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 مقدمه

و و حقوق اسالمي مثبتيهايژگياز جمله و پاسـخگويت آن بـرا يـ قابل، فقه يي گـسترش

ب(افتن بخشي از متون فقهيي اختصاص.استات زمانيبراساس مقتض بـه مـسائل) اختـصار ولو

وازيا گوشه گويايمستحدثه  ايتالش علما در به فعل توجه و بـرآوردنيـن قابليت درآوردن ت

. باشديم عصرازهايين

ا ويآرا، هـا بررسي نگـرش. است نظر موردده همانندسازي انسانيپد،ن نوشتاريدر  فقهـي

پي،آنامدهاي حقوقييپ .ميا گرفتهبه صورت استداللي هدفي است كه

و شناخت موضوع در فتوا و پروسـهيبه تار، ابتدا، با توجه به نقش سابقه همانندسـازي خچه

جو.مياشاره دار  از، حرمت همانندسازياياز اصل ارث، واحكام مربوط به نكـاحآننسب ناشي

.هستندمحورهاي اصلي مقاله، به صورت استداللي،و حضانت كلون

 خچهيتار

پ، به طور كلي زيهمانندسازي انسان دستاوردي از ـ شرفت علـوم و ژنت ي و يـ ست شناسـي ك

پيهمچن بـهتيـ بعـد ازموفق.اسـتريـاخيهـا باروري مصنوعي در دهـهيهاكيشرفت تكنين

گيري علم ژنتيگكار و آزمايتحق، اهانيك در اصالح نژاد ن هـدف در مـوردي بـا همـ هـاشيقات

آنيافت كه نهايوانات ادامهيح غ، تا به تحقق همانندسازي به معناي خاص ر پـستاندارانيابتدا در

.دي گرد منجرسپس در پستاندارانو)40ص، 1383،مييرح(

از،يالديم 1997در سال وي،ش ناموفقي آزما 277پس دريان و همكارانش اسكاتلند لموت

2بـا اسـتفاده از سـلول نـسج پـستان،ق همانندسازييرا از طر1»دالي« گوسفندي به نام توانستند

.)4ص، 1998، كوالتا(ندي ساله متولد نما6گوسفندي

با در انسان قوت گرفت همانندسازيشهياند، از آن پس بـه،اريبـسيهـا مخالفـت وجودو

 
1. Dolly 
2. udder cells 
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ي برخـيقـاتيه بر انـسان در مؤسـسات تحقي اول هايشي آزما انجامخبر،ك سالياًفاصله حدود

.)1998، دسامبر، سيفاكس،سيبيبي(دياعالم گرد، از جمله كره جنوبي، كشورها

آنهمانندسازي و چگونگي انجام دادن

شبيهمانندسازي ازيا:ن عبارت است از نگ در انسايا كلونيه سازييا جاد انسان بـا اسـتفاده

غ  غ)گامت( الزم است به تفاوت سلول جنسي حاًيتوض.ر جنسييسلول )كيسـومات(رجنسييو

سل:ميياشاره نما و تخمك،ي بالغ تناسلي انسانولهر د، اعم از اسپرم يهـا گـر سـلوليبر خالف

، حامـل ژن بـوده هـا رومـوزومك. دارنـد كرومـوزوم23، كرومـوزوم هـستند46 حـاويكه بدن

و همچنيات ژنتيخصوص در23از. نـدينمايمـنيي را تع فردتين جنسيكي  كرومـوزوم موجـود

ـ فقـط بـه،ت است كه در تخمكيكي مربوط به جنسيا تخمكياسپرم در)X(ك صـورت ي و

اي تـهاخيافتن اسپرم به درون تخمـكي هنگام لقاح با راه.باشديم)YايX(اسپرم به دو صورت

كهييملي كروموزوم تشك46مشتمل بر جن،م شدهيتواند تقسيم ابد م.ل گـرددين تبديبه ان يـ از

وي كرومـوزوم سـومات44، كروموزوم 46 دهيـ مانـده كرومـوزوم جنـسي ناميباقكرومـوزوم2ك

ا. شونديم Xل شده ازلقاح اسـپرم داراي كرومـوزوميتشك( XXن دو به صورتيدر جنس ماده

 بـاYل شـده ازلقـاح اسـپرم داراي كرومـوزوميتـشك( XYو در جنس نر به صورت)كبا تخم

و از لحـاظ مرتـب جفـت متجـانس23 كروموزوم بـه صـورت46.شوديم نشان داده)تخمك

و مؤنث مشابهند ، گرجـي، سـلطاني نـسب( در مـرد XYبه استثناي زوج، مورفولوژي در مذكر

46ك انسان بـه ماننـد تخمـك بـارور شـدهياتدر هر سلول سوم،پس).27ـ23صص، 1366

هريا. كروموزوم وجود دارد فقـط) قبل از بـاروري(ا تخمكيك از اسپرمين در حالي است كه

. دارند كروموزوم 23

طريدر تول محققان، به لحاظ تئوري سعيد از راي تـا سـلول سـومات دارنديق همانندسازي ك

جنيتبد جنيعني تشكي؛ندين نمايل به و تخمكنيل ازيمـن امريايبرا. بدون لقاح اسپرم تـوان

لرا)ها كروموزوم(هسته تخمك،ك روشيطبق. گوناگوني استفاده نمود هاي شيوه ويـ با ـ زر ا ي

ش كهيسلول سومات،و در عوض كننديمهيي تخليايميبه صورت از هـر جـاي مكن استمك را

ا كروموزوم46تن تخمك با داش، حال.ندينمايمنيگزيجا، باشدبدن   كه بارور شـدهنيبه گمان

ازيتلقـ(IVFكيـ با استفاده از تكن مراحل اوليهدر. شودميتواند تقسيم ح مـصنوعي در خـارج

جنيم)رحم شبقيطرمتولد از فرد.ن كامل گردديتوان آن را در رحم قرار داد تا هيهمانندسازي

سكييات ژنتيداراي خصوصو ، 1988، كورئـا(.ه شده اسـتيلول از او ته انساني خواهد بود كه
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).260ـ 261صص

1همانندسازي درماني

بيهمانندساز جنياديبنيها دست آوردن سلوله جهت ا عـضويكه براي ساخت بافتنيين

ن پيمورد بياز  نـام دارد قـاتييا تحقيـي همانندسـازي درمـان اصـطالحاً؛ماران كاربرد دارديوند به

ا ند عملرو).42ص، 1383،مييرح( ا، اسـت2دييـ تولين نوع ماننـد همانندسـازي در ـ بـا ن ي

و پس از همانندسازي به رحم انتقال داده جنين تفاوت كه يهـا پـس از اسـتخراج سـلول نشده

ازيپ(نياديبن ب) روز14ش .روديمنياز

، نـسونيماننـد پارك نـاتوان كننـدهيهـا مـارييبدرمانن از توان بالقوه برايياديبنيها سلول

ويد،مريآلزا ).110و 107صص، 1383، جانييالر(ند برخوردارزين...ابت

 نسبت به همانندسازي انسانها نگرش

و نگراني ناشي از احتمال آزما سيبـس، بـر انـسان،هاشيبعد از تولد دالي اسـتمدارانياري از

ت مـالييكا از حمايرآم.دنديگردك همانندسازي در انسانيري تكنيبه كارگ خواستار منع غربي

اديقاتي امتناع ورزين تحقيچن نيه ودر برخي دييـي توله سـازيز در منـع شـب يـ االت آن مقرراتي

شديانسان تصو سيم بي سابقه رئـيدر فرانسه به دستور مستق).16ـ17صص، 1383، السان(ب

حيافت تا اطميتي اخالقي پزشكي مأمورـ ملييته مشورتيكم، جمهور قـوق نـان حاصـل كنـد

غيفرانسه تول  و قـوانيد مثل ني مبنـي بـر مجـازاتير جنسي انسان را ممنوع اعالم نمـوده اسـت

ايسنگ ).1382، عباسي(دين كشور وضع گردين اقدام كنندگان همانندسازي در حقوق

م و عـده انـسان بـر هـاشيآزماگونه دادن اين انجاممخالف برخي، ان دانشمندانياز  هـستند

پيامن تكنولوژييادركهگر معتقدنديد ازيشگيد .وجود داردارثييها مارييبيبرخري

و برخي از علماي مسلمان محكـوميان كاتوليحيمس،انيهوديهمانندسازي انسان از سوي ك

آندر،رس دانشگاه االزهيرئ، دكتر طنطاوي.ه استديگرد بـا پاسخ بـه سـؤال از حكـم شـرعي

آ  فـصييهواّلذ«ات قرآنيياشاره به كيوركم أنّـه خلـق«و)6، آل عمـران(»شاءيـفيـ االرحـام

و االنثيالزّوج كه نموده اظهار)45، النجم(»ه من نطفين الذّكر گاست غيهـا ري روشيبه كار ريـي

و حرام، از آنچه در قرآن ذكر شده ).18ص، 1977، بحرالعلوم(است ممنوع

1. Therapeutic cloning 
2 . Reproductive cloning 
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ش اعهيعلماي ن،ن مورديدر پ بـا شـماري. ستنديـ همـرأي احيتوجـه بـه انـا سـوءيامـدهاي

رايهمانندسازي تول، اجتماعي  از نظر شـرعي مـانعيكه معتقدند برخيو دانسته حرام دي انسان

ن ش نفردو فتاوايجانيادر.ستيدر آن و مخالف(عهياز علماي نرا)موافق زيكه به علت حكم

صص1381صادقي،(مييمانيماشاره دارند نقل ،81-76.(

در اصل فت و بحرالعلـوم،(نگارنده ترجمه شـده اسـت از سويجانيااوا به زبان عربي است

صص1977 ،143-141(

سعتيآو جواب از استفتا  در رابطه با همانندسازيميحكيد طباطبائي اهللا محمد

پي به دنبال تحق:سؤال تريقات جامع علمي با جد،ن تكنولوژييشرفته ديدي براي توليروش

آميبا موفق. داع شده است موجود زنده اب ايز بودن به كـارگيت ـ ري گ ي وين روش در مـورد اهـان

نيا، هنگامي كه دانشمندان اشاره نمودند، واناتيح رييگ بـه كـار قابـلزين روش در مورد انسان

و مخالف تقسينظر عمومي جهان، است برخـي كـشورهاي.ديـم گرديان به دو دسته كامال موافق

داياروپا آن در حالي كـه برخـي، نستهي آن را ممنوع ن روشيـا. باشـندي مـ دانـشمندان مـدافع

آنيمدهينام» استنساخ« و بعد از برداشته شـدن هـسته، شود كه طي بـا، تخمك انسان اخذ شده

پري ا. شوديمك سلول عادي بدن تغيتخمك با و بـه گرفتـهك زن قـراريـر هسته در رحميين

جدميكي شروع به تقسيك شوك الكتريكمك و مخلوق .آورديمد به بارينموده

جديخصوص شبيات فرد حق. استه اهدا كننده هستهيد كامال نيدر و زن يـ قـت ازي بـه مـرد

به،ستيناو خلقيبرا نيبلكه فقط ن امر بـه بـاروري خـارج از چهـارچوبيا. از استيك زن

هيز، نام دارد» استنساخ«كين تكنيا. گردديم خانواده بيرا به جديچ وجه و قبلـيـن مخلـوق يد

.ستينتفاوتي) اهدا كننده سلول(

ايم گفته را ممكن اسـتيز، گرددين روش ممكن است سبب مشكالت اخالقي بزرگيشود

گيمورد استفاده مجرم  ن صورت كه اگر دو نسخه كـامال مطـابقيبد.ردين فراري از عدالت قرار

ونوجود داشته باش ازيد حقا، مرتكب جرمي گـرددها آن كي  وجـود قـييمكـان شـناخت فاعـل

از.ندارد ا، ات ناموفقي مورد عمل 277در حال حاضر بعد ـ گوسفندي بـه طري ق متولـد شـدهيـن

: با عنايت به مراتب مذكور.است

چنيحكم شرعي نسبت به جواز)1  ست؟يچين روشيا عدم جواز

ا)2 و مادر او چه كساني خواهند، متولد گرددقيطرنياگر انساني از  بود؟پدر
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)1(جواب

ايظاهر جواز تول طريد موجود زنده به و طرق مـشابهين گـردد كـه بـه بـه قـوانيني برمـي،ق

طب را خداوندها آن كارگيري بهيدر جهان ا. گذاشته استعهيودعت ـ كـشف ن موجـبين قـوان ي

ب و دقت صنع او بودهبهترشيمعرفت و درك عظمت قدرت وت نمـودهيحجت را تثب، خداوند

آيسنر«:ديفرمايم خداوندكه چنان؛هي است بر صدق دعوتيتنب فـيهم و انفـسهمياتنـا  اآلفـاق

لم،ن لهم انّه الحقّيتبييحتّ علياو .)53، فصلت(»ديشهئيش كلّيكف بربك أنّه

ايچيه نيك از از،ستين طرق حرام و بنـا»زنـا«:مگر آنچه خداوند حرام نموده كه عبارت

آنيتلق، اط واجبيبر احت ح مصنوعي تخمك زن به مني مرد اجنبي در خارج از رحم ملحـق بـه

بيمن اجنبييبه طوري كه مولود منتسب به والد، باشديم)زنا( سـبب محلـل هـاآننيگردد كه

ن  غ؛ستينكاح اي اما نير از آن،ستين في حد نفسه حرام ، كه مقرون به عمـل حرامـي باشـد مگر

ن .ظر به آن حرام استمانند نگاه كردن به آنچه

ممكن است موجـب محـذوراتي گـرددكه از جمله اين، شده استدر سؤال به اموري اشاره

:استميانا منجر به تحريكه اح

حري تول)الف م خانوادهيد موجود زنده خارج از

نيوجه تحر دليز،ستيم روشن شريرا و عمـل يـ عت بر محدود كردن انـسان در توليلي در د

نيعيدر ضمن طرق طب پ،ستي مألوفه پديبلكه و بـهيد طرقد آوردنيشرفت انسان همانا به گـر

گ  وديري قوانيكار و انسانيني است كه خداوند در جهان به باها عه گذاشته بـهو وجـو جسترا

دليهمچن. گردانديمآگاههاآنبه، اجتهاد د انـسان در چهـارچوب خـانواده يـ لي بر حـصر تولين

خ؛ستين نبيداوند انسان اول را بدوا از خاك آفر بخصوص آن كه و سپس را»يسيـع« خـدايد

غ نياز و فصير پدر خلق كرد و .ت شده استيل آن را بنا بر آنچه روايز ناقه صالح

مين عمل موجب مشكالت اخالقيا)ب  مـورد اسـتفاده را ممكـن اسـتيز، گردديجدي

.گرددن فراري از عدالتيمجرم

نيا فعلي كـه، را گرچه ارتكاب جرم حرام استيز،ستينمي موجب تحرز مانند امر سابقين

ن،ندين از آن استفاده نمايممكن است گاه مجرم .ستيحرام

غن وجود دارياريموارد بس و لييد وسـايـر آن اقـدام بـه توليـد كه دانشمندان عصر حاضـر

اهاآننيكه مجرم اند نموده و استفاده ايرا به كار گرفته بين وساي كه بـهاآنيرال ازيداشته ش

اينفع ميكـه تحـريدر حـال، باشـد فراوان مـي، داشته استهاآنتواند براييمن عملي است كه



 حقوقيهاي انديشهنامه فصل���� 80

ن از اعمـالي ماننـد جراحـييچه بسا استفاده مجـرم مثالً. به ذهن كسي خطور نكرده استها آن

بيپالست ا عموم تر از استفادهشيك كي از جراحـي پالسـتنيا اسـتفاده مجـرميآ،ن عمل باشدياز

 ده است؟يم آن گرديموجب تحر

اي موفق)ج غين عمل گاه مسبوق به عمليت بـيات ن رفـتنير مـوفقي اسـت كـه موجـب از

.گردديمتخمك قبل از به بار آوردن موجود زنده مطلوب

ا اياگر مراد طرين باشد كه خلق موجود زنده از گـردد منجرق چون ممكن است به سقطين

حيدب؛حرام است  و ماننـد سـقط جنـين معنا كه قتل تخمك آماده براي نيات را به دنبال داشته

و حرام است كه؛بوده قتـل موجـود زنـده محتـرم الـدم، استآنچه حرام شده جواب آن است

حيو باشد مي جنيم ات قبل از ولوج روحيا افساد تخمك آماده ،ن عمدي اسـتيباشد كه سقط

كهيات تولياما عمل حيل شراي قبل از تكمد موجودي ا،اتيط كه مكلف دستي در مـرگنيبدون

نيبم، او داشته باشد  جا.ستيرد حرام انسان با همسرش هنگامي كه آمـاده حمـلكهز استي لذا

ح، است مقاربت جنسي داشته باشد  ات در آن در يـ گرچه حمل به خاطر عدم اسـتكمال شـروط

عدم آمادگي ظـرف به دليلاي، است تخمكايبه سبب نقص درمنيو اين يا معرض سقط باشد 

حيمناسب برا  و جني استكمال رشد طر(ات مذكوريمانعي در عمل، به هر حال.نيات قيخلق از

آن،مينيبينم)استنساخ ا مگر مانند نگاه كردن بـه،ن عمل باشديكه متوقف بر كار حرام خارج از

و  آنا لمس آنچه لمس آن حرايآنچه نظر به آن حرام است و مانند .م است

)2(جواب

نيمسلما پدري برا، اگر تولد به وجه سابق باشد آنيـز؛ستيـ مولود را نـسبت پـدري تـابع

جا، مني دخالتي نداردجانيادر. بعد از اتحاد آن با تخمك باشد است كه مولود از مني او  ييلذا

نيبرا ت.ستي نسبت پدري و در اما نسبت مادري تـابع آن اسـت كـه مولـود از خمـك او باشـد

و بعد از تخل، از تمام تخمك تكون صورت نگرفتهجانيا ه هـسته آن يـ بلكه از بخشي از تخمك

و لذا نسبت مادري مشكل بـياحت، بله. گردديم بوده وياط واجب عدم نكاح ن شـخص مـذكور

در،ا سلول از او گرفته شدهيكسي است كه تخمك بر اساس آنچه از برخـي از نـصوص وارده

ضع،ن نصوصيا. شوديمنش ظاهريآغاز آفر  يداللـت دارنـد بـر ناپـسند،ف بودنشانيبا وجود

پيبخش ازدواج با كسي كه فرد از ن. دا نموده استي از او تكون ايـز مؤ يـ برخـي از اصـول نيـد

.باشنديممطلب
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يزي اهللا جواد تبرتيآيفتوا

جا« نياستنساخ بشري بـيرا تمـايز،ستيز و اخـتالف  بـشر ضـرورتي اسـت كـهيان ابنـيز

آ«:ديفرمايم خداوند. خداوند سبحان آن را براي مجتمعات انساني اقتضا نموده است اتـهيو من

و الوانكم  و اختالف السنتكم و االرض ن»…خلق السماوات و جعلنـاكم شـعوبا«:ديفرمايمزيو

ا»…و قبائل لتعارفوا آنيو ، كـهيدر حـال، باشـديمن بدان خاطر است كه نظام عالم متوقف بر

ا، استنساخ بشري قبيكه مستلزم محرماتنيعالوه بر غي از و نظـر بـر عـورتيل تماس ر مماثـل

و مرج، است و هرج ب. گردديمموجب اختالل نظام بـيدر نكاح و و اجنبي وين زوجه ن محـرم

پ تم.ديآيمشينامحرم اختالط ـ ييـ در معامالت امكـان نين طـرفيز ب و موجـبيـن و قابـل ست

تم. شوندي نم شناخته و شهادت امكان علييدر قضاوت نيز مدعي از مدعي و تميه بييز هـاآننيز

غ.و شهود نخواهد بود  شديملّاك از ويهمچن.ر خود شناخته نخواهند ن خواهد بود در مـدارس

و امتحانات و ادارات و توان نسخة بدل را به جاي اصـل ارسـال نمـوديم راحتيبرايز؛ مشاغل

تضيا و موار. گردديمع حقوقيين باعث تميدر انساب ،ز داده نخواهد شـدييث نبز ولد از اجنبي

ا و، لـذا.ديـآي نمـ به حـساب) صاحب سلول(ش والديولد شرع» نسخه«كهنيمضاف انـساب

ضايموار ويمعيث پيا.… گردد قيسا. امدهاستينها گوشه اي از د بـهيياس نماير امور را بر آن

دطور ).144، همان(»و اهللا عالم.ا مجتمعي باقي نخواهد مانديگر نظاميي كه

ن به حرمت ذاتي همانندسازييل قائليدال

ب هـستند، اسـت مورد منع واقع شـده انباريزوآثار منفي تر به لحاظشيگرچه همانندسازي

و به اعتبار حكم اولي حرام  ايدالجانيادر. داننديمكساني كه آن را ذاتا ن دسـتهيل مورد استناد

:ميينمايمرا بررسي

تغه سازي دخالت در امر خلقتيشب.1  سنت الهي در خلق انسان هاسترييو

د دكتر طنطاوي فوق مورد اشاره نكته  شانيـا كـه شـد قـبال نقـل.سـت گر از علمايو برخي

كيهوالذي« ات مباركهيآ براساس ـ صوركم في االرحام ويجأنـه خلـق الـزو«و»شاءيـف ي ن الـذكر

را؛»نثي من نطفةاألا .داننديمحرامهمانندسازي انسان

آبرخي علما استناد ديبه اياتي آ،ن دستيگر از گويـايزيـن، سـوره طـارق5ـ7اتيمانند

، خلق من مـاء دافـق، نظر االنسان مم خلقيفل«: است آمدهدر سوره طارق. باشديممذكور دگاهيد

بي و التيخرج من ا.»رائبن الصلب شريآ،ن گروهيبنا بر استدالل طبيفيفه بركيه عي خلق انـسانيت
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زنيداللت دارد كه نت و و تخمك(جه امتزاج آب مرد قيـ اطفـال متولـد از طر لـذا.است) اسپرم

ن طبيلقاح مصنوعي طر، عي انديز داراي خلق ـ ولي همانندسـازي كـه در آن خلـق از و ي ق لقـاح

ن و تكوخروج از قاعده،ستيامتزاج ).56ـ57صص، 1977، بحرالعلوم(ن استيحاكم بر خلق

طريـولتكهن به جواز معتقدنديقائل، در مقابل ق همانندسـازي دخالـت در امـريـد انـسان از

ا، خلقت نبوده نتيبلكه بين عمل و ني اسـت كـه خداونـد در جهـانيري قـوانيكـارگه جه كشف

وديطب نوعه گذاشتهيعت به آيسنر«: استز فرمودهي خود و األنفسيهم ، فـصلت(»اتنا في اآلفاق

دل.)54 طبيل بر حصر تولياز طرفي نيد در ضمن طرق و حتي چهـار چـوب خـانواده ،ستيـ عي

و سپس نبي خـداياخصوصا غ)ع(سييـعنكه خداوند انسان اول را بدوا از خاك ر پـدريـ را از

و جواب از آيت.ك.ر(خلق نموده است  طباطبـايي حكـيم در همـيندسعياهللا سيدمحمد به استفتا

).مقاله

ب، در سوره طارق قضيخداوند متعال در صدد و قـدرت خداونـد بـه بازگيان ردانـدنه معـاد

ك  آكه؛ چنانت خلقيفيانسان هاست نه ا»إنه علي رجعه لقادر«؛اتيادامه .ن معنـا اشـعار داردي بر

ني صـح مألوفـه رق در جهت اثبات انحصار خلق انسان از طـ مذكور لذا تمسك به سوره ستيـح

ن، عالوههب).59ص، همان( و تخمك محقق استيدر همانندسازي ،ز به نوعي استفاده از اسپرم

ا شـود كـه خـود حاصـل امتـزاجي مـ را سلول از انسان أخذيز،ن استفاده با واسطه استيگرچه

و سپس در تخمك تخل  و تخمك است امتـزاج رد كه او هم حاصليگيمه شده زني قرارياسپرم

و تخمك بوده است  .)59ـ60صص، همان(اسپرم

ا ا،كهني باألخره طريامكان ايا گويايق همانندسازييجاد از نيـن است كه خداوند متعـال

بايقابل دريگزيجـات را در سلول انسان قرار داده كه بتواند  هـسته تخمـك بـه موجـود زنـده ني

چن.ل گردديانساني تبد  همانندسـازي بـهو تخمـك نبـود هرگـز انـسان تي در سلولين قابلياگر

و خلـق انـسانيهمانندسازي خروج از قاعده حاكم بر تكو،پس.شدينم توانمند و بـه نبـودهن

ا«:طور كلي دنيهر چه در پين نيا ـ . ...ستيدا شود خارج از قانون خلقت شيعلم انسان هر چه پ

پيجهت شناخت قوان، رود و از همان قانيمشين خلقت »كنـديمون موجود خلقت استفادهرود

).8شماره، پرسمان، مطهري(

بـتكنّيو آلمـرنّهم فل«: سوره نساء استناد نمـوده انـد 119هيآدر منع همانندسازي گروهي به

و آلمرنّهم فل  اهللايغيآذان االنعام  بنـا.»كنم تا خلقت خدا را دگرگـون كننـديمو وادارشان؛ رنّ خلق

شيمه فوق داللتيآ،ن گروهيابر استدالل تغيكند كه ـ نمايمـقير خلق تشوييطان انسان را به د ي
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 چون همانندسازي نـوعي خـروج.طاني شرعا نامطلوب استيشيهاو مسلما استجابت وسوسه

از، از قواعد حاكم بر خلق انسان است ش مقولهقبول آن و شـرعا نـامطلوبي استجابت طان بوده

).52ص، 1997، بحر العلوم(است

:استشدهر خلق تصورييتغبرايدر پاسخ به استدالل فوق دو احتمال

تغآنـ احتمال اول مانند تـصرف در بعـض، باشدر صورت ظاهري انسانييتغ،رييكه مراد از

ايهار روشييتغـاحتمال دوم؛ ظاهريياعضا و .جاديحاكم بر خلق

بيآ، استنيبرخي از مفسر كه قول احتمال اول بنا بر رايـز؛شـودي نمـه بحث مـا مربـوطه

ن ا،ستيهمانندسازي تصرف در ظاهر موجود زنده ـ بلكه شخص متولد شده از هيق شـبيـن طر ي

و هدف م كـهيبر فرض اگر قائـل شـو. استعييجاد انسان با صورت مطلوب وطبيا، اصل بوده

تغكهلي وجود ندارديدل، همانندسازي از مصداق احتمال اول است ظـاهرير صـورت ييـ مجـرد

و ارتكاب امر حرام باشـديخروج از قواعد حاكم بر باب تكو  و اراده الهي و تجاوز از قدرت ؛ن

هايز زيرا جراحي مييبايي كه براي دا،رديگيانجام تغيهمگي داخل در و كـسيييره ر خلق بوده

اسيهمچن. نشده استها آن قائل به حرمت هان پيت جراحي  در جهـت ونـد اعـضايي كه بـراي

از بـاب نجـات نفـس، بلكـه، نـشدههاآن كه نه تنها حكم به حرمترديگيم صورتل عمر طو

ن، انساني .شوديمزيحكم به وجوب آن

بريهار در روشييتغ(ه در صورتي مربوط به بحث ماست كه حمل بر احتمال دوميآ حاكم

ا. شود)خلق آيدر شرين صورت هم همـانرايز؛رد حرمت همانندسازي داللت ندابرفه فوقيه

تغ، قبال استدالل شد طور كه  و آنييهمانندسازي دخالت در امر خلقت ور دريـ موفقنبوده آنت

بينت طبيري قوانيكارگه جه شـ. استقرار دادهعتيني است كه خداوند خود در جهان طانيآنچـه

و هرگز در عالم خارج متحقـق نخو، اگر مطابق اراده الهي نباشد كنديم به آن وسوسه  اهـد شـد

وليتخذ الشيو من«:ديفرمايم لذاست كه در ادامه  ـ طان مب ي »نـايا مـن دون اهللا فقـد خـسر خـسرانا

.)119، نساء(

آ بر اساس ش،اتي كلمه غرور در ادامه فريكار غيطان و واقعي جلوه دادن اتيـر واقعيبكاري

وي«: است طان انـسان را وسوسـه بـهيشـ.)120، نساء(»اطان الّا غروريعدهم الشيهم ومايمنيعدهم

دا  و اراده الهي نمايخروج از ش،ديره قدرت ـ نمايم طان به آن وسوسهياما آنچه كه در،دي هرگـز

شـيـز. خارج محقق نخواهد شد   عمـل چـون.ن را نـداردير در عـالم تكـويي تـأثيطان توانـايرا

حيكنيم كشف، همانندسازي موفق بوده و ارادهطهيم آنچه انسان محقق نموده داخل در  قـدرت
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و تكو و خروج از قاعده حاكم بر خلق ، 1997، بحر العلـوم(ن صورت نگرفته استيالهي است

).55ـ56 صص

نيبر، انواع مثله كردن، أخته نمودن مردانني مفسري از برخ و رايدن اعضا و مـساحقه ز لواط

تغياز جمله مصاد ازيباطعالمه طبا.ر خلق شمرده اندييق ديبع«:نديفرمايمن مطلبياانيبي بعد

تغين دييست كه مراد از و ترك حنير خلقت خداي تعال خروج از حكم فطرت آن؛ف باشـديـن

حنيفأقم وجهك للد:اش فرمود ني كه خداي متعال در بارهيد علين اليفا فطرةاهللا التي فطرالناس هـا

ديتبد ).137ص،5ج، 1368،ييطباطبا(»مين القيل لخلق اهللا ذالك

ديتأو و صـورت گرفتـه)ع(اتي از امام صـادقيكه بر اساس روان الهييل خلق الهي به امر

ديز، نداردمنافاتر خلق اهللا به فطرت الهيياز نظر عالمه منافاتي با تفسزين و ـ را اوامـر ن الهـي ي

).154ص، همان(مطابق با فطرت پاك انساني است

هم،ي شودا امر الهيو خلق اهللا حمل بر فطرت اگر حال توان جهت اثبـات حرمـتي نم باز

آ  بايـز. اسـتناد نمـود» ...و آلمرنّهم«: مورد بحثهيهمانندسازي به ـ را ابتـدا د اثبـات شـود كـه ي

تغيد، فطرت همانندسازي خالف و امر الهي است تا مصداق گيين و مورد منع قرار وير خلق رد

.ن تازه اول كالم استيا

بهباالخره عده اي هم با اشا قبياتيآره آ«:ليـ از و اختالفيو من و األرض اته خلق السماوات

و الوانكم  و قبائل لتعارفوا«و»السنتكم ل تنافي آن با تنـوعيهمانندسازي را به دل؛»و جعلناكم شعوبا

آي.ك.ر(ناقض سنت الهي در امر خلق دانسته اند ). اهللا جواد تبريزي در همين مقالهت به فتواي

و كرامت انسانهمانندس.2  استيازي خالف شأن

آ د.)70،لي اسـرائيبنـ(»و لقد كرمنا بنـي آدم«ند كرامتدارايهاĤنانس، ات قرآنييطبق ـ از د ي

و با  صـص، 1383، صـادقي(د ممنوع گرددياهل تسنن همانندسازي ناقض كرامت انساني است

).76ـ 77

و شأن انساني همچن بهارشن مورد استناد در غالب گزايكرامت ازسـوي صـادرهيهاهيانيو

ص، 2003، لـديكلف(دي انسان قرارگرفته اسـتين المللي در منع همانندسازي توليبيها سازمان

ازيون حمايپروتكل الحاقي به كنوانس در ). 85 و كرامـت انـساني در اسـتفاده ت از حقـوق بـشر

و دارويب كـي بـري عمدي انسان مـشابه ژنت در خلقها استفاده ابزاري از انسان" ان شدهيب، ولوژي

و بيولوژي  و سوء استفاده از دارو  ). همان(» استخالف شأن انساني
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احـساس خـوب، فرادا2»ييكتاي«ر سؤال رفتنيز، كلون1به مخاطره افتادن استقالل وجودي

و آثار سوء بر  داليـن»شأن بشر«و»شأن اجتماع«نداشتن افراد المثني لـي اسـت كـهيز از جملـه

 ). همان( استدهيگردت شأن انساني در همانندسازي مورد استنادياي اثبات ناقضبر

اي، نگرش غالبنيادر مقابل ـ نمايمـديـ آنچه شأن انـساني را تهد معتقدندعده قـصد،دي

آ« ازيو»ندهينقض حقوق كلون در و رونـد همانندسـازي نـه، آن اسـتا استفاده ابزاري . عمـل

و به كارگ امكان استفاده ابزاري از ا ري همانندسازي با هـدف خلـق انـسانييكلون  فـاييجهـت

ا،ك زندگي خـاصينقش در ـ لزومـا بـه ن ي ست كـه همانندسـازي همـواره بـا هـدفيـن معنـا

 خواهان آن باشـند كـه همانندسـازي را افراد ممكن است صرفاً. خواهد گرفت انجامانهيابزارگرا

ميدر تلق IVFرييبراي همان منظوري به كار برند كه در به كارگ عنيي؛د نظر استورح مصنوعي

ب مرتبط از داشتن فرزندي  هيهي است تمايبد.ولوژيي نظر ازيـچيل به درمان ناباروري ناقض ك

نيپارامترهاي دخ بيلذا در ارز.ستيل در شأن انساني و شـأن انـسانييابي رابطه ن همانندسـازي

فيبديبا و كاربردهاي مختلف همانندسازي ).همان(رق گذاشتن اشكال

و مـرتبط نمـودن آن بـا شـأن»ييكتاي«و»تشخص«كي براييت ژنتيمهم دانستن هو  افـراد

و فلسفي گرچـه در شـكل هـا را ژنوم انـسانيز؛مورد انتقاد جدي استزينانساني از نظر علمي

فيري خصوصيگ و رشديزيات تع، نقش اساسي داردها آن كي اييبسختي ن اسـت كـهيـن كننـده

ايتيهو.ك شخص چه كسي هستنديراد به عنوان اف كه ژنوم منحـصرنيك فرد صرفا به خاطر

 چنانچه هرگز به ذهن كـسي خطـور نكـرده كـه شـأنكه؛ چنان افتدي نم به فرد ندارد به مخاطره 

ي وجـدايي ژنها بتنهـا.دوقلوهاي همسان به خاطر صرف هم خوني با ژنوم مشابه در خطر باشد

ز ادهيعق. زنندينمنده را رقميآ، ندگي افراد به روش خاص از عوامل خارجي ـ اي جز ن داشـتن ي

ژنيبه منزله داشتن عق باشـد كـه بـه طـور واضـح اشـتباهي مـ هـا ده جبرانگارانه به خاطر نقـش

).همان(است

ن به حرمت ثانوي همانندسازييل قائليدال

پيمخالف ن، سوءامدهايين همانندسازي اكثرا بـياشي از عدم تما مانند هرج ومرج ،ن افـراديز

احتمـال بـروز اخـتالالت،ع حقـوق در ارثييتـض، اخـتالط انـساب، سست شدن نظام خانواده

 
1. Autonomy 
2. Uniqueness 
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و رواني در كلون و گانب به دهنديآس،ها جسمي  ماننـدو سوء استفاده اخالقي،نيحامل تخمك

كه. دارندد نظرورمراآن بريدلتواندي نم اد شدهيامور پاسخ آن است وحل منـع عمـل بـه رمت

و. طور كل باشد  شيبرخي عوارض مبني بر فرض نيدر حال، وع استيا منـدازيكه همانندسازي

ببودهزات مخصوصيتجه نيو به آساني قابل انتشار در .ستين مردم

ونيتوانند با وضع قوانيمها دولت ـ الزم ز بـروز برخـي مـشكالتا ربط نظارت بر مراكز ذي

ازي براي جلوگالمث؛نديري نمايجلوگ شبيم تنوع نقضري ازيدي وسـيه سازي توليتوان كيـع

و ايـوري از سست شدن نظام خـانواده آن را بـه درمـان نابـارورييا براي جلوگيفرد را ممنوع

بيشگيپ نيثبت مشخصات ژنت. نمودمحدود ماري خاصيري از و اطالعات الزم ز از جملـه يـ كي

ازيري است كه جهت جلوگيتداب .ديشيتوان انديمبرخي تبعات منفيري

 امدهاي حقوقي همانندسازييپ

كه گذشته مباحثاز همانندسـازي موجـب، نظـران صاحبيبرخ الاقل از نظر معلوم گشت

آنسـوء اسـتفاده امكانست وصرفينو كرامت انساني الهينيتكونقض قواعد  ـ نبا از د مـانع ي

. اي مجاز گردديبهره وري از مزا

بهيدبجواناما در همانندسـازي است كه بـه دنبـال تحقـق مسائلي گر همانندسازي مربوط

غ، خارج ـ قرابتـي كـه، از جملـه. داردازينبه بررسي،ر مجازيولو به صورت و افـراديب ن كلـون

عي از افراد فوقيطبنيمتولدنيو همچن)و صاحب تخمكلحام،ل سلوهدهند(ل در تكونيدخ

ا  و حضانت، مانند نكاح، طه نسبي خود احكام قابل مطالعه راب.جاد شوديممكن است را در ارث

رادر حد وسع علميلذا. پي دارد م محور جداگانهدر چهار بحث :ميينماي دنبال

و روابط نسب.1 يهمانندسازي

)ولد(ي فرزنديمفهوم لغو

د« ل و تول:عبارت است از در لغت»و پي خروج شي) تكون(شييدايد شيك .گـريدءيء از

ايبارزتر طبين مصداق ا مـادريـا مولّد اصطالحاً پـدريعي است كه عناصر مكونين معنا والدت

م برهر فوق مانعي از اطالق كلميبر اساس تفس.شونديخوانده طرا متولـد طفل( كلونولد قيـز

م؛ستين)همانندسازي بهتوان گفت كه رابطي حتّي شبي فرزندي و والين اصل دته قـوي تـر از

و خـصوصا اگـر اصـليم كلونن كننده تمامي عناصر مكونهيرا اصل تأميز، عي استيطب  باشـد
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ن و حامل .ز باشديدهنده تخمك

ا، فرزندي با كسي كه صرفاً دهنده تخمك استهاما اثبات رابط ـ بـه لحـاظ آنني كـه هـسته

را گرچـهيـز،ل تأمل اسـت له قابأمس، در رابطه با ام حامل. ظاهراً وجهي ندارد، استه شدهيتخل

هميشا.از اوستخروج ولد،ن عناصر مكونه نقشي ندارديحامل در تأم  دليد به ل اسـت كـهيـن

نكه چنان(، برخي علما ح مـصنوعي طفـل را بـه مـادريدر بـاب تلقـ،)م كرديز اشاره خواهيبعدا

دني،نيجانش نيولـي تـأم، استا آوردهيعني كسي كه طفل را به ملحـق،ستيـن كننـده تخمـك

.داننديم

 مفهوم فرزندي به اعتبار شرعي

و مادرش منتسب، از نظر شرعي داشتن ارتبـاط،دينمايم آنچه به طور مسلّم طفل را به پدر

از،ن شرعي است كه شامل نكاح دائمين در چهار چوب قوانيجنسي والد  و استمتاع عقد موقّت

و تحليميق ملكيطر غ. باشديملين ايدر طبـق نظـر اهـل سـنت، مثالً در مورد زنا،ردن مواير

ا(شوديم منتسب)هيزان(فرزند فقط به مادر  دنياز و بـه ا آوردهيـن جهت كه اورا حمـل نمـوده

. شودينمملحق) زاني(اما به پدر،)است

ش ه،عهياز نظر علماي و زانيچيولد الزنا به گرچه احكام حرمت،ستينملحقهيك از زاني

نهتحقق رابط.گردديمزينها آن ارم شامل نكاح با مح  ويـ جنسي شـرط الزامـي در انتـساب ست

ا لحاظ آن  ا.ن جهت است كه معموالً ارتباط جنـسي سـبب والدت اسـتياز حيتلقـ نكـهي كمـا

و فرزند به مانند تولد از راه جماع ملحق بـهيمصنوعي نطفه مرد در همسر وي جا ز شمرده شده

.)564ص،4ج، 1370،ينيخم(باشديمهر دو

دري به عاملكهنياجانياك سؤال مهم چيوالد الحاق فرزند كه اسپرم وتخمكايآ ست؟ين

و اصليعامل، هستندكييات ژنتيرنده خصوصدادربر ايو)در انتساب به مادر(ا امر والدتياند

و والدتيات ژنتين خصوصيتأم(هر دو . كنـديمتيفاك)هر كدام كه باشد(كييا تحققيو) كي

بيا شدنمسلما مشخص و همچنـين شـبين نكته در اثبات رابطه فرزندي و اصـل ن ام حامـليه

. دخالت دارد

ا ب، مسألهنيدر برينظر علما كه ويتلق شتر ناظر متفـاوت؛ است IVFرييبه كارگح مصنوعي

ام كودك را بـراي لذا در رحم اجاره؛داننديم اهللا خوئي والدت را اصلتيآ مانندبرخي. است

ازراو تمامي احكام ولد، هر چند كه همسر مرد باشد، نه صاحب تخمك، داننديم ملحق حامل

و نسبيث سببيح ويت بـت و مـادرشيحتي ارث و پـدر دن(ن او )ا آوردهيـ كـسي كـه او را بـه
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ا.)319ص،2ج، 1416، خوئي(داننديم مترتب آياستناد تهم الّـا إن امهـا"فهيه شـرين دسته به

كه،هاآنستند مادرانين؛الّائي ولدنهم  دنها آن مگر كساني باشـديم)2، مجادله(» اندا آوردهيرا به

ا  و تـأميمورد نقد علمان نظريو رايات ژنتين كننـده خـصوصيي است كه صاحب تخمـك كـي

آ. عامل اصلي در الحاق دانسته اند  ، اسـت شـده نـازل1ه فوق كه در رد ظهـارياز نظر گروه دوم

آنييناظر بر تع و حصر ني بع لذا.ستينن نسبت مادري احكـام ست كه نسبت به ام حامل كـهيد

ا. شـود مترتب، صرفا ظرف رشد كودك استيمادر رضاع  ـ از وه كـودكيـن جهـت كـه تغذ ي

و پوست او از خونليتشك و استخوان ).140ص، 1382، صمدي اهري(اوستگوشت

د يگر فرزندان شرعياقسام

طركه طفلي: ولد شبهه)الف  شـرعاً، اسـتدهيـق ارتباط با نـامحرم متولـد گردياشتباهاً از

و و مرد هر دو باشد چنانچه فرزند است دو، اشتباه از طرف زن و اگر اشـتباه است ملحق به هر

در. شوديم به همان طرف ملحق،ك طرف باشدياز اعامدوجه عدم الحاق ن جهـت اسـتي از

ق .ت نكرده استيرعارا واعد شرعي در ارتباط جنسي كه چهارچوب

شيطرفرزند از: فرزند رضاعي)ب معير خوردن با شرايق .نيط

و تكويب و خصوص من وجه استهني رابطين فرزند شرعي وجه مـشترك فرزنـدي. عموم

ازين رابطه از نصوصي كه به مصاديا. گردديمق نكاح از مادر متولدياست كه از طر  ق متعـددي

ن مفهوم مادري دري اشاره دارند مادري كه با ارتباط جنـسي(نييمانند مادر تكو. افت استيز قابل

غي ام حامـل، مـادر رضـاعي، مادر شـرعي،)ر شرعي حمل برداشتهياغيرآن به صورت شرعييا

ايينيمادر جانش( پ(مادر احترامي،)ا اجاره با سوگند(و ام لعان))ص(امبريمنحصر به زوجات

).د براي دفع حد قذف از خودمر

شـود متفـاوتيمگاه آنچه موضوع حكم واقع، مختلف فقهيابوابدركهمياست بدان الزم

د   در حكم حرمت نكاح با محـارم موضـوع مثالً. استگر در نظرياز موضوعي است كه در باب

اح، رضاعي، شرعي،نييشامل مادر تكو، عام بوده و در حـالي كـه، شوديم اناً ام حاملياحترامي

.استدرباب ارث موضوع معموالً منحصر به مادر شرعي 

و صورت  متصور در همانندسازييها روابط نسبي

و.1 واسالم از آن منعدر نوعي طالق كه در جاهليت رواج داشته در. درعين حال بر مرتكب آن احكامي استشده

.كند ظهار مرد زن خود را به يكي از محارم خود، از قبيل مادر، تشبيه مي
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ر مفروض است مختلفييها صورت، در همانندسازي تي وابـط نـسبي متفـاوو ممكن است

:ديجاد نمايا

و جنـ)دهنده سلول(اصل)الف زنيهمـن در رحـمي شوهر دهنده تخمك باشد رورشپـن

:ابدي

ا به،ن فرضيدر و مرديببرقراري علقه ازدواج با توجه د در الحـاق فرزنـديظاهراً نبا،ن زن

و مادر ا، اشكالي باشد به پدر م كـهيبـدان تابع اتحاد مني با تخمـكران كه نسبت فرزندييمگر

.ه فرق خواهد نموديقض

و ام حاملهدهند، سلوله دهند)ب اي تخمك و ـ كـي باشـند ا: زن متأهـل باشـدني نيـ در

بر، فرض ب اثباتبنا اي نسبت مادري وين او، كلونن زن  بعـداً كـه چنـان(فرزند نسبت به شوهر

رب)م داديح خواهيتوض . به را خواهد داشتي حكم

و ام حاملهدهند، سلوله دهند)ج و زن مجـرد باشـدي تخمك ا:كي باشـند ن فـرضيـ در

.پدري براي طفل نخواهد بودلما مس

ب)د و ام حاملي دهنده سلول مرد و دهنده تخمك ا:كي باشنديگانه باشد بـا،ن فـرضيـ در

بيتوجه به عدم علقه زوج  و حامليت نيممكن است در الحاق فرزنـد بـه والـد،ن دهنده سلول

.اشكال شود

ب)ه و ام حامـلي دهنده سلول مرد و دهنده تخمـك  اشـكال فـرض:كـي نباشـنديگانه باشد

ايشيپ نين در .ز صادق استين جا

ب)و ا، گانه باشديدهنده سلول زن و ام حامـلنياعم از ـ كـي باشـنديكه دهنـده تخمـك ا ي

ا: نباشند نيدر نين فرض ويز براي طفل پدري متصور ونيا ست ـ كه فرزند به دهنده سـلول ا ام ي

دويحامل هيا هر .باشد قابل تأمل استملحق كدامچيا

رحي جن)ز مادري براي، كه اگر سلول از مرد گرفته شده باشد:ابديم مصنوعي پرورشن در

.كودك نخواهد بود

ن بي خميها صورتبهميكنست اشارهيمناسبت لهيرالوسـي در كتاب تحر)ره(نييفرضي امام

غ.د مصنوعي انسانيدر تول مانند فـرض(رممكن استي گرچه تحقق برخي فروض از نظر علمي

ميته و حبوباتيه نطفه از ا،)وه جات  قابـل هـا كلـونا احكـام نكـاحيشان در روابط نسبيينظر

:نديفرمايمشانيا. استاستنباط

و توليتلق آشويمد مصنوعي به چند نوع تصوريح :نده عملي شوديد كه ممكن است در
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پياـ نوع اول م،ش فرزند استيداين است كه نطفه اي كه منشأ و امثـهاوهياز الو حبوبات

و آن را در رحم زني تلق هميآن گرفته و كه:ن نطفه مصنوعي مولودي گردديح كنند  معلوم است

ا غ،ن فرضيدر و به نيآن مولود تنها فرزند مادرش خواهد بود و الحاقش بـهير مادر ملحق ست

.ح نطفه مرديف تري دارد تا الحاق مولود از راه تلقيمادر اشكال ضع

نياـ نوع دوم بگن است كه و در رحمي مصنوعي پرورش دهنديطفه مرد را چنان كـهآن رند

ا:دهنديم جوجه كشي پرورشيهانيتخم مرغ را در ماش  ن صورت فرزند متولد شده تنهـاي در

غملحق به مرد صاحب نطفه .رياست وال

مياـ نوع سوم و حبوبات گرفتـه در ماشـين است كه نطفه را از نين پـرورش جنـيوه جات

ا: تا متولد شود بگذارند هي در پين فرض به و آن كـودك ملحـق بـهيـآينمشيچ وجه اشكالي د

ن .)565ص،4ج، 1370،نييخم(ستياحدي

د، اگر از نطفه مردي در رحم مصنوعي و كودكي نيـا، ابـديگر دختر پـرورشيكودكي پسر

و مادر ندارند و برادر پدري هستند نت؛دو كودك خواهر اي در ـ جه تواننـد بـاينمـن دو كـودك ي

سا، گر ازدواج كننديكدي نيو هـر چنـد، توانند با آن دو ازدواج كنندينمزير محارم پدري آن دو

ا.ق عادي بوده باشديتولد محارم از طر  مسياگر به عكس طب(لهأن و رحـم ماشـيكه نطفه نييعي

طب،)بود و رحم و از نطفه اي مصنوعي در رحم زنـي فرزنـينطفه مصنوعي و عي باشد دي پـسر

د  و برادر مادري، گر دختر متولد شوديفرزندي و ازدواجيكديآن دو خواهر و پدر ندارنـد گرند

و با هر كسي كه از طرف مادر محرم آن دو است ن، آن دو با هم ).566ص، همان(ستيجائز

و جنيدختري از ماش اگر پسر ونين ا با نطفه پروري ن اسـتياي مصنوعي متولد شوند ظاهر

نت؛ نسبتي با هم ندارند كه باي در ويكـديجه ازدواج آن دو  گر ارث هـميكـدياز گر جـائز اسـت

از؛برندينم سي هر چند كه نطفه هر دو را فرضا ).همان(ب درختي گرفته باشنديك

و همانندسازي احكام نكا.2 ح

كيدر بررسي حكم نكاح. قابل فرض است مختلفييها صورت در همانندسازيكهميگفت

و گمان دميدارصورت را در نظر گرفته آنيهـا صـورتگري حكم پ از  قابـلنيشيـو مباحـث

:باشدنييبشيپ

شب) پدر(نكاح اصل هيبا

غيها در مورد سلول حاتيبا توجه به توض و نيجنسي و ، نحـوه همانندسـازيزيـر جنـسي

از اسـت كـهنيالذا فرض، نموده سازييامكان ندارد از مردي دختري را شب از همـسر مـردي
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زنيطر ديق همانندسازي از سلول همان گري كه همسر او ام حامل بـوده دختـري متولـديا زن

ا. گردد جايآ:ن استيان نكته سؤاليبا در نظر داشتن ـ انـسان بـا دختـرشكهز استيا ا بهتـر ي

ربيياست بگو طر) با توجه به عـدم نقـش پـدر در تكـون فرزنـد مؤنـث(اشبهيم با ـ كـه از ق ي

خيديا آمده ازدواج نمايهمانندسازي به دن آير؟ همچنيا ازيما انسانين توانـد بـا خـواهرش كـه

ـ خـود از طر كه ذكوري(د؟يازدواج نما، استدهيق همانندسازي متولد گرديطر طب ي ويق ـ عـي ا ي

). شده اندمتولدن مادريهمانندسازي از هم

آ ميدر پاسخ ابتدا :ميدهيمد نظر قرارورات قرآني مربوط به نكاح را

و نكاح اصل با شب هيقرآن

تحياحكام نكاح از دو جانب تحر،24ـ22اتيآ، نساءهدر سور،ميدر قرآن كر و لي بـهيلمي

:ده استيبيان گرد)ميتحر(و خاص)ليلتح( صورت عام

و اخواتكميحّرمت عل« و بناتكم »...احلّ لكم ما وراء ذالكمو ... كم امهاتكم

باايآنياقيبدر تط مامسألهت :طرح استمدو سؤال، مورد بحث

و خصوص متصله استهيآ.1  منفصله؟اياز نوع عموم

تط.2 طريق لفظ بناتيب در هيـق همانندسـازي شـبهه مفهوميـا اخوات بر شـخص متولـد از

1ه؟يقوجود دارد يا مصدا

حقيز؛ستينهيظاهرا شبهه از نوع مصداق قـت فرزنـد متولـديرا شك ناشي از عدم شـناخت

ن  و اكثريبلكه شبهه مفهوم،ستيشده كهيبد؛باشديمه از نوع اقل ازايـآميدانـينمن معنا  مـراد

طبيبنات صرفا كساني هستند كه از طر و متعارف از تلقيق و تخمك همـسر متولـديعي ح اسپرم

ربيا مراد از بنتي، انددهيگرد ا، شـود به هر كسي است كه از همسر انسان متولـديا نكـهياعـم از

طبيتولدش از طر  يايق و متعارف باشد آنيغعي همر ني؟ ايـآ. هـستزيـن شبهه در لفظ اخوات

ويمراد از اخت كسي است كه صرفا از طر ا اعم است؟يق متعارف از مادر انسان متولد گشته

ا و اكثر است پرسش اول را مورينكه شبهه مفهوميبا در نظر داشتن و از نوع اقل د مالحظـهه

.ميدهيمقرار

آ عموم خصوص منفصله بنا برفرض ويبودن وييبر اسـاس نظـر اصـول ات ن در بـاب عـام

ن.1 نهمي در شبهه مصداقيه شك در مصداق خارجي است كه  اما در شبهه مفهوميه؛دانيم از افراد عام هست يا

اس، شك در مفهوم خاص است .ت از اين جهت كه مجمل
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و اجمال مخصص حلي حكم عام؛خاص خواهـد جاري) كلون(ت نكاح در مورد مشكوكيعني

ايز؛بود ت نكرده وبا تمسك به اصالة العموم حكـمياجمال مخصص به عام سرا،ن فرضيرا در

ن)تيحل(عام شدز شاملي موارد شبهه را . خواهد

ن،ميبـدان از نوع عموم خصوص متـصلهرا اگر آيه اما اجمـال،ن اسـتيز چنـ يـ كـه ظـاهرا

دريمخصص به عام سرا  و آن را از ظهور نت. اندازديمتيعمومت نموده تـوان بـهي نمـ جـهيدر

از طرفي حكـم خـاص. براي داخل كردن مورد مشكوك در حكم عام تمسك نمود اصالة العموم 

ربيـا اختيم مورد مشكوك داخل در مفهوم بنتيدانينمرايز؛ستينز جاريين) حرمت( بـهيا

ايهست  بيا نه؟ در باهن صورت براي هيـد به اصـول عمليدست آوردن حكم مورد شبهه بناچار

.رو آورد

شبياصول عمل و نكاح اصل با هيه

:دو قول متصور استرمذكوه در بحثيبا در نظر گرفتن اصول عمل

و عدم ترتب اثر بر عقد نكاح واقع شده بر زني كه احتمال)الف  دختـر دارد حكم به حرمت

ربيا خواهري ويا .ا به طور كلي از محارم باشديبه

 كي با تمسك به اصل برائتي حكم به جواز نزد)ب

بايدر توض شرييد بگويح معيم كه صحت نكاح در ازي.تني اسـيعت متوقف بر شروط كـي

ايـم كـه فـردي مـادريهنگامي كه شك دار.ط آن است كه فرد مورد نكاح از محارم نباشدياشر

نت،ا خواهر استيدختر و در جه شك در ترتب آثار شرعي بـر عقـديشك در احراز شرط داشته

طر.ميدار ،ديده عقد نمايق همانندسازي از همسر وي متولد گرديلذا اگر مردي دختري را كه از

و برقراري علقه زوج ؛ت خواهد بود كه عدم آن استصحاب خواهـد شـديشك در صحت نكاح

و بعـد از اجـرايصيرا قبل از اجرايز بـه سـبب،غهيصـيغه عقد فرد مورد نظر همسر او نبوده

.گردديمت داشته كه عدم آن استصحابيشك در زوج، شك در تحقق شرط

،ن اسـتييه مورد اتفاق اصوليض اصول عمل گرچه تقدم استصحاب بر برائت در فرض تعار

م مناقشه مور استدالل فوق  اين صورت كه استصحاب عدم اثر در صورتي اسـتبه،رديگيقرار

بايم شرطيكه ما نتوان جرو چونميي نفي نما اصل برائتت شرط مشكوك را انيـ ظاهرا مانعي از

جا، وجود ندارد در مورد شرط مشكوك اصل برائت بـه عبـارت. گـرددينمرياستصحاب فوق

اص،يياستصحاب عدم اثر توانا:گريد بيز؛نداردمعارضه برائتلبا ن استصحاب عدميرا نسبت

و از آن جهت كه استـصحاب عـدم اثـر، نسبت اصل مسببي با اصل سببي است، اصل برائت اثر
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طريلذا اگر شرط. باشديم يت شرط مذكوريمعلول شرط اليت شرط مذكور از  نفـيتبرائق اصالة

. گردديممنتفي، استسببي كه موجب استصحاب عدم اثر شده، گردد

ا مناقشه فوق كهني قابل پاسخ است به حـ، اصل برائتتيحجليدل صورت يثدخـصوصا

نيگرچه احكام وضع، رفع در محـل خـود ثابـت شـده، شوديمه شامليفيز مانند احكام تكليه را

و مانعياست كه شرط  ويام احكام وضـعت كه از اقسيت ه هـستند از امـور مـستقله قابـل جعـل

نهاآن لذا اصل برائت در خصوص1.باشندينمعيتشر .ستيمستقال جاري

به،ش گفتهيپح مطلبيدر توض از امـور كـه انـد زدهبراي نماز طهارتتي شرط برخي مثال

نياتسالم به اما؛مسلم فقهي است  ل شـارعت طهـارت مـورد جعـيست كه خود شـرطين جهت

نصيبلكه شرط، واقع شده است آنچه مجعـول عنيي؛است منتزع»ال صلوة الّا به طهور«ت آن از

 در بحث مورد نظر اگر قـرار لذا.تيت است نه خود شرطيمنشأ انتزاع شرط،دهيشارع واقع گرد 

كن در منـشأيلـ؛د آن را در منشأ انتزاع شـرط مالحظـه نمـوديبا، باشد اصل برائت جاري گردد

عل(انتزاع  اصـل برائـت جـاري، در صدور آن شكي وجـود نـداردكهنيابه لحاظ،)كميحرمت

نياز طرفي خود شرط.ستين را از امـوريـز، برائت نفي نمـود توان با تمسك به اصلينمزيت را

ن  ا.ستيمجعوله شارع مـورد شـك) منـشأ انتـزاع(چه در آن اصل جاري استآن،كهني خالصه

و آنچه مورين ن)تيشـرط(د شـك اسـت ست ست تـا بتـوان در آن اصـل جـاري يـ قابـل جعـل

.)94ص، 1997، بحرالعلوم(نمود

بايجهت حكم به تحر مذكوريها صرف نظر از استدالل  از ادلـه:گفـتديـباهيشبم ازدواج

و مـال، جان(د كه شارع در سه امر بزرگيآيم دستهبيشرع و) ناموس كـه نظـام اجتمـاعي

بيح ما. اهتمام خاصي دارد، وابسته استهاآنهات انساني ازدواج بـا كلـوني كـه ممكـن(بحث

و خالهيا مادريا خواهريدختر است   از جمله اموري است كه مـورد اهتمـام واقـع) باشدا عمه

و رعايگرد ، لذا حتي بر فرض امكان استدالل بر اباحـه. اط در آن رجحان دارديت جانب احتيده

ازاط اقتضا داردياحت . اجتناب شوداو ازدواج با كه

آ ا«: ان داشته انديبن مورديادر، اهللا بجنورديتيبرخي از علما از جمله اوياگر پدر در جـاد

 
و رفع استقاللي در احكام. در اين باره متفاوت است)ره( نظر امام خميني.1 از نظر ايشان در قول به امتناع جعل

و مانعيت مأموربه خلط بين، وضعيه و شرطيت و تكوينيمانند جزئيت و، امور تشريعي صورت گرفته است

و تحتيت كه از امور تكويني است نمي. باشد اشتباه مي تواند مقياس امور عدم امكان جعل استقاللي فوقيت

.)115ـ 116، صص 1370، خميني( تشريعي قرار گيرد
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و بچه زن چنانچه دختر باشـديم آن فرزند بچه زن او محسوب،چ دخالتي نداشته باشديه ، شود

و رب ا. شوديم به او محسوبيبه او محرم است هايها بچه:ستدر قرآن آمده ي كه با آنـانيزن

گ. بر شما حرام است،ديشويم همبستر ايـ اگر كلـون سـازي از مـرد صـورت و زن در جـاديرد

و بر زن حرام استيم بچه شوهر محسوب، فرزند دخالت نداشته باشد  ، 1383، سـاالري(» شود

.)89ص

و همانندساز.3 يتوارث

ميوبمنس، براساس نصوص وارد شده در باره ارث هرنت اقسامي دارين به و براي بـه،كيد

كريترت مع، استدهي مدون گرد مربوطهيها كتاب ودر آمدهميبي كه در قرآن  لذا. ني استيحصه

ا نيبراي مشخص شدن حكم شرعي در باين بحث د ابتدا به نصوص مربوط بـه ارث مراجعـهيز

.نمود

و، پسر،ن دختريكي از عناوي خالي از كلون نيخواهر يهـا اگر بر اساس بحث.ستيا برادر

كهيشيپ طرن ثابت شود ا پدرشي فرزندي است كه منتسب به مادرق همانندسازييفرد متولد از

داأمس، باشديم و مطلقاتييله داخل در ـ شود كه در باره ارث وارد گرديم ره شمول عمومات ده ي

كه اگر طفل مذكر باشد،)11، نساء(»نييكم اهللا في اوالدكم للذكر مثل حظ االنثيوصي«مانند، است

و اگر مؤنث باشد  هي بر فرض انتـساب قـضپس. نصف سهم فرزند ذكور را خواهد برد، دو سهم

و بر اساس آنچه نصوص شر شد، كننديمداللتارثميفه در تقسيروشن بوده .عمل خواهد

آ كلونتياما اگر ولد و عمل به شوي ثابت نشود و متعـارف از ولـد ات منحصر به متعارف د

و تخمك متكون گردديا و نصوصهيشب؛ن باشد كه فرزند از اسپرم  فرزند عرفي محسوب نشده

. نخواهد بوداوناظر بر

ا در اسـتحقاق،ن اوسـتي بـا منـسوب كلونكه در واقع شك در تحقق نسبت،ن صورتيدر

دا  و دخول در ميارث شكيمت ارثيره كساني كه از تركه  كه معموال اصـل عـدم شوديمبرند

. گردديمدخول لحاظ

د بـه عمـومي چرا نبا كلونتي كه در صورت شك در ولد شود مطرح ممكن استجانيادر

آيز؛تمسك نمود،»نييكم اهللا في اوالدكم للذكر مثل حظ االنثيوصي«:قول خداوند ـ را تيـه عموم ي

و در آن تعب كهيدارد ريمر به اوالدكم شده و.ا شـامل شـود تواند مطلق ولـد اگـر ولـد خـاص

بيبايم، متعارف اراده شده بود  بيمانيست و چون ويشد ان نـشده بـه عمـوم آن تمـسك شـده

. شود احكام ارث جاري مي
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در:د گفتيدر جواب با ،ه استي از نوع تمسك به عام در شبهه مصداقجانيا تمسك به عام

ايز مايرا فرض ما بر ـ داق ولد هـست مص كلونميدانينمن است كه خ ي بنـا بـر رأي اكثـر.ريـا

نيدر شبهات مصداق،نيياصول ؛ستيه جاي تمسك به عام جهت دخول مورد شبهه در حكم عام

قضيز بيرا و صرفا در صدد ا، باشديم ان حكميه به صورت عام بوده كـه داللـت داشـتهنيبدون

خيق موضوع حكم هستيباشد فرد مشكوك از مصاد .ريا

ب ده شوديسپرممكن است آي كه و احكام مربوط به ارث ات دالين يچه فرقـ براحكام نكاح

في شبهه را از نوع مفهومجاآناست كه در و ما نحن ايه را مصداقيه د؟يه لحاظ كرده

آ:جواب ، شـود ني مـييقيقيكه شامل مصاد ات مر بوط به ارث صرفا حكم عامي استي در

آ شديكه قبال مفصال توض طور همان، ات مربوط به نكاحيولي در و،ح داده و خـاص بحث عـام

و مورد از نظر اصولي متفاوت .باشديماجمال مخصص است

طرشدهاط در حكم ارث فرد متولديت احتيرعا ق همانندسازيي از

پايجهت احت، ولد واقعي باشد كلونروديم كه احتمالجاآناز و مال نشدن حقوق افرادياط

پ :توان داديم شنهاديذي نفع دو

ب.1 خميمصالحه  نـه: استح عمدي حرام فرمودهيدر تلق)ره(نيين وراث به صورتي كه امام

ا،ر ورثهيسا طريكودك متولد شده از اين و نه ن كـودك همـهيق را بكلي از ارث محروم سازند

).565ص،4ج، 1370،نييخم( بلكه با ورثه مصالحه كند، سهم االرث خود را ملك خود بداند

م( بخشي از ثلث ماليت كردن به اعطايصو.2 زاني كـه ولـد واقعـييدر صورت امكان به

).97ص، 1997، بحرالعلوم(ه نموده اندي برخي از علما توصكه؛ چنانكلونبه) برديمارث

 حضانت اطفال ناشي از همانندسازي.4

و تكل، برابر متون فقهي و زن يـ حضانت كودك حق مـادر كـودكايـف پـدر ومـادر اسـت

و اگر دختر باشد تا هفت سـالگي مراقبـتت دارد كه از كودكياولو اگر پسر باشد تا دو سالگي

و پس از  ايا. حضانت با پدر است،ن مدتيايانقضاكند نيـن نظر فقهي در قانون مدني ز يـ ران

و در مـورد فرزنـدان مـشروع ناشـي از لقـاح1) قانون مدني 1169و 1168مواد(استمنعكس

و حق حضانه اخير مجلس شوراي اسالمي طبق مصوب.1 و دختر نيست آن تفاوتي بين پسر ت تا هفت سالگي از

. مادر است
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نم .ز قابل اعمال استيصنوعي

ها در مورد حضانت صر، كلون  بـه نظـر. حي از جانب علما صورت نگرفته اسـتياظهارنظر

ايم قضيرسد كه حكم نين ز مانند ارث تابع اثبات رابطه نـسبي باشـد كـه در صـورت الحـاقيه

دريا مادريفرزند به پدر اشيها صورتا هردو به وجهي كه مياره كـرد متصور در همانندسازي

و در صورت شك اصل عدم استيا تكليحق .ف حضانت هم خواهد آمد

جهينت

و احتمال تول هايهمانندسازي طريد انسان ازيـغيهـاق سـلوليي با ژنوم مشابه از ر جنـسي

پديا. جمله مسائل نوظهور است و، اخالقـي، ده مباحثي را در ابعاد مختلف علمـيين اجتمـاعي

و تالش .ا نظام مندي در پي داشته استيي جهاني را در جهت منعيهاحقوقي دامن زده

ايم فقهي نشانيآرابررسي زميدهد كه در  علماي اهلترشيب. نه اتفاق نظر وجود نداردين

آ و مغا، ات قرآنييسنت با تمسك به برخي ر بـا سـنت الهـييهمانندسازي انسان را اساسا حرام

شع، در مقابل. داننديم در امر خلقت ايلماي پديعه معتقدند ني اسـتيده ناشي از كشف قـوانين

طب  وديكه خداوند در ايعت به و از نيعه گذاشته به اعتبار حكم،كنيل.ستين جهت منعي در آن

پ  و به لحاظ و مـرج ناشـي از عـدم تمـا، سوء احتمالييهااميثانوي ازياز جملـه هـرج ز افـراد

خ، اختالط انساب،گريكدي و سست شدن نظام م آن را محـدود انجـا ممكن است مانند آن انواده

.نمود

و ارث كلون، احكام مربوط به انساب از جمله مسائلي اسـت كـه در فـرض تحقـقها نكاح

ن  ا. از دارديهمانندسازي انسان به بررسي دخن جهتيدر ل در انتـسابيـ مشخص نمودن عوامل

و يـ لقـه زوجع، والدت،ن عناصر مكونهياز جمله تأم،نيطفل به والد تعرهيـغت ن نـسب يـي در

ا ب، فا نمودهيكلون نقش مهمي و روابط احتمالي و ام حامليبادر نظر گرفتن امكان عملي ن اصل

.آورديممختلفي را به ذهنيها صورت

آ، جهت احكام نكاح ات قرآني در شمول حكم نكاح در خـصوصيبا توجه به مجمل بودن

غيتولد از طر  بهيبا،ر متعارفيق استصحاب عدم اثر عقـد،ه مراجعه نمود كه اصلي اصول عملد

اهتمـام. اسـت)ني از محارم نبـودن طـرفجانيادر(ط الزمينكاح در صورت شك در احراز شرا 

ن  و مقتضاي آن اجتناب نكاح با افرادي استاطيت اصل احتيز موجب رعايشارع در امر ناموس

طريشائبه محرمهاآنكه در .ي استق همانندسازيت از
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و در صـورت شـك در و حضانت مبتني بر اثبـات رابطـه فرزنـدي اسـت احكام توارث

گرچـه در ارث عمـل، باشـدي مـ عدم جاري شدن احكام ارث وحضانت،ت كلون اصليولد

.ده استياط پسنديبه اقتضاي احت



 حقوقيهاي انديشهنامه فصل���� 98

:و مĤخذ منابع

. مهديامام،قم،2و1ج،"ة االصوليكفا"،)تابي(محمد كاظم، الخراساني.1

و واقع، تالقي اخالق"،)1383(نبيز، كنعانيو مصطفي، السان.2 ه سـازييت در شـبيحقوق

ز،"انسان اتيب(ستيياخالق و علمـي، از منظر حقـوقي)كيو ،)1(مجموعـه مقـاالت، فلـسفي

و دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران .سمت

. اسالميدانش، تهران،"اصول الفقه"،)1405(خ محمد رضايالش، المظفر.3

و موقــف"،)1997(نيد عــز الــديحــسن الــس، بحــر العلــوم.4  الــشريعةاالستنــساخ البــشري

.، مكتبة االلفينكويت،خ مصطفي الهرندييمحاضرات االستاذ الش،"هياالسالم

اهللا،نييخم.5 س،"لهيرالوسيتحر"،)1370(سيد روح ،د محمد باقر موسـوي همـدانييترجمه

.دارالعلم،قم،4ج

اهللاس،نييخم.6 .قم، مؤسسه اسماعيليان،2و1ج،"الرسائل"،)1385(يد روح

، المعـامالت: الجـزء الثـاني، اسـتفتائات،"هيالمـسائل الـشرع"،)1416(ابوالقاسـم، خويي.7 ،

.ه االمام الخوئيمنشورات مؤسس

اهللايحب،مييرح.8 رويشب"،)1383(ب ،"كردهـاي اخالقـي، فقهـي وحقـوقييه سازي درماني
ز و علمي، مجموعه مقاالت)كيواتيب(ستيياخالق ، تهران، سـمت)1( از منظر حقوقي، فلسفي

.دانشگاه عالمه طباطبايي

دهيشب"،)1383(حسن، ساالري.9 و .تهران،"ات استيبشر فراهم كننده مقتض:نيسازي

طبيجن"،)1366( فرهاد،گرجيو رضا، سلطاني نسب. 10 وين شناسي انسان بررسي تكامل عـي

طبيغ اير .ر مركزي جهاد دانشگاهيواحد فوق برنامه بخش فرهنگي دفتتهران،،"نسانعي

ازيهمانندسازي انسان از نظر مراجع اد"،)1381(محمود، صادقي. 11 و بررسـي آن ان آسـماني

و علمي، مجموعه مقاالت)بيو اتيك(اخالق زيستي،"نظر فقه اسالمي   از منظر حقوقي، فلسفي

و دانشگاه)1( .عالمه طباطبايي، تهران، سمت

ا"،)1382(محمد هاشم، صمدي اهري. 12 ـ نسب ناشـي از لقـاح مـصنوعي در حقـوق و ي ران

.1382، كتابخانه گنج دانش، تهران،"اسالم

حس،ييطباطبا. 13 .تهران، اميركبير،"زانير الميتفسترجمه"،)1368(نيمحمد

و ژنوم انساني در حقـوق فرانـسه"،)1382(محمود، عباسي. 14 تهـران، پايگـاه،"همانندسازي



و پي  �99 آمدهاي حقوقي همانند سازي انسان؛ احكام فقهي

 http://amb-iran.fr/index.php?lang=fa&page=03-03:اينترنتي

و قانوني تول جنبه"،)1383(زاهدي، باقر، جانييالر. 15 و استفاده از سلوليهاي اخالقي يهـاد

جنيبن ز،"ني انسانيادي اتيب(ستيياخالق و علمـي، مجموعـه)كيو از منظر حقـوقي، فلـسفي

و دانشگاه عالمه طباطبايي)1(مقاالت  .، تهران، سمت
16. Caulfield, Timothy, "Human Cloning Laws, Human Dignity and the Poverty of the 

Policy Making Dialogue" in: http://www.biomedcentral.com/1472-6939/4/3  
17. Corea, Gena. The Mother Machine, "Reproductive Technologies from Artificial 

Insemination to Artificial Wombs, London": The Woman's Press, 1988. 
18. Kolata, Gina. Clone: "The Rode to Dolly and the Path Ahead, London, Penguin", 

1998. 
 


