ،بشکیل

جنین در آزمایشگاه با بخمك و اسپرم زن و شوهرى که نمببوانند از طریق طبیضب صاحب فرزند شوندو انتقوال آن بوه رحوم
همان زن ،انضقاد جنین با اسپرم شوهر بضد از مرگ و انتقال آن به رحم زوجوه ،و  ...سواک

اسو ( .صوفایی ،1381 ،ص 70و

)87
هرمند در قانون یاد شده بصراح

از زوم مجانب بودن واگذارى و دریاف

جنین سخنی به میان نیاموده اسو ؛ و وب بوا

بوجه به کلمات به کار رفته در این قانون مانند «اهداى جنین»« ،زوجین اهداگیرنده» به نظر مبرسود قانونگوذار مجوانب بوودن
عمل دریاف

جنین را پذیرفته اس  .خوشبختانه در بند (پ) آییننامه اجرایب قانون مزبور (مصوب  )1383این نقیصه جبوران

شده و مقرر شده اس

که اهداى جنین باید به صورت داوطلبانه و رایگان انجام گیرد .بنابراین ،خرید و فروش جنوین بوه هور

شکل ممنو اس ؛ زیرا این امر با اصل کرام

انسان،حتب در مرحله ی جنینب منافات دارد ،و با غیر قابل مضامله بوودن انسوان

سازگار اس .
شایان ذکر اس

که مجانب بودن عمل واگذارى به مضناى آن نیس

که عمل مزبور از مقو ه ی «هبه» و از نو قراردادهاى

ما ب اس ؛ زیرا در هبه ،واهب ما ب را به دیگرى مجاناچ بملیك می کند (ماده  795قانون مدنب) ،در حا ب که موضو واگذارى
در عمل موسوم به اهداى جنین ،جنین مال نیس

با قابل بملیك و هبه باشد .بنابراین ،عمل واگوذارى جنوین کوه بوه قصود و
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رضای

طرفین نیاز دارد یك قرارداد غیرما ب اس ( .صفایی ،1381 ،ص 70و  )87از اینرو شاید انتخاب کلمه ی «اعطاء» بوه

جاى «هبه» مناسببر باشد.
ماده  2قانون نحوه ی اهدای جنین  ،در زمینه ی شرایط درخواس
شوهر بودن را در نظر گرفته اس ؛ به موجب این ماده ،بقاضاى دریاف
و بسلیم دادگاه شود .درخواس

دریاف

کنندگان صحب

کرده اس

و شرایطی از قبیول زن و

جنین اهدایب باید مشترکا از طرف زن و شوهر بنظیم

جنین به صورت کتبب و مشوترک از دادگواه ،درواقو هموان دادخواسوتی اسو

کوه

زوجین بهطور مشترک آن را بنظیم و اماا مبکنند( .قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب )1382
میان آنها برقرار نیس

بنابراین ،زن و مردى که رابطه زوجی

یا زنان بیوه و مجرد نمببوانند از اینروش بهرهمند شوند.

جه گیرى قانونگذار در وض این شرط یکب از نقاط قوت این قانون به شمار مبرود؛ زیرا مصلح
در خانوادهاى متو د شود که از ثبات وضضی

طفول در آن اسو

کوه

خانوادگب برخوردار باشد.

مطابق ذیل ماده  1قانون مورد بحث زن گیرنده جنین باید ازدواج کرده و نابارورى او یوا شووهر و یوا هور دو بوه اثبوات
رسیده باشد.حال اگر زن گیرنده جنین هنگام ارائه بقاضانامه داراى شوهر باشد،و ب در فاصله زمانب ارائه دادخواس

و صدور

حکم یا بضد از صدور حکم و قبل از انتقال جنین شوهرش فوت کند،یا او را طالق دهد،آیا در زمان عده وفات یا طالق امکان
انتقال جنین به رحم زن وجود دارد یا خیر؟
قانون یاد شده در این مورد ساک
قواعد کلب حقوق مببوان گف

براسا

رجضب در حکم زوجی

اس

اس ،و شایسته بود که قانونگذار براى این فروض نیز بضیین بکلیوف موبنموود؛ و وب
که انتقال جنین در دوران عده طالق رجضب بال مان اسو ؛ زیورا دوران عوده طوالق

(طوسی ،ص134و نجفی ،1400 ،ص 180و  )283و منانچه بقاضاى مشترک دریاف

زمان عده ی طالق رجضب به دادگاه ارائه شده باشد ،ممکن اس
و ب عقیده ی فقهب نگارنده آن اس
از روح حاکم بر این قانون نیز ممنوعی
به مصلح

طفل نیس

جنین در

آن را د یل بر رجو بلقب نمود.

که در صورت فوت شوهر و در زمان عده ی وفات ،بلقیح جایز نیسو  ،و مسوتفاد
انتقال جنین به رحم زن بضد از فوت شوهرش در زمان عده ی وفات مبباشود؛ زیورا

که در خانوادهاى متو د شود که یك عاو آن فوت کرده اس

و عاو دیگر براى آرامش خاطر خوود

به بو ید مثل مصنوعب متوسل شده اس ( .صفایی ،1381 ،ص 70و )87
بههرحال به نظر می رسد حکم این مسأ ه باید با دخا
عالوه بر شرایط باال  ،زوجین باید براسا

قانونگذار بهطور شفاف روشن گردد.

گواهب مضتبر پزشکب ،نابارور بشخیص داده شوند و زوجه بدون اینکه خطرى اعم

از روانب و یا جسمب او را بهدید کند ،به دریاف

جنین بوانمند باشد .همچنوین بایود داراى صوالحی

بیماری های صضب ا ضالج مبتال نباشند .در پیشنهاد او یه ی کمیسویون بهداشو
«بیمارىهاى واگیردار صضب ا ضالج» وجود داش

اخالقوب باشوند و بوه

و درموان مجلوس شووراى اسوالمب عبوارت

که هنگام رأىگیرى حذف شد و صرفاچ بیمارىهاى صضب ا ضوالج در موتن

قانون درج گردید( .روزنامه رسمب ،شماره  )25:16761برخب از اسابید حقوق بر این حذف ایراد گرفته و گفتوه انود« :شورط
مذکور هنگامب مب بواند مان صدور مجوز انتقال جنین گردد که بیمارى صضب ا ضالج از نو بیمارى واگیردار باشد و موجوب
سرای

به جنین شود؛ و االّ ابتالى شوهر گیرنده جنین به بیمارى صضب ا ضالج مانند برخب از سرطانها مه ضررى موببوانود
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براى طفل داشته باشد؟ ذا این بند از قانون داراى اشکال اس  ،و صرف داشتن بیمارى صضب ا ضالج اگر واگیر نباشود ،نبایود
موجب محرومی

خانواده از داشتن فرزند باروشهاى مذکور گردد» (صادقی مقدم ،1384 ،ص.)155

و ب به نظر مبرسد که مبناى زوم رعای
از نقاط مثب

طفل در آینده مببواند بوجیهکننده ی شرط مزبور باشد.

مصلح

این قانون بوجه قانون گذار به شرط عدم اعتیاد زوجین به هر گونه مواد مخدر موی باشود .حفو سوالم

جنین در دوران باردارى و بضد از آن و نیز بأمین آرامش روحب و روانب کوودک و بوأثیر آن در بربیو
مسائلب اس

که باید مورد بوجه قرار گیرد ،و بدیهب اس

هی وجه قابل بامین نیس  .شایان ذکر اس

صوحیح از مهومبورین

که این هدف در خانوادههایب که به مواد مخودر مبوتال هسوتند ،بوه

که در بند (ح) قانون حمای

از کودکان ببسرپرس

شرط عدم ابتال بوه ا کول

نیز آمده اس  ،و در طرح او یه این قانون در بند (ز) شرط عدم اعتیاد به ا کل و سایر اعتیادات ماره درج شده بود که حوذف
آن د یل موجهب ندارد و شایسته بود که در قانون مصوب نیز این شرط افزوده مبشد.
قانونگذار در ماده ی  2بر عدم محجوری
اس

گیرندگان جنین نیز باکید کرده اس

که در آینده از این طریق متو د مبشوند؛ زیرا احسا

مسؤو ی

این بأکید به منظور حمایو

از نووزادانب

گیرندگان جنین در مورد آینوده ی نووزاد مسوتلزم دارا

بودن عقل ،بلوغ و رشد اس .
در انتها ماده  2به داشتن بابضی

ایرانی برای زوجین گیرنده ی جنین اشاره کرده اس  ،شورط داشوتن بابضیو

جمهوورى

اسالمب در زوجین گیرنده ی جنین ،در کنترل نسل و جلوگیرى از اختالط نسب موثر اس  ،و باعوث خواهود شود در انتقوال
جنین و بو د نوزاد درخانواده ی ایرانب نوزاد نیز ایرانب بلقوب گوردد ،حتوب اگور زوجوین گیرنوده بوه کشوور دیگورى منتقول
شوند(قانون مدنی ،ماده .)967
همانطور که قبال گفته شد مهمبرین بخش قانون مورد بحث ببیین رابطه ی زوجین گیرنده و طفل متو د شده اسو  ،و از
آنجا که مطابق فرض ماده  1این قانون جنین از اسپرم زن و شوهر شرعب و قانونب بشکیل شده ،و رحم زوجه گیرنده صورفاچ
محیط مناسبب براى رشد و پرورش جنین اس  ،با این وصف قانونگذار جه
حقوق و بکا یفب برآمده اس

بامین آینوده ی طفول درصودد ایجواد هموان

که دررابطه ی میان پدر و مادر و اوالد در قانون احصا شدهاند .از اینرو در ببصره مواده  3ایون

قانون (مصوب  5/6/1381مجلس شوراى اسالمب) در این زمینه منین مقرر شده بود« :حقوق و بکوا یف زوجوین اهداگیرنوده
جنین و طفل متو د شده از حاظ نگهدارى و بربی

و نفقه و احترام ،نظیر وظایف و بکا یف اوالد و پدر و مادر اس ».

بطبیق حقوق و بکا یف فرزند متو د شده از طریق انتقال جنین با حقوق و بکا یف اوالد وپودر و موادر ،بوه د یول فقودان
رابطه نسبب میان طفل و صاحبان جنین ،مورد مخا ف
مقصود از مفاد ماده  3بربب کلیه آثارى اس

شوراى نگهبان قرار گرف  .در نظریه شوراى نگهبان آمده اسو « :اگور

که براى فرزند واقضب مبباشد ،خالف شر اس

و اگر مقصوود دیگورى اسو

مشخص شود با اظهارنظر گردد» (مجموعه نظریات شوراى نگهبان ،دوره ششم ،سال سوّم ،ص .)157
با اصالح ماده  3بوسط مجلس شوراى اسالمب در باریخ  1382/3/18به شرح ذیول بوه شووراى نگهبوان ارسوال گردیود:
« وظایف و بکا یف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متو د شده از حاظ نگهدارى و بربی

و نفقوه و احتورام نظیور حقووق و

بکا یف اوالد و پدر و مادر اس » .این ماده مجدداچ مورد ایراد شوراى نگهبان قرار گرف  .عل
«حقوق» در ذیل ماده بود که نظر شوراى نگهبان به شرح زیر اعالم شد:
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کلمه ی «وظایف» در صدر ماده  ،3در ذیل همین ماده به کلمه ی «حقوق» بغییر یافته اس

که موجب ابهوام اسو  ،بایود

روشن شود با اظهار نظر گردد ».با اصالح کلمه ی مذکور و بغییر آن به «وظایف» در ذیل ماده و سایر اصالحات قانون مذکور
در  1382/6/8شوراى نگهبان آن را بأیید کرد ،و در نتیجه بضد از اصالحات ماده  ،3قانون نحوه ی اهوداى جنوین بوه زوجوین
نابارور مقرر مبدارد:
و نفقوه و احتورام ،نظیور

«وظایف و بکا یف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متو د شوده از حواظ نگهودارى و بربیو

وظایف و بکا یف اوالد پدر و مادر اس » (قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب )1382
شایان ذکر اس

که عبارات این ماده مشابه عبارات ماده « 11قانون حمای

مصوب  »1353اس ؛

از کودکان ببسرپرس

با این بفاوت که در قانون اخیر عبارت «نظیر حقوق وبکا یف اوالد و پدر و مادر» ذکر شده بود ،کوه در قوانون اهوداى جنوین
عبارت «وظایف و بکا یف اوالد و پدر و مادر» آمده اس .
بههرحال قانونگذار در این قانون نسب

به موضوعابب مانند نسب ،ارث ،محرمی  ،والی

قهرى که از آثار نسب مشرو

اس  ،سکوت اختیار کرده و متضرض آنها نشده اس  ،و بنها مواردى را به صوورت حصورى بوه عنووان وظوایف و بکوا یف
زوجین در قبال طفل متو د شده از طریق انتقال جنین بیان کرده اس  ،از جمله؛ نگهدارى و مراقبو

از کوودک ،مطوابق مواده

 1168قانون مدنب نگهدارى اطفال از حقوق و بکا یف وا دین شناخته شده اس  .ایون حوق در اصوطالح فقوه و قوانون حوق
«حاان » نامیده مبشود .حاان
مربوط به بربی

در اصطالح فقهب و حقوقب عبارت اس

از« :اقتودار و سولطه بور بربیو

اوس  ،از قبیل حف و نگهدارى ،و قرار دادن طفل در بستر و خواباندن و نظافو

طفل نیز در قلمرو مفهوم حاان
عالوه بر حمای

و شسوتن بوا  ،بربیو

قرار دارد( ».نجفی ،1400 ،ص 180و  )283در بنظیم قواعد مربوط به حاوان

جسمب به حمای

ابوین و اوالد در جه

طفول و آنموه

روحب و اخالقب طفل نیز نظر داشته و سضب کرده اس

رشد شخصی

کودک حرک

که با عنایو

قانونگوذار

بوه روابوط عواطفب

کند (صفایی ،1381 ،ج ،2ص .)119قانونگذار در این قانون با انتخواب

واژه «نظیر» ،وظایف و بکا یف گیرندگان جنین را همان بکا یف منودرج در مواده  1169اصوالحب سوال  1382قورار داده ،در
اصالح قانون مذکور براى حاان
او وی

و نگهدارى طفلب که ابوین او جدا از یکدیگر زنودگب موبکننود ،موادر بوا هفو

دارد و پس از آن با پدر اس  .سایر بربیبات در خصوص حاان
براسا

در مواد  1170با  1175قانون مدنب آمده اس .

ماده  3قانون نحوه اهداى جنین ،یکب از وظایف گیرندگان جنین ،بربی

به آنها رسیده اس  .این وظیفه نظیر بکا یف مندرج در ماده  1187قانون مدنب اس
که در حدود بوانایب خود به بربی

اوس  ،صح

که مقرر مبدارد« :ابوین مکلوف هسوتند

یا انحطاط اخالقب پدریا مادرى که طفل بح

حاان

اخالقب طفل در مضرض خطر باشد،محکمه مببواند به بقاضاى اقرباى طفل یا به بقاضاى

قیم او به بقاضاى رئیس حوزه قاایب هر بصمیمب را که براى حاان
مواد  ،1188 ،1179و  1235قانون مدنب مقررابب را در رابطه با بربی
عدم ببیین وضضی

نوزادى اس

که از طریق انتقال جنوین

اطفال خویش برحسب مقتاب اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».

بنابر ماده (1173اصالحب )1386/8/11هرگاه بر اثر عدم مواظب
جسمانب و یا بربی

سوا گب

طفل مقتاب بداند ،ابخاذ کند» .همچنین قانونگذار در
طفل مقررکرده اس .

طفل در صورت فوت مرد یا زن گیرنده جنین یا حجر آنها ،از نقواط ضوضف ایون قوانون بوه شومار

مبرود .بسرى احکام و مقررات قانون مدنب و سایر قوانین درخصوص امکان بضیین وصب از سوى پدر یا جد پودرى جهو
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نگاهدارى و بربی

طفل بضد ازفوت آنها (ماده  1188قانون مدنب) ،به مرد و زن گیرنده ی جنین که هی گونه رابطه ی نسبب

با طفل ندارند نیز ،مشکل اس .
مطابق ماده  1199قانون مدنب « :نفقه اوالد بر عهده پدر اس  ،پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجوداد
با رعای

پدرى اس

االقرب فاالقرب .در صورت نبودن پدر و اجداد پدرى و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر اس ».

با بوجه به ماده  3قانون اهداى جنین ،این وظیفه برعهده زوجین نابارور قرار داده شده اس .
ماده  4قانون نحوه ی اهدای جنین به بشریفات رسیدگی پرداخته و مقرر داشته اس ؛ بررسی صالحی
در محاکم خانواده ،خارج از نوب

و بدون رعای

بشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرف

زوجین متقاضوی

و عدم بایید صالحی

زوج قابل بجدید نظر می باشد (قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب )1382
مادبین  1و  2قانون اهداى جنین رضای نامه کتبب صاحبان اصلب جنین ،و نیز درخواس

براسا

کتبب زوجین متقاضب

جنین ،ا زامب اس  .افزون بر این از حاظ بشریفات دادرسب نیز بربیبات خاصب در این قانون پیشبینب شده اس
اس

که عبوارت

از:
-1رسیدگب خارج از نوب

خانواده ،خارج از نوب

زوجین متقاضب در محاکم

و بدون بشریفات :مطابق ماده  4قانون یاد شده ،بررسب صالحی

و بدون بشریفات آیین دادرسب مدنب صورت خواهود گرف .قابول ذکور اسو

پیشنهادى و او یه ی قانون ،بأیید صالحی

زوجین متقاضب در صالحی

دادگاه خانواده محل سکون

کوه در مواده  4طورح
زوجین قورارداده شوده

بود؛ و ب در قانون مصوب این قید حذف گردید که د یل موجهب براى این حذف به نظر نرسید.
به هرحال ،بسهیل در رسیدگب از طریق حذف بشریفات آیین دادرسب از حاظ صوالحی هوا و سلسوله مرابوب ،و عودم
رعای
دق

مواعد دادرسب و رسیدگب خارج از نوب  ،یکب از نقاط قوت این قانون اس ؛ و ب ا بته این امور نبایود موجوب عودم
محاکم در رعای

شرایط شکلب ،بررسب صالحی

متقاضب ،و یا احراز سالم

مراکز بخصصب درمان نابارورى ،احراز صوالحی

صاحبان اصلب جنین و  ...گردد که متأسفانه کیفی

اخالقوب زوجوین
قرار

احراز این امور در این قانون مورد غفل

گرفته اس .
 -2امکان بجدیدنظر در صورت عدم بأیید صالحی
صالحی

زوجین :مطابق ماده  4قوانون موردبحوث ،در صوورت عودم بأییود

زوجین متقاضب ،آنها مب بوانند به بصمیم قاضب صادرکننده حکم به محاکم بجدیدنظر اعتراض نمایند ،و رسیدگب

به این اعتراض نیز در محاکم بجدیدنظر خارج از نوب
استفاده مبشود که در صورت بأیید صالحی

انجام مبشود (مستنبط از ماده  .)4از ظاهر ماده  4قانون اهداى جنوین

زوجین متقاضب از سوى دادگاه رسیدگبکننده و صدور مجوز دریافو

این رأى غیر قابل بجدیدنظر اس  ،در حا بکه این امر موجب مبشود که حق اعتوراض بور حکوم بأییود صوالحی
متقاضب از افرادى غیر از زوجین از قبیل مراج نظاربب یا سایر افراد ذى نف  ،وزارت بهداشو
(که وظیفه ی بأیید صالحی
در این قانون مورد غفل

جنوین،
زوجوین

و درموان و آمووزش پزشوکب

مراکز بخصصب درمان نابارورى را بر عهده دارد) سلب شود و این نکته نیز از مواردى اس

واق شده اس .
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ماده  5نیز به بنظیم آیین اشاره کرده اس

؛ که آیین نامه ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه بوسط وزارت بهداش

 ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری بهیه و به بصویب هیات وزیران خواهد رسید( .قانون نحووه اهودای
جنین به زوجین نابارور مصوب )1382

 .5بررسی آئیننامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
هیأت وزیران در جلسه مورخ  1383/12/19بنا به پیشنهاد مشترک شماره  69773مورخ  1383/5/10وزارت خانوه هوای
بهداش  ،درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد ماده  5قانون نحوه ی اهدای جنین بوه زوجوین نابوارور مصووب
 1382آئین نامه اجرایی آن را بصویب نمود.
ماده  -1در این آئین نامه ،واژه ها و اصطالحات زیر در مضانی مشروح مربوط به کار می رود:
ا ف -قانون  :منظور ،قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور  ،مصوب  ، 1382اس .
ب -جنین  :نطفه ی حاصل از بلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی اس

که سون آن از مرحلوه ی بواروری

حداکثر  5روز خواهد بود .این جنین می بواند به دو صورت بازه و منجمد باشد.
پ -اهدای جنین  :واگذاری داوطلبانه و رایگان یك یا مند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون و ایون آئوین
نامه به مراکز مجاز بخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زو ج های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.
ماده  -2زوج های اهدا کننده باید دارای شرایط زیر باشند:
ا ف) علقه و رابطه ی زوجی
ب) سالم

قانونی و شرعی

متضارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب

در مورد این بند الزم به ذکر اس

که در برخی موارد ،بوسضه داده شده و از اصل قانون فرابر رفته اس  ،اگر موه نکوابی

که اضافه شده اس  ،مناسب بوده اس  ،و ی با اصول و قواعد نگارش آئین نامه و بابضی

آن از متن اصلی ،سازگار نیس .

پ) نداشتن اعتیاد به مواد اعتیا دآور و روان گردان
ت) مبتال نبودن به بیماری های صضب ا ضالج نظیر ایدز ،هپابی

و ...

ببصره :مراکز مجاز بخصصی درمان نابارور ی مکلفند قبل از دریاف

جنین از اهدا کنندگان ،وجود شرایط مذکور در این

ماده را احراز نمایند.
ماده  -3اهدای جنین باید با موافق
با احراز هوی

و رضای

کتبی زو ج های اهدا کننده و در مراکز مجاز بخصصی درمان نابوارور ی،

آنان و به صورت کامال محرمانه انجام گیرد.

ماده  -4زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده  2قانون باشند.
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که شرایط اهدا کنندگان و گیرندگان جنین به عل

از نظر شیوه قانون گذاری مناسب بر اس

یکسان بودن هوم زموان در

ماده  2با اضافه کردن قید « و زوج های متقاضی » بیان می گردید ،با به این وسیله از اطا ه ی کالم و ازدیواد موواد جلووگیری
می شد.
ماده  -5رسیدگی به درخواس

دریاف

جنین اهدایی ،در دادگاه صا ح و خارج از نوب

دادرسی مدنی به عمل می آید .صدور حکم به رد درخواس

و عدم بأیید صالحی

ماده  -6مراکز مجاز بخصصی درمان نابارور ی مکلف هستند نسب

و بدون رعای

بشوریفات آئوین

زوجین قابل بجدید نظر اس .

به موارد زیر اقدام نمایند:

ا ف) نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهدا کنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعای

بناسوب دینوی

و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال.
ب) دریاف

و نگهداری رأی قطضی مرج قاایی از متقاضی.

پ) صدور گواهی و مضرفی نامه الزم مبنی بر بأیید سالم

جسمی و روانی برای متقاضیان دریاف

جنین طبق مقوررات

قانون و این آئین نامه
ت) دریاف  ،نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کامال محرمانه
ببصره :اطالعات مربوط به جنین های اهدایی ،جزو اطالعات به کلی سری طبقه بندی می شوند.
ماده  -7صدور گواهی عدم بوانایی باروری و همچنین بوانایی زوجه در زمینوه ی دریافو
انجام آزمایش های دقیق پزشکی در صالحی

و نگهوداری جنوین ،پوس از

مراکز مجاز بخصصی درمان ناباروری اس .

ماده  -8هر یك از مراکز مجاز بخصصی درمان ناباروری ،می بوانند طبق دستورا ضمل هوای وزارت بهداشو  ،درموان و
آموزش پزشکی  ،بانك جنین دایر نمایند  .این بانك مسؤول دریاف

و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجوین نابوارور طبوق

مقررات مندرج در قانون و این آئین نامه اس .
ماده  -9مرکز مدیری
شده نسب

پیوند وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پزشکی موظف اس

طبق دستورا ضمل های وزارت یواد

به دریاف  ،نگهداری و انتقال جنین ،نظارت دقیق اعمال کند.

ماده  - 10ارائه مدارک و اطالعات مربوط به اهدا کنندگان و دریاف

کنندگان جنین اهدایی بنها با رعای

به حف و نگهداری اسرار دو تی و به مراج قاائی صالحی ت دار مجاز اس

قوانین مربووط

(.)27اگر مه آئین نامه با بأخیر قابل بووجهی

پیشنهاد و نهایتچا به بصویب رسیده اس  ،و ی با ورود به جزئیات بیشتر ،موارد مبتال به را ببیین نموده و بوا حودود زیوادی در
زمینه ی اهدای جنین ،مشکالت قانونی مربف شده اس .
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نتیجه گیری و پیشنهادات
با بصویب قانون و آئین نامه نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور  ،گام مهمی در بضیوین بکلیوف مشوروعی
برداشته شده اس

ایون اقودام

و با بوجه به این قانون با بنقیح مناط و استناد به اصل  167قانون اساسی با مراجضه به منواب مضتبور فقهوی،

بمسك به اصا ه ا حل ،اصول اباحه ،برائ
جنین اصوال دارای مشروعی

و عدم بفسیر موس از استثنای بوا د و بناسل در زنا ،انوا اهدای اسپرم ،بخمك و

هستند.

از جمله کاستی های قانون نحوه ی اهدای جنین ،نپرداختن به فروض دیگر برای بو ید مثل با کمك پزشکی اس  ،قانون
یاد شده فقط مقررابی در رابطه با اهدای جنین پیش بینی کرده اس .
و نفقه مشخص شده اس  ،و وی مسوائلی

اگر مه در ماده  3این قانون وظایف و بکا یف زوجین و طفل از نظر حاان
در نکاح و … بدون پاسخ مانده اس  .و مضلوم نیس

که از نظر قانونی ،آیا پودر و موادر ژنتیکوی

طفل وا دین قانونی او محسوب می شوند یا زوجین گیرنده ی جنین؟ و بهتر اس

این ابهام قانونی برطرف شود؛ هرمنود بوه

از قبیل نسب ،ارث ،والی

نظر می رسد وا دین شرعی و قانونی طفل در مسا ه اهدای جنین مرد صاحب اسپرم و زن صاحب رحم اس  .و زن صواحب
بخمك هی گونه رابطه نسبی با کودک نداشته باشد  ،عل

این نظر رعای

مصلح

طفل و خوانواده اسو  .بور اسوا

نظور

پیشنهادی در خصوص نسب کودک یاد شده ،رابطه ی بوارث میان طفل و زوجه ی گیرنده ی جنوین و مورد صواحب اسوپرم
برقرار می شود.
در خصوص حرم

شرعی فیما بین مادر صاحب رحم با طفل متو د از طرق مذکور ،باید گفو

حرمتی که در رضا بوده و مالکات آن که به نحو قوی بری (اشتد ا ضظم و انب
بخمك وجود دارد ،باعث می شود با این حرم

بوه طریوق او وی رابطوه

ا لحم) در مادر متقاضی جنوین و یوا گیرنوده

در این جا نیز قابل شناسایی باشد .خصوصًا آنکه عرف نیز وی را بوه عنووان

مادر می شناسد.
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