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تقیپور
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چکیده
یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکنددریایی روش اتتقدام میتوکنددری اسدت
این بی ماری به دلیل تقص در تخمک مادر رخ می دهد به همین منظور پزشدکان بدا ردرار دادن ههدته
تخمک مادر در تخمک فارد ههته زن دیگری سعی دارتد تدا بدا هددر درمدان و یلدوایری از بدروز
بیماری های میتوکندریایی سالمت آینده کودک را تضمین تمایند به دلیل توظهور بودن این موضوع
هنوز مهأله تهب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی تشده اسدت لدذا در ایدن مقالده بدا بررسدی
تهب پدری و مادری فرزتد حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤام ههتیم که آیا تولد
چنین کودکاتی میتواتد منشأ رابطه تهبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصدیفی تحلیلدی
در راستای پاسخ به این سؤام با در تظر ارفتن اماره فراش و دلیل عرفی اتتهدا کدودک بده صداحب
اسپرم را رطعی پنداشته و در ادامه یهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی به واکداوی تقد
ههته سلوم در اتتقام ویژای های وراثتی پرداخته و تیز با لحاظ علت حقیقی و ریاس اولویدت و اردوام
فقها زن صاحب ههته تخمک و صاحب رحم مادر کودک شناخته شده است
کلیدواژه :تهب روش اتتقام میتوکندری بیماریهای میتوکندریایی تخمک سه والدی
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مقدّمه
با پیشرفت های شگرر در فناوری های تولیدمثل بشر تواتهته است با باروری
بهینه در طریق طبیعیِ ترکیب تطفه مرد و زن دخالت کند و به اصطالح لقاح مصنوعی
اتجام دهد یکی از اکتشافاتی که بشر بتازای بدان دست یافته است رهمی از اتواع
تلقیح مصنوعی موسوم به روش درماتی اتتقام میتوکندریایی است این روش یهت
پیشگیری از بروز بیماریهای مرتبط با یه

های میتوکندریایی بکار میرود ( Amato

 .)P, 2014: 32بیماریهای میتوکندریایی به دلیل تاهمگوتی در عملکرد میتوکندری
مادر رخ میدهد زیرا ژن های میتوکندری به طور مهتقیم از طریق مادر و توسط
سیتوپالسم تخمک بارور تشده به فرزتدان منتقل می شود؛ پس تنها مادر در به ارث
رسیدن آن تق

دارد .از آتجا که میتوکندری عهدهدار تغذیه و اترژی سلوم است پس

اختالم در عملکرد آن سبب بروز بیماری های رلبی کبدی عصبی تاشنوایی تابینایی
و اختالالت حرکتی میاردد (.)Herbrand C, 2017:46

در زمینه مشروعیت روش درماتی مذکور باید افت براساس اصاله البرائه و اصاله
االباحه هر عملی مباح است مگر عملی که از طرر شارع و راتوتگذار صریح ًا ممنوع
شده باشد و تیز با تویه به این که در این خصوص تهیی از طرر شارع دیده تمی -
شود لذا استفاده از این روش مشروع تلقی می اردد
در اتواع تلقیح مصنوعی زماتی که سلوم های ینهی متعلق به پدر و مادر ههتند
تقریباً به لحاظ تهب بنا بر تظر اکثر علما اشکالی ویود تدارد و والدین فرزتد کهاتی
ههتند که سلوم ینهی متعلق به آتهاست اما در رابطه با موضوع این تحقیق به دلیل
این که میتوکندری مادر حاوی یه

بیماریزا میباشد از میتوکندری سالم زن

دیگری استفاده می شود اهمیت بررسى تهب کودکان حاصل از چنین فرآیندی به
دلیل تق

مهم و منحصر به فرد این تکنیک در درمان بیمارىهاى صعب العالج و

کشنده است با تویه به این که چنین پدیده ای در ررآن و سنت و مباحث فقهی سابقه
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تدارد و هنوز پژوه
فلذا مویب بروز پرس

فقهی پیرامون وضعیت اتتها

این طفل صورت تگرفته است

هایی شده که پاسخ به آتها تیازمند مطالعات همهیاتبه و

تحقیقات اهترده است توشتار حاضر در تالش است تا با پاسخ دادن به سؤاالت ذیل
به بررسی وضعیت تهب کودکان متولد شده از چنین روشی بپردازد
 آیا تولد کودک حاصل از روش اتتقام میتوکندری میتواتد منشأ رابطه تهبیباشد؟
 آیا اطالق مادر یا والده دوم به اهدا کننده میتوکندری صحیح است یا خیر؟ ههته سلوم چه میزان تأثیر در اعتبار تهب دارد؟با تویه به تظ ریه اکثریت رریب به اتفاق فقهای امامیه مبنی بر الحاق کودک به
صاحب اسپرم در روش اتتقام میتوکندری اثبات تهب پدری کار چندان مشکلی
تیهت اختالر بیشتر در خصوص تهب مادری بروز پیدا میکند زیرا به دلیل
مشارکت والد سوم با اهدای تخمک فارد ههته ممکن است چنین متبادر شود که به
زن اهدا کنندة تخمک والد سوم اطالق شود در حالی که بنابر مباتی پزشکی و ادله
شرعی و امارات راتوتی کودک حاصل از روش مذکور به پدر و مادری که ههته
سلوم متعلق به آتهاست منتهب می اردد و اطالق مادر دوم به اهدا کننده میتوکندی
صحیح تمی باشد
بر این اساس تگارتداان در توشتار پی
مذکور و بررسی مفهوم و زمینه ها ی پیدای

رو برآتند ضمن تبیین روش درماتی
و شرایط تحقق تهب منشأ رابطه تهبی

کودک با والدین را بررسی تمایند بدین منظور ابتدا تهب پدری با استناد به اماره
فراش بیان شده و سپس با تکیه بر مهتندات پزشکی و تیز ادله دیگری چون علت
حقیقی ریاس اولویت و اروام فقها کودک به زتی که صاحب ههته تخمک و تیز
رحم می باشد منتهب اردیده است
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 -2مفهوم روش انتقال میتوکندری
میتوکندری دارای تق

بهیار مهمی در تأمین اترژی سلوم سیگنالینگ برتامه

ریزی سلوم و کنترم روتد تکاملی ینین میباشد میتوکندریها اترژی شیمیایی
مویود در مواد غذایی را با عمل فهفوریالسیون اکهیداتیو به پیوتدهای پراترژی
فهفات ( )ATPتبدیل میکنند ساختمان میتوکندری شامل یک غشای میتوکندریایی
خاریی یک غشای میتوکندریایی داخلی کریهتاها فضای داخل غشایی و فضای
بین ستیغی یا همان ماتریکس میباشد (.)Baylis F, 2017:10
عملکرد تاصحیح میتوکندری به عنوان اتدامکی که در متابولیهم اترژی تق

بهیار

مهمی دارد می تواتد منجر به بیماریهای صعب العالیی شود اولین بیماری
میتوکندریایی که شناخته شد حالتی از اتحطاط عصب بینایی پی
میاتهالی ایجاد شد ( .)Amato P, 2014: 32تجمع یه

روتده بود که در

ها در ژن های میتوکندری

طی چندین دهه ممکن است در پیر شدن اختالالت دژتراتیو و سرطان تق
باشد با افزای

داشته

درصد میتوکندریهای معیو در یک سلوم ظرفیت تولید اترژی کم

میشود تا یایی که دیگر سلوم تمی تواتد به طور مناسب عمل کند و سلوم در
اصطالح پیر میشود هنگامی که در عملکرد میتوکندری و تنفس سلولی اختالم ایجاد
میشود ته تنها تغییر و تبدیالت اترژی کاه

مییابد بلکه رادیکامهای آزاد و

اکهیژن فعام در سلوم که بهیار سمی ههتند مویب مرگ تدریجی سلوم میاردتد
سن شروع بیماری های میتوکندریایی از تولد تا بزراهالی متغیر است اار با روش
اتتقام میتوکندری از بروز چنین بیماری پیشگیری تشود در آینده کودک درماتی
برای این بیماری ها ویود تدارد و روشهای درماتی و داروهای پیشنهاد شده صرفاً
برای کاه
.)262

عالئم و به تأخیر اتداختن پیشرفت بیماری است ( DiMauro S, 2011:
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از آتجایی که منشأ اصلی سیتوپالسم ینین از تخمک و اامت مادری است
بنابراین میتوکندری های مویود در سلومهای هر فرد از مادر او به ارث رسیده و پدر
تقشی در اتتقام ژن های وابهته به میتوکندری تدارد در این صورت اار میتوکندری
های مادر دچار تقصی باشند حتماً فرزتدان آن مادر هم آن تقص و اختالم را به ارث
خواهند برد ولی اار میتوکندری پدر دارای ژن های معیو

باشد این ژنها به

فرزتدان منتقل تخواهند شد (.)Murlas L, 1981: 90
امروزه با استفاده از فناوریهای تولید مثل از یمله دستورالعمل های ریز
یراحی اتتقام ههته میتوان از اتتقام یه

های ژتوم میتوکندریایی به تهل بعد

یلوایری کرد در تکنیک اتتقام ههته تخمک از مادر که حامل یه های ژتوم
میتوکندریایی است یدا میشود .سپس عناصر ژتوم ههته ای تخمک به تخمک
بدون ههته اتتقام داده میشود حام تخمک یدید که دارای ژتوم میتوکندریایی سالم
است توسط اسپرم پدر بارور شده و به بدن مادر اتتقام داده میشود تاکنون چندین
کودک سالم با این روش در دتیا متولد شده اتد استفاده از چنین روشی به عنوان
تکنیک اتتقام ژن به سلومهای زایای اتهان یهت ژن درماتی محهو

میشوتد و

ژن سالم را به تهل بعد منتقل میکند
در مورد کودکان متولد شده با استفاده از چنین روش درماتی مهأله ارتباط
ژتتیکی با سه والد مطرح میباشد به همین دلیل در اصطالح بینالمللی به کودک
حاصل از این فرایند «کودک سه والدی» اطالق می شود رابل ذکر است که سهم
ژتتیکی ژتوم میتوکندری اهد اکننده کمتر از یک درصد کل ژتوم ینین ایجاد شده
توسط این فناوری است (.)Thomson H, 2019: 12

تعدادی از سازمانهای دولتی و بینالمللی بر این باور ههتند که به دلیل عدم
تغییرات ژتتیکی در کودک متولد شده از این دستورزی ها هویت ژتتیکی فرد تغییر
تمیکند و ذیل بخ

راتوتی از این ایده حمایت میکنند به طور مثام تالش برای

ارزیابی ایمنی و اثر بخشی اتتقام ژتوم میتوکندریایی به تخمک اتهان باعث شد در
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سام  1311برای اولین بار بیماری های وراثتی تاشی از اثر یه

های ژتوم

میتوکندریایی توضیح داده شوتد که به دتبام آن مریع باروری و رویان شناسی اتهان
در سام  1333در اتگلیس راه اتدازی شد .پس از بررسی علمی تتایج منتشر شده از
تحقیقات مربوطه این مریع اعالم کرد که استفاده از روشهای اتتقام ههته رابل
لقاح به طور بالقوه مفید ههتند و تنها برای اروه خاصی از بیماران که ممکن است
فرزتدان بیمار با عالئم شدید و یا کشنده حاصل از یه

ژن میتوکندری داشته

باشند رابل استفاده است (.)Sandra P, 2018: 421

 -1ماهیّت و زمینه های پیدایش نسب
در اسالم حفظ و ثبوت تهب از اهمیت بهیاری برخوردار است« :و هوالذی خلق
من الماء بشراً فجعله تهباً و صهرا و کان ربک ردیرا» (فرران )45 :چرا که تخهتین
حقی که پس از والدت کودک برای او ررار داده میشود تهب اوست (سنباطی
)211 :1521
تهب در لغت ررابت و عالره و رابطه بین دو شیء است (اتوری 31/1 :1311؛
دهخدا  )53/15 :1377و در اصطالح حقوری رابطه خوتی و حقوری است که پدر و
مادر را به فرزتدان آتان مربوط میکند (کاتوزیان .)13/2 :1371
صاحب یواهر الکالم در تعریف تهب آورده است :تهب عبارت است از منتهی
شدن والدت شخصی به دیگری ماتند پدر و پهر با اتتهای والدت دو شخص به ثالث
ماتند دو برادر و پدر (تجفی .)231/23 :1311
در یای دیگر افته شده :تهب عالره ای بین دو تفر است که به خاطر تولد یکی از
آتها از دیگری یا از شخص ثالث بویود میآید (اتصاری بی تا.)531 :
در رابطه با مفهوم تهب اروام متعددی از بزراان و فقها مطرح شده است اما تکته
رابل ذکر آن است که حقیقت تهب چیهت؟ آیا یک رابطه اعتباری و رراردادی است
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تا هر زمان که راتوتگذار خواست بتواتد اعتبار دیگری را وضع و تصویب تماید یا
امری تکوینی و وارعی است
در پاسخ باید افت تهب رابطه ای اعتباری است که عرر پس از تولد طبیعی
طفل از والدین خود بین آتان ایجاد میتماید و بر این رابطه اعتباری تیز آثاری را
مترتب میکند به اصطالح اصولی در مورد عنوان تهب حقیقت شرعیه ویود تدارد
البته این بدان معنی تیهت که تهب هیچگوته ویود حقیقی تدارد بلکه از اعتبارات
تفس االمری و دارای منشأ اعتبار وارعی و حقیقی است و ویود یا عدم آن صرفاً در
اختیار عرر اعتبار کننده است (روشن .)74 :1336
با تویه به توضیحات فوق می توان افت :تهب عرفاً و لغتاً رابطه ای است اعتباری
که از پیدای
پیدای

یک اتهان از تطفه اتهان دیگر اتتزاع میشود راتون تیز همین رابطه را در

تهب معتبر داتهته و احکامی را برای آن وضع تموده است (علوی رزوینی

.)132 :1313
مهأله پیدای

تهب که دارای منشأ طبیعی (اتعقاد تطفه از تزدیکی زن و مرد و

بررراری رابطه خوتی بین کودک و صاحبان تطفه) باشد از دیرباز تاکنون در
ایتماعات بشری به صورت یک حقیقت مورد تویه ررار ارفته است هرچند در
برخی ادیان و بعضی ملل برای آن که تهب از اعتبار حقوری و تفوذ ایتماعی
برخوردار باشد کم و بی

ویود شرایطی تیز ضروری است ولی بنیان تحقق تهب از

دو شخص ذکور و اتاث بوده است آن چه به این رابطه اعتبار میبخشد عرر است و
شرع و راتون تیز آن را تأیید میتمایند از منظر اسالم و فقه امامیه تهبی مورد اعتبار
است که دارای شرایط خاص بوده و در محیط خاتواده تحقق یابد و تکاح تنها منبع
مورد پذیرش برای تشکیل خاتواده است که در فضای مشروع شکل ارفته باشد به هر
حام چون بحث این پژوه

تاظر به تهب خاص است میتوان افت که تکوین یک

اتهان از ترکیب تطفه یک مرد و یک زن از منظر همه یوامع بشری فی الجمله
مویب پیدای

تهب است (یمعی از تویهنداان .)141 :1313

بررسي نسب کودکان ناشي از روش انتقال میتوکندری ـــــــــــــــــــــــــــــــ 233

اما سؤالی که می تواتد در اینجا مطرح باشد این است که عرر رابطه تهبی را در
مورد یک کودک حاصل از روش اتتقام میتوکندری چگوته رضاوت میتماید؟ آیا
آن را متعلق به صاحب ههته تخمک میکند یا به زتی که تخمک فارد ههتهاش را در
اختیار والدین تهاده و یا به هر دو منتهب میشود؟

 -2شرایط تحقّق نسب
با تویه به آن چه تگاشته ایم میتوان افت تهبی معتبر است که از شرایط الزم
برخوردار باشد در حقوق ایران شرایط الحاق طفل به زویین در دو ماده  1141و
 1143ق م پی

بینی شده است این شرایط ااهی در محیط تکاح و ااهی در خارج

آن محقق می شود از آتجا که تنها راه دستیابی خاتواده مشروع در فقه اسالمی تکاح
است پس به دو حالت میتوان مهأله را تبیین تمود:
الف تحقق تهب در خاتواده
برای شکل ایری خاتواده ویود تکاح صحیح ضرورت دارد و والدین کودکی
که تهب آن در این پژوه

مورد بحث است بایهتی از طریق ازدواج با هم اردام به

تشکیل خاتواده کرده باشند عوامل شکلایری تهب راتوتی در بردارتده سه مورد
است:
 -1ویود تکاح صحیح
 -2وروع تزدیکی منجر به تولد طفل
 -3اتعقاد تطفه پس از تکاح ( کاتوزیان )11/2 :1371
) تحقق تهب در خارج از خاتواده
در فقه اسالمی و رواتین برارفته از آن عالوه بر تحقق تهب در خاتواده در چند
مورد کودکی را که در خارج از محیط خاتواده متولد میشود را به والدین طبیعیاش
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ملحق میتمایند و تهب آتها را یزو تهب های مشروع رلمداد تموده که موارد آن به
شرح ذیل است:
 -1تزدیکی به شبهه :تزدیکی افرادی که به دلیل یهل به حکم یا موضوع به بطالن
تکاح یا تزدیکی آااه تبوده اتد
 -2تزدیکی کهاتی که روه تمییز تدارتد ماتند شخص در حالت خوا

یا بیهوش

مجنون مهت و
 -3تزدیکی کهی که با اکراه وادار به این عمل شده است در حالی که به حرمت
رابطه آااه است (امامی بی تا.)115/4 :
تهب کودک حاصل از تمام موارد فوق مشروع است به دلیل این که تطفه به
صورت مشروع در رحم زن ررار ارفته است ولی در صورتی که ررارایری تطفه در
رحم زن به صورت تامشروع باشد با تویه به ماده  1167ق م که بیان میدارد « :طفل
متولد از زتا ملحق به زاتی تمی شود» هرچند مورد تأیید راتوتگذار تیهت و راتون آن را
به رسمیت تشناخته ولی صاحب اسپرم به طور طبیعی پدر طفل محهو شده و برخی
از آثار تهب از یمله حرمت تکاح در این رابطه یاری است (حمداللهی و همکاران
.)171 :1311
عده ای از حقورداتان بین تهب و ررابت تهبی رائل به تمایز ههتند از تظر آتان
ررابت تهبی دامنه وسیع تری دارد (تهب عام) و شامل همه خویشاوتدان تهبی میاردد
ولی تهب (تهب خاص) تنها به رابطه والدین و فرزتدان میپردازد (امامی :1353
1و.)3
در بحث پی

رو به بررسی تهب کودکان حاصل از روش اتتقام میتوکندری به

معنای اخص پرداخته میشود که میتواتد تحت دو عنوان تهب پدری و تهب مادری
ررار ایرد

 -3آثار نسب
 -3-2توارث
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یکی از آثار تهب ارث است به مویب ماده  162راتون مدتی اشخاصی که به
مویب تهب ارث میبرتد سه طبقه اتد:
 1پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد
 2ایداد و برادر و خواهر و اوالد آتها
 3اعمام و عمات و اخوام و خاالت و اوالد آتها
الزم به ذکر است از یمله شرایط ارث بردن وارث از مورث آن است که وارث از
مواتع ارث خالی باشد (مهجد سرائی  )131 :1332یکی از آن مواتع زتا می باشد که
در ماده  115راتون مدتی بدان تصریح شده است بدین صورتکه ولدالزتا از پدر و
مادر و اروام آتها ارث تمی برد اما اار حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است تهبت
به یکی از ابوین ثابت و تهبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زتا تباشد طفل فقط
از این طرر و اروام او ارث میبرد و بالعکس (کاتوزیان

.)536 :1315

 -3-1انفاق
تفقه یکی دیگر از آثار تهب است این تفقه شامل تفقه ارار

و تفقه اوالد

میشود در مورد تفقه اوالد ماده  1133راتون مدتی بیان تموده که تفقه اوالد بر عهده
پدر است و پس از فوت پدر یا عدم ردرت او به اتفاق با رعایت االرر

فاالرر

به

عهده ایداد پدری است در صورت تبودن پدر و ایداد پدری و یا عدم ردرت آتها
تفقه بر عهده مادر است و هرااه مادر هم زتده یا رادر به اتفاق تباشد با رعایت االرر
فاالرر

به عهده ایداد مادری و یدات پدری وایب النفقه است.

در مورد تفقه ابوین و ایداد به مویب ماده  1233راتون مدتی تفقه پدر بر عهده
فرزتدان است و در صورتی که آتان فرزتد تداشته باشند توه ها با رعایت راعده تقدم
خویشاوتدان تزدیکتر تفقه را باید بپردازتد راتون مدتی ما در این زمینه فرزتدان دختر
و پهر را در یک ردیف آورده است.
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مطابق ماده  1235راتون مدتی تفقه ارار

عبارت است از مهکن و البهه و غذا و

اثاث البیت به ردر رفع حایت با درتظر ارفتن دریه استطاعت منفق البته آن چه که
به عنوان ایزای تفقه در راتون آمده است تموتهای از مهمترین تیازمندی های زتدای
است و ینبه اتحصاری تدارد پس هزینه بهداشت و درمان و رفتوآمد را باید بر آن
افزود است (کاتوزیان

.)536 :1315

 -3-2حضانت
یکی از مهم ترین آثار تهب حضاتت است حضاتت تگاه داشتن طفل مواظبت و
مراربت او و تنظیم روابط او با خارج است راتوتگذار ایران تگهداری و تربیت اطفام را
به پدر و مادر آتها اعطاء تموده است تگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی
است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک الزم است البته حضاتت بیشتر
تاظر به حمایت یهمی از کودک است هرچند که حمایت روحی و اخالری طفل در
این تهاد حقوری هم در حقوق اسالم و هم در حقوق یدید منظور بوده است در
مورد مدت حضاتت ماده  1163راتون مدتی مقرر داشته است« :برای تگاهداری طفل
مادر تا دو سام از تاریخ والدت اولویت خواهد داشت پس از اتقضای این مدت
حضاتت با پدر است مگر تهبت به اطفام اتاث که تا سام هفتم حضاتت آتها با مادر
خواهد بود »
در اینکه حضاتت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است فقهای امامیه اختالر
تظر دارتد اما راتون مدتی به مویب ماده  1161تگاهداری اطفام را هم حق و هم
تکلیف ابوین میداتد و تا ز ماتی که پدر و مادر کودک زتده ههتند و صالحیت
تگهداری از فرزتد خود را دارتد حضاتت با آتها است ماده  1172راتون مدتی مقرر
داشته است« :هیچ یک از ابوین حق تدارتد در مدتی که حضاتت طفل به عهده آتها
است از تگهداری او امتناع کنند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به
تقاضای دیگری یا به تقاضای ریم یا یکی از اررباء و یا به تقاضای مدعی العموم
تگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضاتت به عهده اوست الزام کند و در
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صورتیکه الزام ممکن یا مؤثر تباشد حضاتت را به خرج پدر و هرااه پدر فوت شده
باشد به خرج مادر تأمین کند» (صفایی و امامی )353 :1375
 -3-3والیت
یکی از آثار دیگر تهب والیت بر اطفام است والیت به معنی عام سلطهای
است که شخص بر مام و یان دیگری پیدا میکند و شامل والیت پدر و ید پدری و
پیامبر و حاکم میشود اما در روابط خاتوادای عبارت است از ارتداری که راتوتگذار
به منظور اداره امور مالی و ااه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و ید پدری
اعطا کرده است و مادر تهبت به اداره اموام فرزتد خود هیچ سمتی تدارد (کاتوزیان
.)532 :1317

 -3-3حرمت نکاح
از دیگر آثار مهم تهب حرمت تکاح است که به مویب ماده  1354راتون مدتی
تکاح با ارار تهبی ذیل ممنوع است اار چه ررابت حاصل از شبهه یا زتا باشد.
 1تکاح با پدر و ایداد و با مادر و یدات هر ردر که باال برود
 2تکاح با اوالد هر ردر که پایین برود
 3تکاح با برادر و خواهر و اوالد آتها تا هر ردر که پایین برود
 5تکاح با عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و ایداد و یدات
در مورد حرمت تکاح فرزتدی که از رابطه تامشروع زن و مردی به ویود میآید
از حیث حرمت تکاح ماتند فرزتد مشروع آتها است و تمیتوان با پدر و مادر خود و
فرزتدان آتها و همچنین با سایر خویشان تهبی تکاح کند بنابراین راتون مدتی ما اوالد
متولد از زتا و شبهه را تیز مشموم ماتعیت و حرمت تکاح داتهته است و این حکم
مطابق با تظریه مشهور علمای فقه امامیه است (محقق داماد )64 :1316

 -3انتساب به والدین
مبدأ آفرین

و آغاز حیات اتهان از ترکیب اسپرم و تخمک زن که در مجموع

تطفه تامیده میشود محقق میاردد و پس از تحوم و تکامل به اتهان کامل مبدم می
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شود فرزتد حاصل از تطفه به کهاتی که صاحب آن دو یزء تخهتین اولیه (اسپرم و
تخمک) ههتند تهبت داده میشود و تنها آن زن و مرد در تظام خلقت و طبیعت پدر
و مادر فرزتدی که از این راه به ویود میآید شمرده میشوتد در تهب چنین طفلی
از تاحیه پدر تنها یک عامل یعنی اسپرم و از طرر مادر دو عامل یعنی تخمک و رحم
تأثیراذار است
هرااه طفلی بر اثر یک تکاح مشروع و محترم متولد شود در شناسایی والدین او
مشکلی ویود تدارد لیکن بحث آتجاست که اار ههته تخمک مادر با تخمک فارد
ههته زتی ممزوج شود و بعد با اسپرم تلقیح اردد و در رحم مادر یااذاری شود
طفلی که از آن تولد می یابد از تظر تهب و آثار راتوتی چه وضعیتی تهبت به پدر و
مادر و تیز زن اهداکننده خواهد داشت؟ این مهأله در سام های اخیر در عالم پزشکی
به وروع پیوسته است ( )Sandra P, 2018: 421و ممکن است در آینده ای تزدیک در
کشور ایران تیز وارع اردد به همین دلیل بایهتی بررسی تهب چنین کودکاتی مورد
مداره ررار ایرد بدین منظور در این مقام برآتیم تا با بررسی تهب کودک حاصل از
روش اتتقام میتوکندری به تعیین و تبیین والدین او بپردازیم از اینرو ابتدا به بررسی
تهب پدری پرداخته و سپس با بررسی تهب مادری به تعیین مادر کودک اهتمام می
ورزیم
 -3-2نسب پدری
بررسی در آیات ررآن (فرران45 :؛ تهاء2 :و23؛ طارق7 :؛ ریامت33-36 :
مؤمنون )15-12 :و روایات (ر ک :حر عاملی  )167/21 :1533روایت اسحاق بن
عمار (کلینی 233/7 :1364؛ حر عاملی )113/14 :1533 :تشان می دهد که خلقت
اتهان به تطفه تهبت داده شده و در برخی موارد تصریح شده که تطفه از منی است
بنابراین صاحب اسپرم پدر کودک محهو میشود
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برای اثبات تهب پدری و حفظ آرام

خاتوادهها امارات مختلفی توسط

راتوتگذاران به عنوان راه های ثبوت تهب مشروع شناخته شده است که در ذیل به
اختصار بدانها پرداخته میشود
 -5-1-1اماره فراش
یکی از دالیلی که میتواتد در الحاق طفل به زوج مورد استناد ررار ایرد راعده
فراش است این اماره یا راعده از حدیث تبوی مشهور « الولد للفراش و للعاهر
الحجر»( 1حر عاملی  467/17 :1512و461؛ صحیح بخاری  )3/2 :1513مهتفاد
اردیده است و به این معناست که طفلی که از زن شوهردار به دتیا آمده است فرزتد
شوهر فرض می شود و ملحق به اوست (صفایی و امامی  .)51/2 :1375در حقوق
ایران تحت دو ماده راتوتی 1141و 1143ق م اماره فراش پی

بینی شده است و تیز

در ماده  1322ق م صریحاً از آن به عنوان اماره راتوتی یاد شده است
با تویه به آن که راتوتگذار یهت ایجاد تهب مشروع از کلمه «تزدیکی» استفاده
کرده است لذا این شبهه به ویود می آید که از تظر راتوتگذار برای پیدای

تهب

ویود تزدیکی بین زن و مرد ضرورت دارد پس با این فرض در باروری به شیوه
مصنوعی که تزدیکی ویود تدارد پیدای

تهب منتفی است

در پاسخ به این شبهه باید متذکر شد :اوم آن که استفاده از کلمه «تزدیکی» به
عنوان فرد شایع و معموم بیان شده است و راتوتگذار در مقام بیان آن تبوده است که
ایجاد رابطه تهبی مشروع را منحصر به آمیزش طبیعی تماید روایاتی تیز این ادعا را
اثبات می تماید (ر ک :حر عاملی  )113/14 :1512دوم آن که تباید صرفاً مفهوم
عرفی آن را در تظر داشت تزدیکی و مقاربت به این اعتبار که طریقه متعارر و طبیعی

 1همچنین روایات متعدد دیگری در تهذیب االحکام (شیخ طوسی 163/1؛ حر عاملی  )163/21 :1533بحدار
االتوار (مجلهی  )63 :1513مهتدرک الوسائل (تدوری  )33/14 :1531و بدا اخدتالر سدند و عبدارت آمدده
است که تعلق فرزتد را به شوهر و یا مالک می رساتد
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اتعقاد تطفه و تشکیل ینین است از با

تفکیک مورد تویه راتوتگذاران ررار ارفته

است والا خصوصیتی در مقاربت ویود تدارد تا بتوان این اعتقاد را پذیرفت که
مقاربت در تهب طفل تق

اساسی و منحصر دارد شاهد بر این مدعا مهاحقه و

تفخیذ است زیرا اار مقاربت چنین اثری داشته باشد مشروعیت تهب طفلی که از راه
مهاحقه و تفخیذ به ویود آمده باشد محل اشکام خواهد بود حام آن که هیچ فقیه و
حقورداتی در مشروعیت تهب چنین طفلی شک تمی کند (صفایی و امامی :1375
132/2و .)133سوم آن که با تویه به ماده  1167ق م که بیان میدارد« :طفل متولد از
زتا ملحق به زاتی تمیشود» می توان دریافت که صِرر ویود رابطه خوتی و ژتتیک
بین دو یا چند شخص سبب تحقق و ثبوت تهب تیهت (لطفی .)12/2 :1313
پس تباید فراموش کرد تزدیکی ینهی فقط راه معموم و عادی آبهتنی است و به
عنوان سبب اتعقاد تطفه موضوعیت تدارد بلکه طریقیت دارد و تفس این اردام خود به
تنهایی اثری در احکام تهب تدارد در حالی که آن چه سبب اتتها

طفل به والدین

میاردد رابطه زوییت بین پدر و مادر است یا اعتقاد به ویود چنین رابطه ای است
(تایب زاده .)231 :1313
پس برای اتتها کودک به والدین

بایهتی تزدیکی را در معنای عام تری درتظر

ارفت تا شامل اتواع تلقیح مصنوعی از یمله روش اتتقام میتوکندری اردد
 -5-1-2عرف و اقوال فقها
از تظر دات

پزشکی اسپرم مویود در منی مرد منشأ پیدای

و ماده سازتده ینین

از تاحیه پدر است و در این تردیدی تیهت (رضاتیا معلم  .)163 :1313از سوی دیگر
عرر در رالب رسم و روش و عادت معموم در میان مردم تیروی حیاتی هر تهاد
حقوری و یکی از مقولههایی است که برای اتطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات
زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است ( روحی برتدق و دیگران :1334
 )231بدین بیان عرر (عام) مالک و معیار تهب و ارتباط بین دو اتهان را محدود به
والدت تمیتماید بلکه پیدای

یکی از دیگری می داتد بدین منظور برای بیان این
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امر وارعی و تکوینی عنواتی به تام تهب اتتزاع شده است امروزه با پیشترفتهای علمی
از ربیل تجزیه خون و آزمای

 DNAمی توان والدین فیزیولوژیکی فرزتد را تعیین

کرد (کاتوزیان .)127/1 :1371
همچنین در بحث ولد الزتا یعنی در صورتی که ررار ایری تطفه در رحم زن به
صورت تامشروع باشد با تویه به ماده  1167ق م که بیان میدارد « :طفل متولد از زتا
ملحق به زاتی تمیشود» هرچند مورد تأیید راتوتگذار تیهت و راتون آن را به رسمیت
تشناخته ولی صاحب اسپرم به طور طبیعی پدر طفل محهو

شده و برخی از آثار

تهب از یمله حرمت تکاح در این رابطه یاری است (حمداللهی و همکاران :1311
.)172
از آتجا که استفاده از روش اتتقام میتوکندری رهمی از ارهام تلقیح مصنوعی
است بنابر روم مشهور تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر مشکل حقوری و شرعی تدارد و
از لحاظ تهب و آثار و تبعات متفرع بر آن مشکلی ایجاد تمیکند و طفلی که متولد
می شود از لحاظ تهب پدری ملحق به مردی است که ینین از ترکیب اسپرم او با
تخمک زن پدید آمده است در استفتای به عمل آمده از فقهای عظام صاحب اسپرم
پدر طفل خواتده شده و حتی آیه اهلل تبریزی علیرغم این که رائل به حرمت این رابطه
میباشند ولی صاحب اسپرم را پدر طفل تلقی میکند (یمعی از تویهنداان :1313
 )244تویهنداان حقوری تیز رائل به چنین تظری شده و صاحب اسپرم را پدر طفل
میخواتند (رربان تیا 363 :1312و373؛ مهرپور .)171 :1317
بر همین مبنا می توان افت در اثبات تهب پدری کودک حاصل از در روش
اتتقام میتوکندری مشکل چنداتی ویود تدارد زیرا فرزتد از رابطه زوییت زویین
ایجاد میشود و اتتقام میتوکندری ثالث تیز صرفاً محدود به سلوم های غیر اصلی ژتوم
مادر است و در خصوص ژتوم پدر هیچگوته تغییری صورت تمیایرد لذا به تظر می
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رسد بدون هراوته صعوبتی میتوان فرزتد را به پدر خود (صاحب اسپرم) منهو
تمود
 -5-2نسب مادری
برای تولید و پروش ینین مادر دو تق

اساسی دارد :یکی از تظر بیولوژیک (از

طریق تخمک) و دیگری از تظر فیزیولوژیک (از طریق تگهداری کودک در رحم)
در روش اتتقام میتوکندری تعدد عنوان مادری میان زن اهداکننده تخمک و زن
صاحب ههته سلوم تخمک مطرح میاردد به تحوی که در اصطالح بینالمللی
کودکان حاصل از روش اتتقام میتوکندری با تام «کودکان سه والدی»1شناخته شده
اتد برای تعیین مادر کودکان حاصل از چنین فرایندی الزم است تظریات اوتااوتی
که درباره معیار پیدای

(چگوتگی اتتها ) فرزتد از تاحیه مادر به چشم میخورد را

بررسی تمائیم:
 -1مالک اتتها فرزتد به مادر والدت است
معتقدین به این تظر به آیاتی از ررآن کریم (مجادله2 :؛ احقار14 :؛ لقمان)15 :
استناد می تمایند که تشاته های مادر را بارداری و زائیدن بیان میتماید یکی از
حقورداتان در اینباره می اوید« :اساساً در زمان تزوم آیات و صدور روایات مردم به
اطالعات یدید پزشکی که کودک حاصل لقاح اسپرم و تخمک است آااهی
تداشتند و رحم زن را ظرر رشد ینین می پنداشتند با ویود این زن صاحب رحم را
مادر میداتهتند این تشان می دهد که مبنای داوری آتها زائیدن بوده یعنی زتی که
کودک را زایمان میکرد او را مادر می داتهتند و راتوتگذار اسالم تیز این عرر را
تحت شریطی امضا کرد» (محقق داماد )1377
از موافقان این تظریه می توان به صاحب ایضاح الفوائد (فخرالمحققین :1317
)53/3؛ آیه اهلل خوئی (خوئی )431 :1531؛ شیخ یواد تبریزی (خوئی و تبریزی

1. Three parents
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 )362 :1516و تیز آیه اهلل اراکی (اراکی  )431 :1373و بهیاری از فقهای اهل سنت
اشاره کرد
 -2مالک اتتها

فرزتد به مادر پیدای

فرزتد از تخمک است

این اروه اعتقاد دارتد که مالک مادر بودن در تظر عرر همان مالک پدر بودن
است به عبارتی تق

تخمک زن در تعیین هویت ینین شبیه به تق

اسپرم مرد است

در تتیجه همان اوته که همواره مرد صاحب اسپرم پدر کودک خواتده میشود زن
صاحب تخمک تیز مادر کودک تلقی می شود لذا تخمک زن یکی از دو علت الزم
برای بویود آمدن طفل محهو میشود پس مادر راتوتی طفل مادر ژتتیکی است و
تیز عرر زتی را که در تخهتین مرحله آفرین

و ایجاد و پیدای

ینین تق

دارد به

عنوان مادر تلقی میکند و او کهی یز صاحب تخمک تیهت تغذیه این کودک در
رحم که پس از این مرحله صورت می ایرد هیچ تقشی یز استمرار و بقا و رشد وی
تدارد و این سبب تمیشود که کودک از حالت فرزتد بودن برای صاحبان اسپرم و
تخمک خارج شود (مؤمن رمی  .)31 :1514از تظر دات
است که منشأ پیدای

پزشکی به اثبات رسیده

و سلوم سازتده ینین از تاحیه مادر تخمک زن است و در این

مهئله تردیدی ویود تدارد و عرر تیز همین را مالک میداتد آیاتی از ررآن کریم
(فرران45 :؛ اتهان )2 :بر چنین ادعایی داللت دارد
 -3مالک اتتها پیدای

فرزتد از تخمک و والدت است

طرفداران این مالک سه تظر دارتد:
عدهای معتقدتد زماتی که تخمک از زتی باشد که مهئولیت حمل ینین را به عهده
تمیایرد و حامل ینین زن دیگری است دو عامل اتتها فرزتد به مادر در هیچ یک
از صاحب تخمک و صاحب رحم ویود تداشته و هیچ کدام مادر محهو
شوتد

تمی -
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افرادی دیگر بر این باورتد که هم صاحب رحم و هم صاحب تخمک هر دو مادر
ههتند و عرر تیز این دو رابطه را برررار میکند و اشکالی بر آن مترتب تیهت
(علیدوست .)163 :1332
اعتقاد دسته سوم بر این است که هر چند تمیتوان هر دو را مادر تهبی (راتوتی)
محهو کرد اما فرزتد با هر یک از صاحب تخمک و صاحب رحم یک توع ارتباطی
دارد لذا هر دو را می توان به عنوان «مادر رضاعی» به شمار آورد؛ چراکه سهم هر دو
در تکون طفل رابل تویه بوده است از طرفی هم دلیل راطعی هم در دست تیهت که
ثابت کند أمومت شرعی اختصاص به کدام یک از دو مادر دارد (خطیب :1511
.)142
با تویه به آن چه اذشت اساس اتتها

طفل به مادر در تظریات مختلف در

خصوص استفاده از روش های توین باروری اعم از مادر یاتشین اهدا تخمک و یا
اهدا ینین و

بیان اردید حام با توسل به دالیل مختلف در صدد اثبات آن ههتیم

که کودک حاصل از روش اتتقام میتوکندری رابطهای با زن اهدا کننده تخمک
تداشته و مادر کودک زتی است که ههته تخمک از آن اوست و تیز ایشان توزاد را
در رحم خود پروراتده است
 -5-2-1مستندات پزشکي
سلوم های ینهی هم ماتند سلوم های دیگر بدن سیتوپالسم و ههته دارتد
سیتوپالسم مویود در تخمک بیشتر از سیتوپالسم مویود در اسپرم است؛ چراکه
وظیفه تغذیه و اترژی سلوم را به عهده دارد در وارع سیتوپالسم حاوی مواد غذایی
است که ینین را در مرحله اولیه لقاح و پس از الته ازینی و ربل از اتصام به یداره
داخلی رحم تغذیه میتماید میتوکندری رهمتی از سلوم است که در فضای
سیتوپالسم و خارج از ههته ررار دارد و به عنوان منابع تولید ردرت اترژی و متابولیزم
سلولی عمل میکند میتوکندری دارای رطعات کوچکی از  DNAههت و برخی از
مواد ژتتیکی را به ینین منتقل میتماید ولی مقدار مواد ژتتیکی آن بهیار محدود و
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حدود یک درصد است ههته سلوم در حقیقت مغز یک سلوم را تشکیل میدهد که
در مرکز سلوم وارع شده است (.)Hiendleder S, 2005: 70

ماده وراثتی در ههته سلوم به شکل کروموزوم سازماتدهی شده است از طرفی
ماده اصلی سازتده کروموزومها مولکومهای  DNAههتند پس اار ررار باشد صفات
و اطالعات وراثتی از فردی به فرد دیگر منتقل شود باید علت آن را در کروموزومها یا
مولکومهای  DNAیهتجو تمود که در ساختار آتها ررار دارتد و به ژن معروفند پس
در مجموع به عوامل اتتقام اطالعات و ویژایها ماده ژتتیک میاویند که در داخل
ههته سلومها ررار دارد ( .)Nagpal M, 2017: 100تفاوت در همین مواد ژتتیکی
است که مویب می شود هر کدام از ما منحصر به فرد بوده و با سایرین تفاوت داشته
باشیم (پارسا .)363 :1333
در تکنولوژی روش اتتقام میتوکندری تنها ههته سلوم ینهی مادر وارد تخمک
بدون ههته زن دیگری میشود حام آن که مقدار بهیار کمی از مواد ژتتیکی مهم در
خارج از ههته و در داخل میتوکندری ررار دارد
دستاوردهای پزشکی ریشه اصلی و هویت وراثت کودک تولد یافته را محصوم
ههته سلوم های ینهی پدر و مادر میداتد و تق

اصلی و کلیدی برای سلوم فارد

ههته رائل تیهت مقام والدینی بوسیله ژنها تعیین میاردد که در ههته سلوم ررار
دارد چه بها آن چه پس از اتجام تلقیح با تکثیر شدن رشد و تمو میکند همان ههته
سلوم است و سیتوپالسم تخمک زن اهدا کننده به منزله غذای آن ههته تلقی میشود
پس تمیتواتیم معیار مادری را صرفاً تخمکی که از زن ارفته شده است بداتیم بلکه
رشد تخمک معیار مادر شدن است و در اینجا این معنا در مورد زن صاحب ههته
محقق می شود ته زن صاحب سیتوپالسم (مؤمن رمی 113 :1315؛ موسوی بجنوردی
213/3 :1311و .)212و تیز چه بها بعد از تلقیح تخمک و اسپرم (طی فرایند اتتقام
میتوکندی) این مادر وارعی است که تغذیه و پرورش و رشد یهماتی و روحی ینین
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را در رحم خود بر عهده دارد رحم با تشکیل یفت در مبادالت غذایی تنفهی و مواد
مغذی ینین تق
بنابراین بخ

بهیار اساسی دارد
اعظم ویژای های وراثتی از زتی که ههته تخمک از اوست منتقل

میشود؛ لذا زن صاحب ههته تخمک مادر ژتتیکی و طبیعی طفل محهو

شده زیرا

بنابر مهتندات علم پزشکی تخمک فارد ههته زن اهدا کننده به دلیل تاچیز بودن مواد
ژتتیکی تق

چنداتی در پیدای

کودک تدارد لذا طفل چه از لحاظ طبیعی و پزشکی

به زن صاحب ههته تخمک تعلق دارد که ینین در رحم او ررار میایرد
 -5-2-2علّت حقیقي
یکی از تقهیماتی که برای علت به معنای عام آن (و ته خصوص علت ههتی
بخ ) لحاظ شده تقهیم آن به علت حقیقی و علت معده است علت حقیقی چیزی
است که ویود و ههتی را به معلوم و پدیده اعطا میکند و ویود معلوم و پدیده
وابهتگی حقیقی به آن دارد و همواره همراه معلوم تیز میباشد به اوتهای که یدایی
معلوم از آن محام است ولی علت معده چیزی است که ویود معلوم وابهتگی
حقیقی به آن تدارد بلکه فقط زمینه ساز و بهتر پیدای

معلوم است (طباطبائی :1317

 )267 /2در وارع علت معده آماده کننده اشیای مادی برای ربوم فیض عام و ویود
افاده شده از سوی علت و فاعل حقیقی است (ابن سینا  .)53 :1535در چنین موردی
اار علت تیز از بین برود معلوم سریای خوی

استوار است پس علت معده اثری در

معلوم تمیاذارد بلکه تنها وسیله اتتقام اثر به آن است و متأثر را برای پذیرش اثر به
مؤثر تزدیک میکند و پس از ایجاد در رابطه بین موثر و متأثر خود رخت برمیبندد
(یوادی آملی .)311 / 7 :1312
در خصوص اتتقام میتوکندری هم اتتها کودک به مادر بر مبنای بهرهایری از
تق

مادر به یهت حقیقی بودن آن موثر است و بر همین اساس میتوان تق

زتی که

به واسطه او ژتوم تارص مادر را اصالح میکنند علت معده داتهت بنابراین دو علت
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تارص که هماتا پدر و مادر حقیقی طفلاتد علت تامه باروری را تشکیل داده و اتتها
به آتان بدون هر اوته تردید کامالً مفروض است
 -5-2-3قیاس اولویّت
آن چه در بیان فقها و حقورداتان رابل مشاهده است (مکارم شیرازی :1521
122و )121مهأ له عدم حرمت و امکان اثبات اتتها

فرزتد به پدر و مادر در عمده

صور تلقیح مصنوعی از یمله مادر یاتشین اهدا تخمک و یا اهدای ینین است به
عبارت دیگر فقها تهبت به اتتها

فرزتد و مشروعیت بکارایری روشهای تلقیح

مصنوعی مخالفتی تمیورزتد بلکه صرفاً مخالفتشان تاظر به مواردی است که برمبنای
تلقیح عملی حرام ماتند مشاهده بدن تامحرم یا لمس آن و صورت پذیرد بر همین
مبنا زماتیکه در روشهای توین باروری که فاصله زیادی با باروری طبیعی دارتد در
بیشتر موارد شاهد یواز و رابلیت اتتها

فرزتد به پدر و مادر ههتیم میتواتیم با بهره

ایری از ریاس اولویت به طریق أولی اتتها

فرزتدی که از روش اتتقام میتوکندری

متولد میشود به والدین را به اثبات برساتیم
 -5-2-4اقوال فقها
در بررسی مالک اتتها
مالک اتتها

مادری طفل تظریات متفاوتی بیان شد اروهی از فقها

طفل به مادر را والدت میداتهتند به طور مثام آیه اهلل خوئی

میتویهد« :مادر کهی است که فرزتد را به دتیا آورد زیرا مقتضای آیه «الذین
یظاهرون منکم من تهائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الالئی ولدتهم» همین است و
تمام احکام فرزتدی از تظر تهب و سبب بر وی مترتب میشود» (خوئی )323/2 :1521
و تیز آیات دیگری (لقمان15 :؛ احقار14 :؛ زمر )6 :چنین برداشتی را تأیید می کند
از آیه اهلل اراکی تیز سؤام شد که مردی دو زن دارد یکی عقیم و دیگری دارای بچه
است؛آیا می تواتد تطفه خود را پس از ترکیب با تطفة زن بچهدار در رحم زن عقیم
ررار دهد و بچه منتهب به زن دوم شود؟ ایشان می اویند« :ممکن است افته شود
یزء اخیر علت تامه درباره زویه ثاتی عقیم محقق شده و مابقی معد بوده یعنی تطفة
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زن اولی معد بوده برای زن دوم پس اوالد ملحق به دومی است اارچه احتیاط این
است که هر دو مادر ههتند» (اراکی 241 :1373و)243
لذا با بهرهایری از تظرات این دسته از فقها درباره تهب مادری کودکان حاصل از
روش اتتقام میتوکندری باید افت از آتجا که ینین در رحم صاحب ههته تخمک
ررار داده میشود پس اتتها

کودک به صاحب رحم که همان مادر صاحب ههته

تخمک است رطعی میباشد
همچنین در تأیید مشروعیت و اتتها

کودکان حاصل از روش اتتقام میتوکندری

استفتائاتی از برخی علمای عظام به عمل آمده که به شرح ذیل است:
آیه اهلل مکارم شیرازی« :در صورتی که به صورت تلقیح مصنوعی تباشد و فقط ژن
مادر اصالح شود ماتعی تدارد و فرزتد متعلق به پدر و مادرش است (زتی که از
تخمک

برای اصالح استفاده شده مادر کودک تمیباشد) »

1

آیه اهلل صافی الپایگاتی« :چناتچه تشکیل دهنده فرزتد ههته اصلی تخمک زویه
باشد که با اسپرم زوج تلقیح شده چنین تلقیحی فی تفهه بدون مالحظه محرماتی از
ربیل لمس و تظر غیر زن و شوهر به عورت ماتعی تدارد و فرزتد حاصل از چنین
تلقیحی ملحق به زویین خواهد بود و اهلل العالم »

2

آیه اهلل شبیری زتجاتی« :اار عرفاً فرزتد را منتهب به تخمک زن ثالث تکند فرزتد
متولد شده به پدر و مادر خود ملحق میشود »

3

 1پایگاه اطالع رساتی دفتر آیه اهلل مکارم شیرازی (pasokh@makaremshirazi.com
 2پایگاه اطالع رساتی دفتر آیه اهلل صافی الپایگاتی ()saafi@saafi.net
 3مرکز پاسخ به سؤاالت شرعی آیه اهلل سید موسی شبیری زتجاتی ()answer@q-zanjani.ir
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نتیجهگیری
از یمله مهائل فقهی یدید که حاصل تحوالت علم پزشکی در عصر حاضر می
باشد بررسی تهب کودکان حاصل از روش اتتقام میتوکندری است در تولیدمثل
طبیعی ینین اطالعات ژتتیکی خود را از دو تفر دریافت میکند ولی در این روش به
یهت حضور سه والد پرس

هایی پیرامون مهأله تهب طفل مطرح اردیده است به

تظر می رسد این که در اصطالح بین المللی به کودکان حاصل از روش اتتقام
میتوکندری کودکان سه والدی افته میشود رابل پذیرش تیهت؛ زیرا کودکی که از
این روش متولد میاردد منتهب به دو والد خواهد بود بدین بیان که در این روش
اسپرم پدر هیچاوته تغییری تمیکند پس با درتظر ارفتن اماره فراش و دلیل عرفی و
بنابر اروام فقها کودک به صاحب اسپرم ملحق میشود با تویه به این که امروزه در
علم پزشکی اثبات شده که بی

از  33درصد از ویژای های وراثتی از ههته سلوم

منتقل میشود پس به تظر میرسد کودک منتهب به زن صاحب ههته تخمک و
صاحب رحم می باشد و تیز برخی ادله دیگر از یمله علت حقیقی و ریاس اولویت
سبب تقویت این تظر خواهد بود همچنین طبق استفتایی که از برخی علما به عمل
آمده است کودک به زن صاحب ههته تخمک منتهب اردیده است پس کودکی
که از راه اتتقام میتوکندری پدید میآید به صاحب اسپرم و صاحب ههته تخمک
منتهب شده و زن اهدا کننده تخمک که تخمک فارد ههته خود را اهدا کرده حق
تهبی با فرزتد تدارد بنابر آن چه بیان شد چون منشأ تکون کودکان حاصل از روش
اتتقام میتوکندری شرعی است پس وضعیت حقوری و شرعی چنین کودکاتی
هماتند وضعیت فرزتدان طبیعی خواهد بود و تیز والدین آتها هم کلیه حقوق و تکالیف
والدین طبیعی را دارا ههتند تظر به این که این مهأله از یمله مباحث توظهور در
یهان است لذا آن چه به عنوان پیشنهاد الزم است مطرح شود لزوم تدوین راتون تهب
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فرزتدان متولد از لقاح مصنوعی از یمله اتتقام میتوکندری که متشکل از تظر فقها
وحقورداتان در این زمینه باشد تا سبب یلوایری از بروز اختالر تظر در اینباره اردد
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