
 

 

 

 

 1سيد محمد موسوي بجنوردي

 2نگار عليزاده

 

شبيه سازي به معناي توليد يك انسان از طريق غير جنسي است كه داراي : چكيده
باشد در شبيه سازي توليد مثلي كه حاصل آن توليد دو نوع درماني و توليدمثلي مي

همانند ساير افراد جامعه مانند هويت،  داراي حقوقي« شبيه»ك انسان كامل است، ي

باشد. و از سوي ديگر افراد جامعه نيز در قبال چنين فردي نسب، ارث مي
هايي دارند. از جمله حقوقي كه براي يك شبيه به عنوان فردي از افراد مسئوليت

ين فرد، اختالف نظر زيادي جامعه مطرح است، نسب است. البته در مورد والد
وجود دارد اما آنچه مسلّم است حق داشتن والد براي چنين كودكي است؛ 

توان گفت منعي از جهت مواد قانوني مرتبط وجود درخصوص هويت او نيز مي
و او فرد شبيه سازي شده به وجود آمده ولي قانوني  لندارد و كسي كه از هسته فعا

باشد؛ همچنين راي ولي در قانون مدني ميبمقرر او داراي وظايف قهري 

درخصوص ارث، قصاص، ديه و ساير حقوق نيز همانند ساير افراد است. اما در 
آنها در اين امر  ةمورد وظايف جامعه در قبال او بايستي خاطرنشان نمود كه وظيف

 بايستي به اقامه حقوق از ازدواج معمولي است و انمانند وظيفه آنها در مورد متولد

هاي چنين فردي اقدام نمايند و با او همانند كاالي تجاري برخورد ننموده و ارزش
 انساني را در برخورد با او مد نظر قرار دهند. 

                                                                                                                     
 استاد دانشگاه و مدير گروههاي حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي )تربيت معلم(. 1.

e-mail:mosavi@ri-khomeini.ac.ir                        

 .و انقالب اسالمي)س( از پژوهشكدة امام خميني .كارشناسي ارشد فقه و حقوق 2
                                                      e-mail:alizadehnegar@yahoo.com  

 مورد تأييد قرار گرفت. 8/2/1389دريافت و در تاريخ  10/12/1388اين مقاله در تاريخ 
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ارث، ديه،  ي، حقوق فردي، حقوق اجتماعي، نسب،ساز: شبيه، شبيه هاكليدواژه
 والد، قصاص.

 مقدمه

تأييد مطلق شبيه سازي نيست. بلكه بهه   شناختن ولزوماً به معني به رسميت  ،شناسايي حق براي شبيه

 از رسد كه بدين طريق با تذكر حقوق شبيه و تكاليف اشخاصي نسبت به او، بتوان به نهوعي نظر مي

زماني كه افراد به اين نكته واقف باشهند   .سازي غيرقانوني با اهداف غير انساني جلوگيري كردشبيه

مع كلمه بهه شهمار مهي آيهد و داراي تمهام حقهوق و تكهاليف        شبيه  نيز يك انسان به مفهوم جا» كه

ديگران از حيث با شود رابطة او را در آن صورت بهتر مي (151: 1386 )موسوي بجنوردي «انساني است

 كرد.حقوقي تحليل 

يك انسان سازي شده داراي تمام حقوق و تكاليف كه بنابر آن فرد شبيه دگاههابل اين ديهدر مق

است، ديهدگاه ديگري وجهود دارد كه طرفداران قهائل به حهرمت ثانههويه شهبيه سهازي، بهه عنهوان      

كنند و آن از جهت اينكه فرد شبيه سازي شده نهه نسهبي دارد، نهه پهدري، نهه      دليل به آن استناد مي

جامعههه پهذيري،   از جهت حق واليت، مسألة توارث، ازدواج، تابعيت، ( 45ه   46: 1385)اسالميمادري 

داراي احكهام و حقهوق شخصي نيست پس شبيه سهازي جهايز   ( 1384 )الهي مسهألة ديه، قصاص و ...

 ها معتقدند: بعضي نيست.

آيد، نه پدري دارد )چون از نطفة انسهاني كه از راه شبيهه سهازي به وجود مي
ي دارد مرد نيست( و نه مادري )چون با نطفة ماده تركيب ندارد( و نه خواهر

و نه برادري و نه منتسب به فاميل است، و در رحمي پرورش پيهدا كهرده كهه    
نسهب   مادرش نيست؛ بلكه مادر جانشين اسهت. خالصهه، فهردي اسهت فاقهد     

 (.45-46: 1385 )اسالمي

دهد، لهذا آنهان منبهع خهانواده     نكاح تنها  ميان زن و مرد رخ مي از سوي  ديگر برخي معتقدند:

شود كه پدر و مهادر طبيعهي   شوند و نسب مشروع به طور معمول در صورتي محقق ميسوب ميمح

كودک، زن و شوهر باشند و در اين حال است كه اين نوع نسب مشروع براي كودكان )حاصل از 

 اين نسب( داراي آثار حقوقي است و وجود اين آثار براي كودكان شبيه سازي شده منتفي است.

و امهوري از ايهن قبيهل در مهورد انسهان شهبيه        و حق و دريافت نفقهه  ت و حرمتوالي ةلأمسلذا 

شود كه فرزند از سازي شده جاري نيست و بنا براينكه اُم )مادر( در تعريف فقهي به كسي گفته مي
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شود كه فرزند از سهلول جنسهي او ايجهاد شهود     سلول جنسي او باشد و اب )پدر( به كسي گفته مي

 شود و نه نشر حرمت. ي شده نه واليت ثابت ميبراي طفل شبيه ساز

همچنين، با توجه به اينكه انسان شبيه سازي شده صاحب سلول و صاحب رحهم نيسهت امكهان    

اينكه وي را صاحب توارث بدانيم نيز وجود ندارد، زيرا طبق قانون مهدون ارث در اسهالم و آيهات    

شهوند. در  و دستة سببي و نسبي تقسيم ميسوره نساء وراث متوفي به د 176، 33، 13، 7قرآن كريم 

كهدام از ايهن دو دسهته محسهوب     ههاي غيهر جنسهي جهزء ههي      حالي كه كودک حاصهل از سهلول  

 شود.نمي

حقوق بين المللي دو اصهل بهراي تبعهه خوانهدن يهك شهخ         در مسألة تابعيت نيز طبق قواعد

گذارنهد؛  مالک را بر محل تولد فهرد مهي   ( خون. در مورد خاک،2 ؛خاک( 1توان تصور كرد: مي

شود. حال اگهر يهك كشهور از    اما طبق اصل خون، تابعيت پدر به واسطة تولد به فرزند او منتقل مي

توان اين فرد را عامل خون تبعيت كند هه  با توجه به تعريفي كه از پدر ذكر شده هه بدون شك نمي

ايي كه هر دولتي حق دارد از تبعه خود در مقابهل  آنج تبعه كشوري خاص قلمداد كرد. بنابراين، از

دولت بيگانه حمايت قضايي و سياسي كند و انسان شبيه سازي شده تابعيت خاصي ندارد، اين فهرد  

 (.1384 )الهينخواهد توانست از حق حمايت سياسي هي  دولتي استفاده كند 

گفته شود و نظر فقهاي اسالمي در اين مقاله سعي بر اين است كه به اين ادعاها و مسائل، پاسخ 

و مسهائلي  « قصاص»، «ديه»، «ارث او»، «نسبت او»، «مادركودک شبيه سازي شده»در مواردي چون 

 از اين دست مطرح گردد. 

قبل از ورود به  بررسي مسائل حقوقي ذكر اين نكته الزم است كهه تها زمهاني كهه مسهألة شهبيه       

شهماري مطهرح   ي همراه باشد، همواره مشكالت حقوقي بياي از بدبينسازي انسان در جامعه با هاله

تهر و  توان بهه نتهايپ پژوهشهي درسهت    خواهد شد، اما اگر اين طرز فكر در طي زمان تغيير كند، مي

 تري از اين دست اميدوار بود.منطقي

تواند مشكالت حقوقي آيا كلون سازي مي»دكتر ابوالقاسم گرجي در پاسخ به  اين پرسش كه: 

 توانهد مشهكالتي داشهته   با طرزتفكري كه نسبت به اين قضيه هست، مهي »اند: فرموده« باشد؟داشته 

كند. تابع عوض باشد. مگر اينكه مرور زمان، اين طرز تفكر را عوض كند كه معموالً هم عوض مي

 (.)گرجي «شدن طرز تفكر است
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 لف( حقوق فردی شخص شبیه سازی شدها

با توجه به مراحل فرآيند شبيه سازي كهه در آن نيهاز بهه يهك سهلول غيرجنسهي )جسهمي( و يهك         

 مطرح است:« والد»باشد، دو فرض زير در بحث تخمك مي

 

مين صاحب سلول تخمهك  ترين صورت مفروضه بوده و مادر شبيه سازي شده، هاين فرض واضح

)موسهوي   شهود باشد و كودک فاقد پدر است، ليكن به مرد محرم بهوده و ربيبهه او محسهوب مهي    مي

 (.30: 1385 ؛ معرفت111: 1385 ؛ نيز ر.ک. به: مؤمن150: 1386 بجنوردي

 

 شود:ين مسأله در دو قسمت بررسي ميا

ي زن باشد: در اين فهرض نظهرات مختلفهي ابهراز شهده اسهت. گروههي        صاحب سلول جسم. 1

شود و صهاحب رحهم مهادر رضهاعي او بهه حسهاب       معتقدند كه صاحب سلول مادر او محسوب مي

دههد:  اسخ ميفرماييد مادر صاحب سلول است پچنانچه در پاسخ به اينكه به چه مالكي مي. آيدمي

: 1385)معرفهت  « به همان دليل كه نطفه از هر كس است، پدر همان است؛ ولو اينكه نامشهروع باشهد  »

30). 
گروهي ديگر معتقدند عنوان تولد هم به صاحب سلول و هم صهاحب رحمهي كهه كهودک را     

م اي نيز معتقدند كه زنهي كهه صهاحب رحه    در مقابل اين دو گروه عده .كندپرورش داده صدق مي

هه در اين شود. عبارت حضرت آيت اهلل خويي هه قدس سرهاست مادر شرعي كودک محسوب مي

 زمينه چنين است: 

شود، شرعاً مهادر آن فرزنهد بهه    اي كه نطفه در رحم او كاشته ميزن ياد شده
آورد چنهان كهه   آيد؛ زيرا مادر، آن زني است كه بچه را به دنيا مهي شمار مي

كسهاني كهه از شهما نسهبت بهه همسرانشهان ظههار        »د: مقتضاي فرمودة خداون
تنها كساني هستند كه آنهها   مادرانشان آنان هرگز مادرانشان نيستند،كنند، مي

 (.91: 1385 )مؤمن همين است 1«اندرا به دنيا آورده

                                                                                                                     
 (.2)مجادله:«: . » 1
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روه دليل ايشان اين است كه به دنيا آوردن  فرزند، تمام معيار مهادري اسهت. در پاسهخ ايهن گه     

گفته شده است كه واقعيت، عدم صحت اين گفته است؛ زيرا مادري نسبي از ديهدگاه عقهال داراي   

معياري روشن است و آن اين است كه نطفه از تخمك زن به دست آيد و اين معيار در شبيه سازي 

براي زن صاحب تخمك وجود دارد. ايهن مطلهب، از ديهدگاه عقهال امهري روشهن اسهت و در آن        

اي كه بدان اشاره شده داللتي برخالف آن ندارد و با مراجعه به تمام ه ندارد و آيه شريفهترديدي را

كساني كه از شهما نسهبت بهه    »شود. خداوند در سورة مجادله فرموده است: آيه، موضوع روشن مي

نيا كنند، آنان هرگز مادرشان نيستند؛ مادرانشان تنها كساني هستند كه آنها را دهمسرانشان ظهار مي

تو ]يا پشت تو[ نسهبت بهه مهن ماننهد پشهت      »گويد وقتي مرد ظهار كننده به همسرش مي« اند.آورده

دهد و تماس آميزشي با او را به سبب ظهار، حرام با اين سخن او را مادر خود قرار مي« مادرم است

، يعني مادرانشهان  داند و خداي متعال در مقام ردّ او و امثالش فرموده است: آنها مادرشان نيستندمي

اند. اين جمله صرفاً نيستند تا بر آنان حرام باشند. مادرانشان تنها كساني هستند كه آنها را دنيا آورده

اشاره به اين است كه آن زنان، مادران آنها هستند و قطعاً به منزلة بيهان معيهار مهادري نيسهت؛ زيهرا      

آورنهد. بهه همهين دليهل،     دانشان را به دنيا ميجنبة مادري زنان براي فرزندانشان همان است كه فرزن

 كرده است.« اندزناني كه آنها را به دنيا آورده»خداوند از آنان تعبير به 

بر اين اساس راز تعبير به اين جمله، مالحظة وضع عهادي بهه وجهود آمهدن جنبهة مهادري زنهان        

دن، معيار صدق مادري تلقي شود، است، ولي آية شريفه قطعاً داللتي ندارد بر اينكه تنها به دنيا آور

ايم مالک كامهل مهادري اسهت و آيهة مباركهه دليلهي       بلكه همان معيار قطعي عقاليي كه بيان داشته

نسهبي نهوزاد، همهان زن صهاحب      حق اين اسهت كهه مهادر    سانآيد. بدينبرخالف آن به شمار نمي

 (.96:  1385ؤمن )ماو تحقق يافته است  تخمك  و سلولي است كه نطفه از تخمك و سلول

اگر با گرفتن سلولي از بدن مردي اقدام به شبيه سازي شده صاحب سلول جسمي مرد باشد:  .2

رسد با توجه به اين و آن سلول جايگزين هستة تخمكي شود كه هستة آن تخليه شده به نظر مي

موجود  كند همان هستة نطفه است و سيتوپالسمآنچه با تكثير شدن، رشد و نمو مي»مطلب كه 

شود كه نوزاد پديد آمده از تخمك گفته مي« شودپيرامون آن به منزلة غذاي آن هسته تلقي مي

لقاح يافته، همان سلول شوهر است و تخمك زن در اينجا نقشي جز تغذيه آن سلول ندارد و اين 

ه ترتيب صاحب تخمك بدون هستشود كه رشد كننده، همان سيتوپالسم باشد. بدينامر سبب نمي

آيد و نوزاد تنها، فرزند پدر است كه همان صاحب سلول جسمي است، مادر نوزاد به شمار نمي
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ولي داراي مادر نسبي نيست ... . ممكن است گفته شود از آنجايي كه اين سلول از بدن و رحم زن 

يد آيد و دليل اصلي حرمت بر اثر شيردادن را پدتغذيه كرده و بنابرآنچه گاهي از روايات برمي

اند اين زن مادر رضاعي كودک محسوب آمدن خون و روييدن گوشت نوزاد با شير دانسته

باشد، زيرا صرف روييدن گوشت نوزاد از بدن رسد مادر رضاعي نيز نميشود. ولي به نظر ميمي

شود بلكه شارع، افزون بر شرايط ياد شده، شرايط زن شيرده موجب به وجود آمدن حرمت نمي

را نيز براي به وجود آمدن حرمت، معتبر دانسته كه در شير مورد استفاده نوزاد  تعبدي ديگري

توان از آن الغاي خصوصيت كرد و آن را به هر چيزي كه سبب روييدن گوشت وجود دارد و نمي

شود، تعميم داد. به همين دليل حق اين است كه اين زن مادر و خون نوزاد به وسيلة بدن ديگري مي

 اما واقعيت اين است كه:  (110 - 111: 1385  )مؤمنآيد ز به شمار نميرضاعي او ني

اگر تخمك را از زن گرفته، مادة ژنتيك آن را تخليهه كننهد و مهادة ژنتيهك     
مرد را درون آن جاگذاري كنند و از سلول حاصهله انسهاني پديهد آيهد ايهن      

ت آفهرينش او دخالهت   هي  اشكالي ندارد. به هر حال، زن و مرد در مقتضهيا 
 .(149: 1386 )موسوي بجنوردي شوندداشته و پدر و مادر او محسوب مي

از مطالبي كه در مباحهث پهيش گذشهت    سلول جسمي غير از صاحب تخمك باشد: احب . ص3     

سهازي شهده كهودک زن صهاحب سهلول تلقهي شهده و زن صهاحب         شهبيه  فردشود كه مشخ  مي

 .او رضاعيكه هسته تخمكش تخليه شده نه مادر نسبي اين كودک است، نه مادر تخمكي 

 

له از اين جهت حائز اهميت است كه آيا شبيه و اصل از لحاظ حقهوقي، شخصهيت و   أطرح اين مس

هاي مادر و لقاح سلولنسبت فرد حاصل مقاربت پدر و به طور طبيعي،  هويت يكسان دارند يا خير؟

سازي سوره فرقان استناد كرد. اما شبيه 54توان به آيه جنسي آنها با يكديگر است. در اين زمينه مي

كه مشخ  نيست فرد كلون شده  آورد. به اين صورتنسب به وجود ميانسان مشكالتي در تعيين 

تي مطرح شده اسهت كهه بهه ههر     له نيز نظريايه خود چه نسبتي دارد؟ در اين مسأبا صاحب سلول اول

 شود:يك پاسخ داده مي
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در مورد چنين ولدي صادق نيست پس « االخت»و « االخ»، «االب» چون عناوين كه اي معتقدندعده

كه  در اينجا شبيه مادر رضاعي است« االم»هي  يك از عناوين نسبيه بر او صادق نيست. ولي عنوان 

شود كه با اين مادر ازدواج نكند چهون مهادر   اي در كار نيست و گفته مياو را پرورش داده و نطفه

بنهابراين  » :شود. زيرا گوشهت و پوسهت او از آن زن پهرورش يافتهه اسهت     رضاعي فرد محسوب مي

حق بهه  سازي شده ملاين گروه معتقدند فرد شبيه «.شود جز نسبت به مادر احتياطاًاحكام جاري نمي

محرمي نهدارد و بيهان    «جز مادر احتياطاً»گيرند كسي نيست و براي او نسبي قائل نيستند و نتيجه مي

و در همهه   ؛كنند كه راهي براي اثبات نسب فرد مذكور بهه صهاحب سهلول اوليهه وجهود نهدارد      مي

: 1383 ؛ رحيمهي 149: 1386 )موسهوي بجنهوردي   احكام نسب به صاحب سلول اوليه، اصل بر احتياط است

نسهب قائهل نيسهتند و     دحتي تا اين انهدازه نيهز بهراي فهر    )براي مثال محمد رأفت عثمان( برخي  (.52

گهردد و بهه ههي  كهس ملحهق      گناه محسهوب مهي  اي بيسازي شده حرامزادهمعتقدند كه: فرد شبيه

 (.52: 1383)رحيمي  شودنمي

 

سازي شده داراي روح ديگري غيهر  زيرا بعد از آنكه فرد شبيه ،اين فرضيه بدون ترديد مردود است

خهود فهرد صهاحب سهلول نخواههد بهود و بهدون ترديهد          از روح شخ  صاحب سلول است، قطعاً

 .شخ  ديگري است

 

جايي كه شبيه با صاحب سلول در يك رحم قرار نداشته كه زن با وارد شدن اسپرم، يها تلقهيح   از آن

آيهد تها بهين آن    او نيز بهه شهمار نمهي    ههبرادر يا خواهر ههآن در رحم، بدان باردار شود، پس همزاد 

 .(130: 1385  )مؤمن نسبت برادري يا خواهري برقرار گردد سازي شده مثالًشخ  و فرد شبيه

 

سازي شده، فرزند شخ  صاحب سلول خواهد بود. اگر اين شخ  مرد طبق اين فرض نوزاد شبيه

اين اگر صاحب سلول مهرد اسهت،   شود و بنابرباشد، پدر نوزاد و اگر زن باشد مادر او محسوب مي
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كودک تنها داراي پدر است يا اگر زن است، تنها داراي مادر است و اشهكال شهرعي در رخ دادن   

شهود و  اين موضوع وجود ندارد. بنابراين كودک از جمله فرزندان شخ  صاحب سلول تلقي مهي 

 .(112: 1385  )مؤمن ميان او و ساير فرزندان صاحب سلول، نسبت برادري يا خواهري برقرار است

تر از فروض ديگر است. زيرا صاحب سلول با دادن سلول خود و قهرار  اين فرض به نظر درست

ي از بدن ئگردد و اين سلول جزهسته سبب بارور شدن اين تخمك ميدادن آن به جاي تخمك بي

ه موجب بهاروري تخمهك شهده    د كبر اين اساس، اين سلول حكم اسپرم را دار .آيداو به شمار مي

ثير بيشهتري داشهته   أسهازي شهده ته   توان گفت كه سلول در به وجود آمدن فرد شهبيه حتي مياست. 

اي بوده كه رشد كرده و به صورت جنين كامل درآمده و سپس بهه  است؛ زيرا اين سلول تمام ماده

شهد پهدر كهودک بهه     نوزاد تبديل شده است. به اين دليل، فرد صاحب سلول در صورتي كه مرد با

شود و از مادر برخهوردار نيسهت و اگهر    فرزند او تلقي مي هه پسر يا دخترهه آيد و كودک شمار مي

 .زن باشد مادر كودک به شمار آمده و كودک از پدر برخوردار نيست

سازي شده فرزند صهاحب سهلول اسهت يها     نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرد شبيهها بعضي

آيهد و صهاحب   فرد پديد آمده فرزند صاحب سهلول بهه حسهاب مهي    »د: فرماي، مياو برادر دو قلوي

سلول مادر اوست و صاحب رحم )در فرضي كه صاحب رحم و صاحب سلول يكي نباشهد( مهادر   

  .(21: 1385)جناتي  «رضاعي او محسوب است

ي شهماره  أو ر 1355قهانون ثبهت احهوال     17و مهاده   16ثبت والدت شبيه با لحهاظ مهالک تبصهره    

و كسي است اجباري  ،قضايي صادر شده ةوان عالي كشور كه در مقام وحدت روييد 617/3/4/76

انوني و قهري او و داراي وظهايف مقهرر بهراي ولهي در     ق كه شبيه از هسته فعال او پديد آمده، ولي

 .(15: 1383)السان  باشدقانون مدني مي

 

، برخهي  بهرد يها خيهر   سهازي شهده، آيها از والهد خهود ارث مهي      له كه كودک شبيهدر مورد اين مسأ

سازي شده به صهورت طبيعهي تولهد نيافتهه، امكهان اينكهه وي را       : از آنجايي كه انسان شبيهمعتقدند

دسهته   بهه دو  اوراث متوفه  ن ارث در اسهالم، دوصاحب توارث بدانيم وجود ندارد و طبق قهوانين مه  
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غيرجنسي جزو هي  كدام  ايهد. در حالي كه كودک حاصل از سلولشونسببي و نسبي تقسيم مي

در زيهر بهه    ؟باشدما اين گفته تا چه حد صحيح ميا .(1384 )الهي 1شوداز اين دو دسته محسوب نمي

 پردازيم:له ميأبررسي تحليلي مس

زيني كه دارد، بين فرد پديهد آمهده   در پاسخ به اين پرسش كه: آيا حكم ارث طبق مواگروهي 

اند: جاري است. بين كسي كه سازي و بين صاحب سلول جاري است يا خير؟ فرمودهاز طريق شبيه

كه او از سلول  او از سلول زن به وجود آمده و زن، توارث به لحاظ مادر و فرزندي است و بين آن

 .(22: 1385ي )جنات مرد به وجود آمده و مرد، توارث پدر و فرزندي است

ا رشهد  هاي مثل كسي است كه در پرورشگاههاند: چنين بچال فرمودهؤدر پاسخ به اين سبعضي 

برد. ]البته اين در فرضي است كه مادر صهاحب  كرده و پدرش معلوم نيست و فقط از مادر ارث مي

 [.سلول غيرجنسي باشد

ن كهودک از جملهه فرزنهدان    سازي شده ذكر گرديد، ايوالد كودک شبيه ةلأطبق آنچه در مس

شود و ميان او و سهاير فرزنهدان صهاحب سهلول، نسهبت بهرادري يها        شخ  صاحب سلول تلقي مي

شود و خواهري برقرار خواهد بود. اين كودک از ناحيه پدر يا مادر، برادر يا خواهر آنان شمرده مي

 ، ارث بردن از يكديگر مطرح استميان او و پدر يا مادر يا برادرانش با رعايت قوانين ارث اسالمي

نسهبي تولهد يافتگهان بهه ازدواج طبيعهي،       بهه نزديكهان   ادلهه ارث »اگر گفته شود:  .(112: 1385)مؤمن 

مردود  شود كه: چنين انصرافي كامالًپاسخ داده مي« شودد و اينگونه افراد را شامل نميانصراف دار

پدري و مادري، موجهب   ةشود، اين است كه جنبتفاده مياست، بلكه آنچه در عرف از اين ادله اس

شود؛ هرچند مصداق عرفي پدر و مادري، فرزنداني هسهتند كهه بهه زاد و    ارث بردن از يكديگر مي

و در موضهوع ادلهه محهارم نسهبي نيهز در نگهاه كهردن و         ،ولد معمولي طبيعي به وجود آمده باشهند 

هاي غيرعهادي نيهز   ام در مورد كودكاني كه به شيوهازدواج، همين گونه است. بدين سان، اين احك

 .آيند، جاري استبه وجود مي

اگر سلولي از بدن شوهر گرفته شود و در تخمك  كه:پرسش ديگري كه مطرح است اين است 

همسرش كه هسته آن تخليه شده قرار گيرد و روي آن كارهايي انجام پذيرد به قصد اينكه نسخه 

يافته در انتظار وقت مناسبي براي  ولي اين سلول لقاح ؛پديد آيد ،وهرشبيه اصل ش دومي كامالً

                                                                                                                     
. البته اين سخن در بين علما و حقوقدانان قائلي ندارد. اما از جهت اينكهه بررسهي احتمهال شهقوق مختلهف منافهاتي بها        1

 به ذكر اين شق نيز در حد جزئي پرداخته شد. اصل وجود يا عدم وجود مسأله ندارد
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ز ينهادنش در رحم زن، در انجماد بسيار باال نگهداري شود و سپس شوهر از دنيا برود، در فرض جا

برد؟ برخي از علما در پاسخ به بودن قرار دادن آن در رحم همسر آيا اين فرزند از پدرش ارث مي

برد و اما ارث بردن او از صاحب سلول اند كه كودک ارث را از مادر مين عقيدهاين پرسش بر اي

در اين فرض ارث »اند كه: برخي با اين جمله نظر خود را بر اين مبنا بيان كردهأمل است. جاي ت

اين  اعدامكان دارد گفته شود مقتضاي قو .(35: 1385 )زنجاني «بردن چنين نوزادي محل اشكال است

اي كه به هنگام مرگ مورث موجب ارث هاي نسبياست كه جز كسي كه از مصاديق عنوان

برد و ادله ظاهر روايات، تنها بر ارث خصوص كسي گردد، محسوب نشود، از ميت ارث نميمي

كه ما هه و شامل موضوع مورد بحث داللت دارد كه به هنگام مرگ مورث در رحم زن است 

نخواهد شد هه  ها جدا گشتهحمرفرض بر اين است كه سلول لقاح يافته به هنگام مرگ پدر از همه 

مقتضاي قواعد، چنين چيزي نيست. از آنجايي كه و روايات خاص داللت بر ارث وي ندارد و 

 قائل به ارث اين نوزاد از پدرش نخواهيم بود.  بنابراين لزوماً

مربوط به ارث، ارث بردن فرزندان را از پدر و مهادر بها ايهن     آياتاما بيان مطلب اين است كه 

 «كنهد خداوند درباره فرزندانتان بهه شهما سهفارش مهي    »فرموده خداي متعال، اعالن داشته است كه: 

ه باشهد،  تاگر ميت فرزندي داشه »، و در مورد ارث بردن پدر و مادر از فرزندانشان فرموده: (11)نساء: 

 .(11)نساء:  «برندششم ميراث را ميپدر و مادر هر كدام يك 

آيد كه از مادر متولد و پا به دنيا مي نهد. صدر آيه مباركه  روشن است كسي فرزند به شمار مي

كند و شامل كسي كه مهادرش بهه   بر بيش از ارث كسي كه مادرش او را به دنيا آورده، داللت نمي

م آيه شريفه داللت دارد كه پدر و مادر، از بخش دو .گرددباردار است و هنوز متولد نشده، نميآن 

در صورتي كه ميت فرزند نداشته باشهد. پهس اقتضها دارد اگهر      ،برندفرزندانشان يك سوم ارث مي

بنابراين فرزنهدي   برد.جز پدر و مادر، كسي از او ارث نمي همسرش براي او فرزندي به دنيا نياورد،

اهد برد؛ چنان كه در ارث بردن پدر و مادر ميت، شرط كه مادر بدان باردار است، از پدر ارث نخو

از شكم مهادرش  ميت به هنگام مرگ داراي فرزند نباشد و فرزند بر كسي جز نوزادي كه است كه 

همچنين آيات شريفه، وراثهت ههر يهك از بهرادر و      خارج شده و او را به دنيا آورده، انطباق ندارد.

و اگهر )ميهت(   » اش اعالن داشته است كه:اء با اين فرمودهخواهر را از يكديگر در سوره مباركه نس

برد يا زني كه بهرادر و خهواهري دارد، سههم ههر     مردي باشد، كالله )خواهر يا برادر( از او ارث مي

اگر مردي از دنيا بهرود و  » فرمايد:مينيز سوره در پايان اين  .(12)نسهاء:  « كدام يك ششم خواهد بود
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داراي خواهر باشد، نصف اموالي را كه ميت به جهاي نههاده، از آن خهواهر     فرزند نداشته باشد ولي

است و اگر خواهري از دنيا برود و فرزندي نداشته باشد و وارث او يك برادر باشد، او همه امهوال  

 .(176)نساء: « بردرا از خواهرش به ارث مي

اگر خواهر و بهرادر داشهته   هه ت بدين ترتيب، اين دو آيه به بيان ارث بردن از برادر يا خواهر مي

اند و مشخ  است تا زماني كه از مادر، فرزندي متولد نشود كه براي ميت برادر يا پرداخته هه باشد

كند وي داراي خواهر يا برادر است و شامل فرزندي كهه در شهكم   خواهر شمرده شود، صدق نمي

ها داللت بر ارث كسي دارند كه از مادر مادر است و هنوز تولد نيافته، نخواهد شد. دو آيه شريفه تن

متولد شده و به هنگام مرگ ميت، خواهر يا برادر او شمرده شود و بر ارث فرزندي كه مهادر بهدان   

 باردار است و هنوز متولد نشده، داللت ندارد.

آيات مربوط به ارث، افزون بر آنچه يادآور شديم، به بيهان ارث پهدر و مهادر از فرزندانشهان و     

اند و روشن است، جز فرزندي كه از مهادر متولهد   هر كدام از زن و شوهر از يكديگر پرداختهارث 

آنچهه يهادآوري شهد، همهه      شده باشد، انطباق هي  يك از اين عناوين براي او قابل تصهور نيسهت.  

از آنها غير فرد تولد يافته را  كيعناويني بود كه در قرآن كريم براي وارث بيان شده است و هي  

شود. بدين ترتيب، اين آيات داللت ندارد كهودكي كهه در شهكم مهادرش وجهود دارد،      امل نميش

 .برد، خواه آن كودک، فرزند ميت محسوب شود يا برادر و يها خهواهر وي بهه شهمار آيهد     ارث مي

منان و مهاجران در آنچه خداونهد  ؤو خويشاوندان نسبت به يكديگر از م»فرموده:  چنان كه خداوند

تنها بر اولويت خويشهاوندان و پيشهي داشهتن آنهان در      . اين آيه(6)احزاب:  «شته، سزاوارترندمقرر دا

درصدد بيان معيار ارث نيسهت كهه فرزنهد از     سزاوار بودن به ارث از بيگانگان، داللت دارد و اصالً

كهه  نبراين در آيهات شهريفه فهوق، بهر اي    يا هنوز مادر بدان بهاردار اسهت. بنها    است،مادر متولد شده 

 كودک به دنيا آمده، وارث است، داللتي وجود ندارد.

مفهوم رواياتي كه در مورد  اين عناوين يا ديگر عناوين نسبي وارد شده، بيشهتر و فراتهر   گسترة 

اين است و جز كسي  از اين آيات نيست. ما اين موضوع را يادآور شديم چون مقتضاي خود قواعد

ث، مصداق خارجي آن عناوين شمرده نشود، از مورث خود، ارث نخواهد كه به هنگام مرگ مور

داللتي وجود ندارد؛ ولهي در بيشهتر    برد و در اين روايات بر ارث بردن كودک به دنيا نيامده، اصالً

، آمده )ع(روايات خاصي كه در مورد ارث بردن حمل، وارد شده مانند صحيحه ربعي از امام صادق

ممكهن   ]اگر صدا ندههد [برد؛ زيرا ، ارث مي]حيات داشته باشد[نوزاد هر گاه تكان بخورد »ست: ا
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ديگهري از ربعهي وارد شهده كهه گفهت: از امهام        ةو در برخي از آنها مانند صهحيح « است الل باشد

و حركهت بهارزي   هرگاه نوزاد از شكم مادر سهاقط گشهت   »شنيدم در مورد سقط فرمود:  )ع(صادق

. در معتبهر  «)و صهدا ندههد(   الل باشهد  برنهد: زيهرا ممكهن اسهت    برد و از او ارث مهي نمود، ارث مي

پدرم به من فرمود: هر گاه نوزاد حركت مشخصهي  »آمده است كه فرمود:  )ع(از امام صادق ابوبصير

 .«ل باشد )و از او صدا ظاهر نشود(برند؛ زيرا ممكن است او البرد و از او ارث مينمود، ارث مي

بدين ترتيب، موضوع ارث در اين روايات، نوزاد يا فرزند سقط شده و يا كودک به دنيا نيامده 

است. با توجه به آنچه در آن زمان رايپ بوده، هر يك از عناوين ياد شده در مواردي بوده است كه 

ه هنگام مرگ مورث باردار بوده است. بنهابراين  ب شده و قطعاًزن به شيوه ازدواج معمولي باردار مي

شود كه مادر، باردار بهه كهودک نباشهد؛ بلكهه     موردي نميشامل موضوع سخن ما در اين پرسش، 

سهان، احاديهث مربهوط بهه ارث     بهدين  پس از مرگ شهوهر بهاردار شهود.   شود كه زن شامل اين مي

رجوع كنيم  ير بايد به مقتضاي قواعدشود و ناگزكودک به دنيا نيامده، شامل موضوع سخن ما نمي

بهر ارث بهردن كهودک متولهد نشهده، بلكهه حتهي بهر وراثهت           و شما به خوبي پي برديد كه قواعد،

 .شود، داللت ندارندفرزندي كه از مادرش متولد مي

 

رابطهه وراثهت بهين كهودک     شهوند،  بدون شك همانند كودكاني كهه از طريهق طبيعهي متولهد مهي     

سازي شده و مادر )يا در صورتي كه سلول جسمي از پدر باشد، بهين كهودک و پهدر( برقهرار     شبيه

 .(1413: 1380)جمعي از نويسندگان  شودمي

: 1385 )منصهور  «بهرد حمل در صورتي كه زنده متولد شود، ارث مهي »قانون مدني  875طبق ماده 

در صورتي كه حمل، مانع ارث اشخاص موجود باشد، تركه تها  : »قانون مدني 878 ةو طبق ماد (146

شود. ولي اگر حمل مانع ارث ايشان نباشد، الزم است به ميزان سههم دو پسهر   تولد طفل تقسيم نمي

 .(146: 1385)منصور  «روشن گردد از تركه، براي حمل موضوع شود تا وضعيت آن بعداً

آيا كهودک همانندسهازي    ،نخست اينكه له قابل طرح است:أدو مس با توجه به دو ماده مذكور،

تواند از مرد و زن صاحب نطفه ارث ببرد؟ با توجه به آنچه شده در صورتي كه زنده متولد شود مي

له روشن است، زيرا آنچه موضوع اصلي اين حكهم اسهت، همهان انسهان     أگفتيم پاسخ اين مس سابقاً

دوم اينكه، با فرض مثبت بهودن پاسهخ، آيها الزم     وه است، اگرچه از طريق غيرطبيعي تولد يابد.بالق
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ال ؤبه ميزان سهم دو پسر كنار گذارده شود يا خير؟ به ايهن سه  قانون مدني  878است به استناد ماده 

توان چنين پاسخ داد كهه ههر گهاه ماننهد حالهت طبيعهي تولهد، تشهكيل بهيش از يهك نهوزاد در            مي

قابل اجراست؛ ولي اگهر پيهدايش بهيش از    قانون مدني  878سازي امكان داشته باشد مفاد ماده بيهش

يك انسان، ممكن نباشد كنار گهذاردن بهيش از سههم يهك پسهر الزم نخواههد بهود؛ زيهرا در ايهن          

ذكهر  . الزم اسهت  (1440: 1380)جمعهي از نويسهندگان    صورت وضعيت ارث بالقوه، معلهوم شهده اسهت   

سهازي شهده دختهر    در صورت گرفتن سلول جسمي از زن بهه دليهل اينكهه كهودک شهبيه     كه گردد 

 رسد.خواهد بود، كنار گذاردن سهم يك دختر از ارث بعيد به نظر نمي

 

كه به موجب آن وصيت براي حمل صحيح دانسته شده است، در مورد  قانون مدني 851حكم ماده 

به منوط به اين يٌصمنتها تملك طفل نسبت به مو داشت.سازي شده نيز جريان خواهد كودک شبيه

اگهر حمهل در نتيجهه    »مقرر داشهته اسهت:   قانون مدني  852است كه كودک زنده متولد شود. ماده 

 .(146: 1385 )منصور «رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشدبه به ورثه ميجرمي سقط شود، موصيٌ

شد حمهل زنهده بهه    مينكه اگر جرم سبب سقوط حمل و تلف او در اين ماده فرض شده است 

گرديد. اين فرض مبتني بر حالت عهادي و معمهولي اسهت كهه در     به ميٌآمد و مالك موصيدنيا مي

شهود.  حمل با گذراندن مراحل طبيعي خود، زنده متولهد مهي   اي اتفاق نيفتد، معموالًآن، اگر حادثه

بهه را داشهته   داند كه زنده متولد شده و شرط تملك موصهيٌ مي بدين جهت قانون او را مانند طفلي

؛ شهود به بهه وارث او منتقهل مهي   است. در اين صورت مثل يك انسان كامل با تلف شدن او موصيٌ

اينكه جرم مانع ارث باشد، مانند آنكه وارث جنين اقدام به ارتكاب جرم منتهي به سقط كهرده  مگر 

صادق باشد. زيرا سقط فرد  يرسد اين ماده قانونشده نيز به نظر ميسازي در مورد جنين شبيه باشد.

در ايهن بهاره چنهين     منؤاهلل مه حهرام شهمرده شهده اسهت. آيهت      سازي شده نيز نهزد اكثهر علمها   شبيه

 فرمايند:  مي

ت آنكه تفاوتي ميان اقسام انعقاد نطفه باشد، كاري حرام است؛ زيرا ادله حرمانداختن حمل، بي

كودک متولد شهده  هه  سازي شدهكودک شبيه ههكودک آزمايشگاهي ]سقط شامل همه اين اقسام 

 .شودمي[ از روش طبيعي
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اگر نطفه در رحم استقرار يابد، ولو يهك روزه باشهد، از بهين    » فرمايند:آقاي فاضل ميآيت اهلل 

كه مهورد   ههسازي درماني شبيه البته در مورد (10: 1385)جمعي از انديشوران حوزه  «بردن آن حرام است

سازي كند و اختالف نظر وجود دارد كه آيا از بين بردن جنين شبيهقضيه فرق ميهه بحث ما نيست 

 .1شده قبل از قرار گرفتن در رحم حرمت دارد يا خير

 

يها داراي  برخوردار است كهه در ايهن صهورت     ]به تنهايي[سازي شده يا از مادر يا از پدر  فرد شبيه

بهره است. مادر نسبي است و از پدر برخوردار نيست و يا داراي پدر نسبي است و از وجود مادر بي

شهوند. بهه همهين ترتيهب در     براين اساس، فرزندان مادر يا فرزندان پدر، برادران كودک تلقهي مهي  

و و عمه خواهد فرض نخست )از ناحيه مادر( داراي دايي و خاله و در فرض دوم )از ناحيه پدر( عم

بود و در مورد ساير نزديكان نسبي نيز به تناسب مورد، همين گونه است و در هر موردي حكم آن 

در خصوص جواز و حرمت نگاه كهردن، جهواز و حرمهت ازدواج و ديگهر مهوارد، بهر آن مترتهب        

 .خواهد شد

 
 

 اهلل عزالهدين زنجهاني  ي شده بها فرزنهدان صهاحب سهلول آيهت     سازدر مورد حكم ازدواج فرد شبيه

ساير عناوين هم به تبع  شود، قهراًچون با صدق عنوان تولد انتساب به شخ  روشن مي»اند: فرموده

 (.35: 1385)زنجاني « كندآن صدق مي

در فهرض اينكهه   [جهايز نيسهت. چهون بهرادران وي      ]ازدواج[»انهد:  فرمهوده بعضي در اين مورد 

 .(21: 1385)جناتي  «شوندمحسوب مي ]فرزندان صاحب سلول پسر باشند

 

بهر  . بيان گرديدتوضيح داده شد و اختالف نظرها سازي شده كيست؟ در مورد اينكه مادر فرد شبيه

مهوارد  بها او و   اين مبنا در فرضي كه مادر )صاحب رحم( را مادر رضاعي بهدانيم و حرمهت ازدواج  

 از نظر نگارنده: نيز به همين ترتيب بايد رعايت گردد.ديگر 

                                                                                                                     
 (. 59: 1383 ؛ رحيمي14ه 17: 1385. جهت اطالع بيشتر ر.ک. به: )جمعي از انديشوران حوزه 1
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اگر ماده ژنتيك زن را درون تخمك جاگذاري كنند و مهرد در ايجهاد بچهه    
به مرد محرم  شود وهي  دخالتي نداشته باشد، آن بچه فرزند زن محسوب مي

هايي كهه بها   هاي زنشود. در قرآن آمده كه بچهاست و ربيبه او محسوب مي
سهازي از مهرد صهورت    شويد بر شما حرام است. اگر كلهون آنها هم بستر مي

 گيرد و زن در توليد فرزند دخالهت نداشهته باشهد، بچهه حاصهله فرزنهد مهرد       
 (.149ه150: 1386 )موسوي بجنوردي شود و بر زن محرم استمحسوب مي

 

شهود و در  ه، فرزند مرد صاحب سلول )يا زن صاحب سهلول( محسهوب مهي   سازي شدكودک شبيه

اسالم و كفر تابع اوست؛ يعني كودک پديد آمده از سلول مرد مسلمان، در اسهالم، بهه حكهم او و    

. بايهد توجهه   (131: 1385 )مهؤمن   كودک پديد آمده از سلول كافر، در كفر تابع صاحب سلول اسهت 

م ديگران مورد پذيرش بوده و فرقي بين او و ديگر مسلمانان وجهود  داشت كه اسالم او همانند اسال

زنهدگي   و از حقهوقش در همهه ابعهاد   بوده گونه كه هر مسلماني بايد مورد احترام ندارد. پس همان

اين حقهوق  ادي و اجتماعي برخوردار باشد، او نيز بايد از همه قتصفردي، عبادي، علمي، فرهنگي، ا

 .برخوردار باشد

 

هماننهد قاتهل مسهلمان بايهد قصهاص شهود        ،سازي شدهدر پاسخ به اين پرسش كه آيا قاتل فرد شبيه

با توجه به اينكه نفس چنين فردي نيهز هماننهد نفهس ههر     ، گفته شده است كه بله بايد قصاص شود

 انساني محترم است.

 

. باشدمسلمان نيز ديه ثابت مي سازي شدهدر مواردي كه براي مسلمان ديه ثابت است براي فرد شبيه

سهازي درمهاني اخهتالف نظهر وجهود دارد كهه       البته در مورد ديه جنين شهبيه سهازي شهده در شهبيه    

 بحث ما خارج است. ةسازي درماني از حوزشبيه
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 ب( حقوق اجتماعي

اين است كه  «سازيدر برابر عملي شدن شبيه مسئوليت افراد و جوامع انساني»اگر منظور از عبارت 

 سهازي، مسهائل شهرعي   سازي به نسخه دوم از انسان دست يافتيم كه در فرآينهد شهبيه  هر گاه با شبيه

رعايت نشده باشد، وظيفه در برابر آنها چيست؟ پر واضح اسهت كهه انجهام كهاري حهرام در عمهل       

واهد بود؛ زيرا اين فهرد بهه   خاز اين روش ن سازي، موجب تفاوت در احكام فرد به وجود آمدهشبيه

سازي بدان دسهت يافتهه شهده اسهت و انجهام دادن انهواع       هر حال يك انسان است كه به شيوه شبيه

سازي شده، فرزند زنا تلقي گردد. پس شود كه شخ  شبيهكارهاي حرام قابل تصور، موجب نمي

 شود و ايهن كهودک، ملحهق بهه پهدر و     ا بار ميتولد يافته با ازدواج شرعي بر آنهآثار فرزندان  قطعاً

 يابد.شود و احكام فرزند بر او ترتب ميمادر خويش است و فرزند آنان محسوب مي

گناهي را مرتكهب شهده اسهت كهه چهه بسها بهرايش        كننده بر آن كار حرام،آري، شخ  اقدام

د كهه كهدام يهك از    موجب تعزير يا حد يا ديگر احكام گردد. اما اگر مقصود از عبهارت ايهن باشه   

شود؟ آيا او فرزند اين زن و مرد يا آن زن و مرد است و او بها  سازي، بار مياحكام، بر مصداق شبيه

برادران و خواهران و... چه نسبتي دارد؟ آيا او را فرزنهد، بهرادر يها فرزنهد خهواهر يها فرزنهد بهرادر         

افهراد جوامهع در قبهال ايهن فهرد      خوانند؟ همچنين نسبت او با ساير افراد چگونهه اسهت؟ وظيفهه    مي

 سازي شده چيست؟شبيه

مشخ  است كه وظيفه آنها در اين امور مانند وظيفه آنها در مورد متولدان به ازدواج معمولي 

سهازي شهده از اسهپرم يها تخمهك او      كسي كه فرد شهبيه  ةاست. از اين رو، بر آنان الزم است دربار

تا براي آن فرد، پدر يا مادر به شمار آيد يا در مورد كسي حقق يافته، به جستجو و تحقيق بپردازند ت

كه سلول بدنش گرفته شده و جايگزين هسته تخمك زن گشته، پرس و جهو شهود تها پهدر وي بهه      

 شمار آيد و در برخي موارد به حسب تفاوتشان، مادر آن شخ  محسوب گردد.

هايي ازدواج معمولي، با راه اين امور در توليد مثل به شيوهدر مورد گونه كه خالصه، همان

ها را مشخ  گيرد و افراد و جوامع بايد آن راهمشخ  و گوناگون، تحقيق و بررسي صورت مي

در اينجا  .برايشان روشن گردد نمايند تا واقعيت موضوع در مورد هر فرزند تولد يافته از ازدواج،

سازي ر به وجود آمدن فردي شبيهاي را كه دنيز همين گونه بر آنان الزم است تا ويژگي شيوه
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اي گوناگون، متفرع بر او و بر ايشان روشن هگرفته شده، دريابند يا اين نسبتشده، از آن بهره

 .گردد

 

هماننهد كاالههاي    ،قبول دارند كهه شهبيه يها اعضهاي بهدن او را     صورت اين  هسازي را باي شبيهعده

رو اسههفبار اسههت كههه بازگشههت بههه دوران د. ايههن وضههعيت از آنمههورد معاملههه قههرار دهنهه ،تجههاري

شههايد (. 12-13: 1383)السههان  آوردرا بههه خههاطر مههي « تبعههيج جسههمي ميههان انسههانها »و « داريبههرده»

كاالهايي كهه  صورت فرزندان جديد ما به اين باشد كه سازي موضوعي باشد كه ماحصل آن، شبيه

 )ريفكهين  شهوند و در بازارهاي جديد عرضه مهي  هدگردي ها از پيش طراحي شده، توليدجزء جزء آن

1383 :132). 

نگاهي به مباني فقهي حاكي از اين نظر است كه از آنجا كه فرزنهد شهخ ، ملهك او نيسهت،     

)چون فرزند انسان آزاد  جايز نيست شخ  از طريق فروش يا بخشش، آن را ملك ديگري گرداند

 ا ملك ديگري بگرداند، وجود ندارد.كه آن راي براي اينبنابراين زمينه (.مثل خود او آزاد است

   

ن انسهان در  أپروتكل اختياري كنوانسيون حمايهت از حقهوق بشهر و شه    : ايآور منطقهاسناد الزام. 1

 1998ژانويهه   12سهازي انسهان، مهورخ    به منع شبيهشناسي و پزشكي، راجع خصوص كاربرد زيست

هرگونه مداخله كه هدف آن ايجاد انساني باشهد  »دارد: شوراي اروپا در ماده نخست خود مقرر مي

در ايهن مهاده   « اعم از زنده يا مرده، همسان باشهد ممنهوع اسهت.    ،كه از لحاظ ژنتيكي با انسان ديگر

گيرد سازي براي آنها يا از طريق آنها صورت ميكه شبيههايي اي به هدف يا روشهي  گونه اشاره

 6هاي يكسهان در هسهته سهلولي اسهت. بنهد      ننشده است. تنها مالک مورد توجه وجود مجموعه ژ

ههايي كهه از لحهاظ ژنتيكهي همگهن      ها از طريق خلق انسهان ابزار شدن انسان»گويد: پروتكل نيز مي

                                                                                                                     
الملهل، غالبهاً   هاي حقهوق بهين  الملل مطرح بوده و كتاباي از حقوق بينالملل، امروزه به عنوان شاخه. حقوق بشر بين 1

المللهي  الملل بايستي منهابع حقهوق بهين   دهند. بنابراين منابع حقوق بشر بينا به بحث در حقوق بشر اختصاص ميفصلي ر

 (.21: 1383 تلقي شوند )تيموري
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گزارش توضيحي ايهن  « فاده از بيولوژي و پزشكي است.بشر و متضمن سوءاست غاير با شأنهستند م

هها بهراي   هها و بافهت  سهازي سهلول  اي درباره شهبيه دارد كه موضع ويژهپروتكل به صراحت بيان مي

درماني اتخاذ نشده و نبايد چنين تلقي گردد كهه پروتكهل يهاد شهده مهانع چنهين       ه همقاصد تحقيقي 

 (.  21ه22: 1383 )تيموري هايي استفعاليت

رسميت شناختن حق حيهات بهراي   به  دراي كنوانسيون امريكايي حقوق بشر، به گونه 4از ماده 

كند كه حق حيات از لحظهه آبسهتني بهه طهور     شود: چه اينكه اين ماده تصريح ميجنين استفاده مي

سازي آزمايشي هعموم بايستي مورد حمايت قانون قرار گيرد. الزمه منطقي چنين استنباطي، منع شبي

سازي آزمايشهي  سازي شده انسان تلقي گردد؛ چرا كه در شبيهانسان در فرضي است كه جنين شبيه

سهازي غيهر   اي به مسائل مرتبط با شبيهرود. اما اين كنوانسيون اشارهسازي شده از بين ميجنين شبيه

 (.21ه22: 1383 )تيموري سازي درماني نكرده استمولد از جمله شبيه

هنوز كنوانسيون جهاني راجع به شبيه سازي انسان وجهود نهدارد و   للي: المآور بيناسناد الزام. 2

دارد قرر مهي كنوانسيون اروپايي م 14اين امر توسط سازمان ملل متحد در دست بررسي است. ماده 

نسيت كهودک مجهاز   هاي پزشكي به منظور تعيين جاي توليد مثل با كمكهكه استفاده از تكنيك

 نخواهد بود، مگر براي پيشگيري از امراض جدي و موروثي مبتني بر جنسيت.

ههاي خهارج از رحهم را بها لحهاظ      اين كنوانسيون نيز ضمن آنكه تحقيق بر روي جنهين  18ماده 

هاي انساني براي مقاصد تحقيقاتي اي براي حفاظت از جنين مجاز دانسته توليد جنينهاي ويژهمينأت

 (.22ه23: 1383 )تيموري ممنوع اعالم كرده استرا 

 

به  سازي انسان،الملل، عرف نقش اصلي داشته است. در مورد بحث شبيهگيري حقوق بيندر شكل

ي وان عنصر ماداند تا بتوان از آن به عنها عملكرد چنداني نداشتهله، دولتأويژه به دليل تازگي مس

تهوان  سازي را نيز نمهي ا در اعالم موضع نسبت به پديده شبيههعرف ياد كرد. عملكرد برخي دولت

بر تشكيل عنصر مادي عرف حمل كرد چرا كه اين اعمال، هنوز واجد خصيصهه تكهرار و اسهتمرار    

 ةلها به مسهأ د دولتنگاهي به رويكر ها نيست. البته شايد بتوان باپذيرفته شده در روابط ميان دولت

بها ايهن    كه عمومهاً  ههله در كميته ششم مجمع عمومي ملل متحد أسازي انسان هنگام بررسي مسشبيه

المللي به سوي ايجاد رويه مسهتمر مبتنهي بهر    چنين ادعا كرد كه جامعه بين ههپديده مخالفت كردند 
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سهازي درمهاني( پهيش    ملهه شهبيه  سهازي و از ج هاي شبيهسازي مولد انسان )و نه ساير گونهمنع شبيه

 ةلأتهرک فعهل كشهورها در مسه     رود. اما اين رويه در حال حاضر در مرحله بيهان انديشهه اسهت.   مي

تشكيل عرف در اين زمينه دانست؛ چرا كه به دليل پيچيهدگي ابعهاد    ةتوان پايسازي را نيز نميشبيه

 .(28: 1383 )تيموري اندنيافته له، كشورها در حال حاضر به رويكرد اصلي در اين زمينه دستأمس

و  سهازي وجهود نهدارد   شهبيه  ةلأالمللهي در مسه  بنابراين در حال حاضهر، ههي  گونهه عهرف بهين     

 .(28: 1383 )تيموريهاي خلق الساعه )آني( نيز تا به حال مشاهده نشده است عرف

 
 

شود كه به صورت كلي حقوقي اطالق مي لي حقوقي، به لحاظ مفهومي به اصول و قواعداصول ك

در روابهط   ،هها قهرار گرفتهه اسهت. ايهن اصهول مشهترک حقهوق        مشتركي مورد پذيرش تمام ملهت 

ان اساسنامه ديو 38در ماده  الملل هستند.قواعد حقوق بين الملل قابل اعمال بوده و در واقع جزءبين

المللي دادگستري، اصهول كلهي حقهوقي، هماننهد معاههدات و عهرف در زمهره منهابع مسهتقل و          بين

المللي دادگستري در الملل تلقي شده است. اين اصول، همان گونه كه ديوان بينمستقيم حقوق بين

كشي بيان داشته، حتي بهدون وجهود تعههدات مبتنهي بهر      نظريه مشورتي درباره كنوانسيون منع نسل

 االجرا هستند.عاهدات الزمم

ههاي مصهرح در اعالميهه جههاني حقهوق بشهر را       و آزاديفهرسهت حقهوق   بر پايه يك تحليل، 

هاي متمدن جهان در حوزه حقوق بشر به شمار اصول كلي حقوق مورد قبول ملتفهرست توان مي

انسهان ارتبهاط    سهازي تواند به پديده شهبيه ، تنها عنصري كه ميفهرسترود در اين آورد. گمان مي

سازي اعالميه( باشد. با اين تحليل، شبيه 3منطقي و موضوعي پيدا كند، حق حيات )مندرج در ماده 

بهه عنهوان يهك     ههه )آزمايشي( انسان از ديدگاه مخالفان، نقج اصل كلي حقوقي حق بر حيهات را  

اي ي درماني، نكته ويهژه سازكند. اما در مورد شبيهبه ذهن متبادر ميهه الملل قاعده آمره حقوق بين

 كند.در اعالميه جلب توجه نمي

اسهت. اخهالق زيسهتي عبهارت از مطالعهه       سازي از مباحث مطرح در حوزه اخالق زيسهتي شبيه

علوم زيستي و  ههها، تصميمات، رفتارها و تدابير اخالقي هه از جمله بينشسيستماتيك ابعاد اخالقي 

 اي است.هاي اخالقي در يك چهارچوب ميان رشتهبا استفاده از متدولوژي مراقبت بهداشتي،
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تهوان بهه   برخي از اصهول را مهي   روي اسناد و متون حوزه اختصاصي اخالق زيستي با مطالعه بر

ر شود، بيانگياد مي« الضرر»عنوان اصول بنيادين مطرح كرد. نخستين اصل كه از آن به عنوان اصل 

ضرري به ديگران وارد كند؛ الضرر به  اين مهم است كه هي  كس حق ندارد بدون توجيه اخالقي،

تهر خواههد يافهت. در    تهر و حقهوق بشهري   تفسير اخالقهي « برابري و منع تبعيج»ويژه در كنار اصل 

حم تواند با اصل الضرر در تزارود تنها گونه اين پديده كه ميگمان ميسازي انسان،خصوص شبيه

سازي آزمايشي باشد كه حيات شبيه ساخته را )بر فرض انسان تلقي شدن( نهابود كهرده و   باشد شبيه

 سازي بايد با احتياط سخن گفت.هاي شبيهرساند. اما در مورد ساير گونهاز اين راه به او ضرر مي

تكاليف نهفته در اين اصل در  ، اصل سودمندي است.دومين اصل بنيادين در حوزه اخالق زيستي

و توسعه خير و نيكي به  جلوگيري از ورود ضرر و شر به ديگران و حركت در راستاي ارتقا

سازي درماني در اين حوزه با مخالفتي المللي نزديك است. اما شبيهديدگاه احتياطي اسناد بين

صل مشهور غايت بودن انسان عبارت از ا سومين اصل بنيادين حوزه اخالق زيستي، رو نيست.روبه

مين مقاصد پژوهشي أمجاز نخواهيم بود براي ت استفاده ابزاري از اوست. بر پايه اين اصل، و منع

 افراد را در حد اشياء و حتي حيوانات تنزل دهيم و بدون توجه به خود در حوزه بيوتكنولوژي،

ين نتيجه اين اصل در حوزه تررا موضوع تحقيقات خود قرار دهيم. بديهي ناشان آنخواسته

سازي آزمايشي انسان در فرضي دانست كه جنين انسان تلقي شود. توان منع شبيهسازي را ميشبيه

سازي، نقج اصل بنيادين رسد نفس عمل شبيهسازي به نظر نميهاي شبيهاما در مورد ساير گونه

سازي ممكن است چنين از شبيه غايت بودن انسان و يا استفاده ابزاري از انسان باشد، گرچه پس

 مواردي را شاهد باشيم. 

گونهه كهه كهد    در نتيجهه، همهان  . ن بشر بر تحقيقات علمي نيز از نتايپ اين اصل استأبرتري ش

منافعي بهراي جامعهه داشهته و از     :ها بايد به نحوي باشند كهشبيني كرده است، پژوهپيش 1گبرننور

اي انجام شوند كه از همه حيوانات اعمال شده باشند، به گونه بر هي  طريق ديگر ميسر نباشند، قبالً

نوع درد و رنپ جسمي يا روحي غير ضروري پيشگيري شود، اگر احتمال مهرگ يها نقه  وجهود     

                                                                                                                     
ها و اسهراي  ها روي زندانييهاي غير اخالقي و غير انساني نازنخستين واكنش جامعه جهاني در قبال انجام آزمايش . 1

ميالدي به محاكمه پزشكاني منجهر شهد كهه مرتكهب چنهين جنايهاتي        1947جهاني دوم به صدور بيانيه نورنبرگ  جنگ

هاي محاكمه اين افراد پيشنهاد شد كدهاي هاي جهت قضاوت در دادگاهشده بودند. ضوابطي كه به عنوان دستورالعمل

 (.16: 1389اخالقي نورنبرگ ناميده شدند )ناجي 
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عضو يا   داشته باشد از انجام آن پرهيز گردد، تدابيري جهت محافظت شخ  در برابر صدمه، نق

اي از تحقيقات بهر ايهن بهاور باشهد كهه      در هر مرحله چه پژوهشگر مسئولنمرگ به عمل آيد و چنا

خ  تحهت آزمهايش گهردد،    ادامه تحقيقات ممكن است منجر به صدمه، نق  عضو يا  مهرگ شه  

 ا را متوقف نمايد.هبايد آزمايش

گويهد بها   است. مفاد اين اصل مهي  اصل معامله متقابل نيز يكي از اصول راهنماي اخالق زيستي

 شمول و فراگير كانهت  . اصل قانون جهانكننديگري چنان رفتار كن كه مايلي با تو آنگونه رفتار د

اصل غايت بودن انسان، در پيوند با اين اصهل شهكلي    اي را در بر دارد. در حقيقت،نيز چنين آموزه

سهازي  د منهع شهبيه  يه ؤايهن اصهل م   تواند نظام هنجاري اخالقي كهانتي را سهامان دههد.   است كه مي

ههاي ديگهر   رود گونهه آزمايشي انسان در فرضي است كه شبيه، انسان تلقهي شهود. امها گمهان نمهي     

 سازي با اين اصل در تعارض باشند.شبيه

ت در قضاوت اخالقي است. بر پايه اين اصهل، در عمهل   از ديگر اصول راهنما، اصل اهميت نيّ

ارد. اين اصل، شايد بتواند تا حدي از ايرادهاي وارد شده اخالقي، انگيزه با انگيخته پيوند مستقيم د

 بكاهد.  هه گيردهاي كشنده صورت ميكه با هدف شناسايي و مهار بيماريهه سازي انسان بر شبيه

 

وردند. ايشهان  هاي علميه به وجود آهاي فقهي حوزهتحولي عظيم در بينش)س( حضرت امام خميني

از تغييرات مسائل كه در بستر زمان و مكان جديد قرار داشت كه بعضاً در مواردي، تغيير موضهوع،  

حكم خاصي را نيز به دنبال داشت توانستند حركت نويني را در آرا و نظريات فقهي پديد آورند و 

نيازههاي جامعهه   معتقد بودند كه اگر فقه سنتي تحت ضوابطي پهيش رود، پويها و پاسهخگوي تمهام     

خواهد بود. ايشان فهم و تطبيق دين بر زندگي انسان معاصر و در نظر داشتن نقش زمان و مكان در 

 فرمايند:بينانه فقاهت دانسته و در اين باره ميشيوه استنباط را يكي از لوازم اصلي و اساسي و واقع

ه سهنتي و  ها، اينجانب معتقد به فقاما در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه
دانهم. اجتههاد بهه همهان     اجتهاد جواهري هستم و تخلهف از آن را جهايز نمهي   

سبك صحيح است، ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسالم پويا نيست، زمان 
اي كهه در قهديم داراي   كننهده در اجتهادنهد، مسهئله   و مكان دو عنصهر تعيهين  

سياست و اجتمهاع  حكمي بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر 
و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيهدا كنهد، بهدان معنها كهه بها       
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شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كهه از  
نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضوع جديهدي شهده اسهت كهه     

د احاطهه داشهته   طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمهان خهو  قهراً حكم جديدي مي
 .(289: 21ج  1385)امام خميني باشد 

آن اسهت كهه نتيجهة آن در     )ع(فقه يك علم واقعي است و علم واقعي از نظر اميرالمؤمنين علهي 

جهت سازندگي حيات مادي و معنوي انسان به كار آيد. پس فقه زماني يك علم واقعي اسهت كهه   

اي هر رخهدادي كهه در حيطهه موضهوعات     در زندگي مردم در هر عصري حضور داشته باشد و بر

يابد، پاسخي در خور و متقن داشته باشد. هنر حضرت امام خميني در اين بود كه نه فقهي ظهور مي

مانند جمودگرايان و قشريان و سهطحي نگهران كهه از پاسهخگويي در برابهر حهوادث واقعهه سهرباز         

هاي غير مبتني بر منابع معتبر شرعي، حكمي زنند، بودند و نه مانند متهوران و ناآگاهان كه از راهمي

 فرمايند: كنند. خودشان درباره خصوصيات مجتهد ميميرا بيان 
يك مجتههد بايهد زيركهي و ههوش و فراسهت ههدايت يهك جامعهه بهزرگ          
اسالمي و حتي غير اسهالمي را داشهته باشهد و عهالوه بهر خلهوص و تقهوي و        

ر و مدبر باشهد... فقهه تئهوري    زهدي كه در خور شأن مجتهد است. واقعاً مدي
: 21ج  1385)امهام خمينهي    واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گهور اسهت  

289.) 

را در فتاوايي كه در مسائل پيوند اعضا، فروش اعضا، خريد و  )س(نمود اين انديشه حضرت امام

نوظههور  تهوان بهه وضهوح ديهد. درخصهوص مسهأله       فروش خهون، شهطرنپ و ... ابهراز داشهتند مهي     

سازي انسان نيز اگهر ايشهان در مقطهع كنهوني حضهور داشهتند بهه صهراحت حكهم بهه حرمهت            شبيه

دادنهد و شهايد آن را در حيطهة خهانوادگي و بهين زن و شهوهر، در صهورت        سازي انسهان نمهي  شبيه

ناباروري و در صورت تضمين مسائل پزشكي آن و الاقل داشتن ضهريب اطمينهاني نظيهر آنچهه در     

عي موجود است، و همچنين در صورتي كه مقدمات آن موجب عمل حرامهي نگهرد، و   باروري طبي

نمودند. زيهرا بهه نظهر    نيز حل مسائل مطرح شده در باب هويت و نسب، پاسخ داده شود، تجويز مي

اي بهه صهورت   رسد در مسائل و احكام فقهي نيازي نيست كه حكم به حرمهت يها جهواز مسهأله    مي

چنانچه در مباحث باال اشاره شهد،   )س(وان گفت كه حضرت امام خمينيمطلق صادر شود و شايد بت

 شدند.قائل به جواز اين مسأله در مورد مذكور مي
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 منابع          
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