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بررسی فقهی نسب و آثار حقوقی آن در شبیهسازی انسان


مصطفی عامری سیاهویی ،علیرضا عسگری ،سید محمد مهدی احمدی اصفهانی ،احمد مرادخانی
(تاریخ دریافت5931/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)5931/58/81 :

چکیده
شبیه سازی یا کلونینگ ،از روشهای نوپیدای عالم پزشکی در درمان ناباروری است که برخالف تولید مثل طبیعی ،تولید موجود زنده بدون
انجام عمل لقاح و حاصل ترکیب یک سلول جسمی و یک سلول جنسی میباشد .حق انتساب طفل به پدر و مادر خود ،یکیی از اساسیی
ترین حقوق انسانی به شمار میرود .مقاله حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت و چالشهای موجود در بررسیی فقهیی وضیعیت نسیب در
طفل شبیه سازی شده است .در اینجا تولید مثل جنسی با منشأ دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنیتیکی طفل و تولید مثل شبیهسیازی
با منشأ واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار میگیرند .هرکدام از فرضهای موجود ،نتایج متفاوتی به دست میدهد که جنبههای مختلی
آن در آرای فقهای امامیه بررسی میشود و در پایان آرای آن دسته از فقهایی که معتقدند طفل شبیهسازی شده فاقد پدر است مورد انتقاد
قرار گرفته و نظر مختار بیان میگردد که اوالً نسب در شبیه سازی وجود دارد ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پیدر و میادر فرزنید
کلون شده ،یعنی صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول ،دوقلوی هم محسیوب مییشیوند .و همچنیین بیا حکیم بیه مشیروعیت
شبیهسازی ،آثار نسب از جمله حرمت نکاح ،حضانت طفل ،والیت قهری ،الزام به انفاق ،وصیت و توارث ،همانند سایر فرزندان دیگر را بیر
طفل شبیهسازی شده بار میشود.

کلیدواژگان
تولید مثل ،شبیهسازی ،صاحب تخمک ،صاحب سلول ،نسب.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهnashrbasirat@gmail.com :

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
شبیه سازی که در زبان عربی به آن استنساخ گفته میشود ،دانش و فناوری زایش وتکثیر جاندار از
غیر مسیر طبیعی است .در این علم بر خالال

مسالیر طبیعالی کاله ساللول ت الم «نطفاله» از ترکیال

سلولهای جنسی نر و ماده تشکیل میشود از تکثیر هسته یک سلول غیر جنسی در ساللول جنسالی
ماده به دست میآید.
سؤال اصلی این است که با تولد طفل شبیه سازی شده چه اتفاقاتی به وقوع خواهالد ییوسالت.
مفاهیمی چون خانواده ،اصل و نس  ،هویت ش صی ،وراثت و غیره چگونه تحت تأثیر این واقعه
قرار خواهند گرفت و فرد شبیه سازی شده چه جایگالاهی در جامعاله و روابالج اجتمالاعی خواهالد
داشت.
از آنجا که در این فنآوری محوریت بر «انسالان» اسالت ،ججالرپ یالای برخالی مسالاهل فقهالی و
حقوقی نیز به میان میآید که یکی از این مسایل بررسی وضعیت نس

است باله طالوری کاله فقهالا

دیدگاههای م تلفی اراهه کردهاند گروهی به دلیل نبودن لقاح طبیعی بین زن ومرد ،معتقد باله نسال
نامشروع هستند و حقوقی برای این افراد قاهل نیستند ،برخی معتقد به نسال

مشالروع و یالا نسال

ناشی از نزدیکی به شبهه میباشند در نتیجه به دلیل صدق عنوان تولد بالرای ایالن اطفالال ،قاهالل باله
وجود نس

بوده و حقوق فرزندان طبیعی را جهت حمایت از این اطفال و عالدپ سالوا اسالتفاده از

آنها برای ییشبرد اهدا

انسان ،بار کردهاند ،بنابراین در صورتی کاله صالاح

ساللول جسالمی مالرد

باشد ،یدر طفل و در صورتی که زن باشد ،مادر وی محسوب خواهد شد.
در این نوشتار سعی شده ضمن بررسی فقهی وضعیت نس

در شبیه سازی انسالانی در دیالدگاه

فقهای امامیه ،آثار حقوقی آنها از جمله نکاح ،حضانت ،وجیت ،نفقه ،وصیت و ارث تبیین گردد تالا
به بسیاری از سؤاجت یاسخ داده شود.
مفهوم شناسي
مفهوم شبیه سازی

واضح است که هر واژهای که بیان شود یک معنایی به ذهن متبادر میکند واژه شبیه سالازی نیالز از
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این قاعده مستثنی نیست واژه کلون که برگرفته از کلون یونانی است باله لحالال لیالوی باله معنالای
شاخه کوچک (گونتر کان )861،،811،ترکه یا شاخه یا قلمه است که بالرای ن سالتین بالار توسالج
ش صی بناپ وبر در سال  8096در راستای توصیف گیاهانی که به لحال وضالعیت گیالاهی ونبالاتی
تکثیر میگردند ،استعمال گردید( .صارمی. )28،8617 ،
در مفهوپ نوین ،شبیه سازی در معنای تولید مثل غیر جنسی یا سلول بالدنی اسالت کاله طالی آن
هسته سلول غیر جنسی به طور مستقیم درون ت مک تزریق میشود و اسپرپ در آن دخالت نالدارد
حال آنکه در تولید موجود زنده بر خال

روال از ترکی

یک سلول نر و یک سلول ماده به وجود

نیامدهاند ،اما از نظر ژنتیکی کامالً شبیه انسان با همان ویژگیهای انسانی است کاله باله هالر یالک از
موجودات جدید را کلون یا موجود شبیه سازی شده میگویند دانشمندان نیز آن دسالته موجالودات
جدید را کلون یا شبیه خطالاب مالیکننالد کاله از نظالر ژنتیکالی(وراثالت) همسالان باشالد( .محمالدی
8612؛)6،
هر سلول بالغ تناسلی انسان اعم از زن و مرد دارای  76کروموزوپ میباشد یعنی هالم اسالپرپ و
هم ت مک انسان بالغ ،به طالور جداگاناله دارای ایالن تعالداد کرومالوزوپ هسالتند بالر خالال

سالایر

سلولهای بدن که  ،1کروموزوپ دارند .کرومالوزوپ هالایی کاله در بالدن انسالان قالرار دارنالد حامالل
ژنهایی هستند که دارای خصوصیات ژنتیکی میباشند و هر کداپ از این ژنها جنسیت فرد را هالم
تعیین میکنند .نکته دیگر اینکه از این  76کروموزومی که در این سلول اعالم از اسالپرپ یالا ت مالک
وجود دارد  8کروموزوپ مربوط است به جنسیت که در ت مک فقالج باله صالورت  xدر اسالپرپ باله
صورت  Xyوجود دارد در نتیجه در حالت طبیعی وقتی که زن و مرد باهم آمیزش میکنند اسپرپ با
ت مک زن که آن هم واجد 76کروموزوپ اسالت ترکیال

مالیشالود و در ضالمن هالر جنالین بالرای

شکلگیری نیاز سلول لقاح یافتهای بالا  ،1کرومالوزوپ یالا 76جفالت کرومالوزوپ دارد در غیالر ایالن
صورت جنینی شکل ن واهد گرفت یس از لقاح این یاخته  ،1کروموزومی میتواند تقسیم شود و
تبدیل به جنین شود( .خوهینی و سهرابی)10 ،8611 ،
اما در شبی ه سازی بعد از خالی کردن هسته مرکزی ت مک زن سلول دیگری را که از بدن مالرد
یا زنی گرفته شده به جای آن هسته مرکزی درون ت مک زن جایگزین میکننالد وسالپس آن را در

 ............................................ 642فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،82زمستان 6315

محیج مناس

آزمایشگاهی قرار میدهند تا شروع به تکثیر سلول کند و در نتیجاله فالرد جدیالد کاله

کامالً همان فردی است که سلول وی درون ت مک زن قرار گرفته ،به وجود خواهد آمد بالا همالان
خصوصیات وراثتی یکسان و کامالً مشابه با نس ه اصلی ابتدایی است .برای مثال دی ان ای و اثالر
انگشت مشابه با فردی است که سلول از آن گرفته شده است( .طباطبایی لطفی)8618،28،
مفهوم نسب

در اسالپ خانواده از جایگاه واجیی برخوردار است به گوناله ای کاله نکالاح ،دارای اهمیالت بالوده و
فرزند متولد شده دارای نس

مشروع میباشد .با این حال تعریف روشنی از نس

در فصل هشالتم

قانون مدنی ،ارایه نشده است ،همچنین اتفاق نظری میان فقها و حقوقدانان وجود ندارد.
نس

در زبان فارسی به معنی نژاد است( .معین :8628 ،زیالرواژه) و از نظالر لیالوی باله معنالای

قرابت ،اصل نژاد ،خویشاوندی و ییوستگی بین دو شیا (انسان) است(.ده دا ،8622 ،ذیل نس ).
در اصطالح فقها عبارت است از منتهی شدن وجدت ش صالی باله دیگالری ماننالد یالدر و یسالر ،یالا
وجدت دو ش ص به ش ص ثالث مانند دو برادر به یک یدر (نجفی.)761 ،70 ،8،98 ،
در حقوق اینگونه آمده است :قرابت و خویشاوندی است و امری است که باله واسالطه انعقالاد
نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود میآید .از این امر طبیعی خونی بین طفل و آن دو که یکی یدر
و دیگری مادر میباشد ،موجود میگردد(.امامی.)888 ،868، ،
در تعریف دیگری که با روح قانون سازگارتر میباشد ،بیان شده نس

عرفالاً و لیتالاً رابطاله ای

است که از ییدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع میشود( .شهیدی .)88، ،8617 ،با توجاله
به تعاریف ارایه شده باید گفت یکی از مسایلی که در جامعه با آن روبرو هستیم تشال یص نسال
فرد شبیه سازی شده است که بین فقها اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد؛ باله نحالوی کاله برخالی
نس

این افراد را مشروع دانسته (موسوی خمینی )177 ،7 ،8611 ،و برخی آن را نامشالروع گفتاله

(علیان نژاد71 ،8611،؛ طباطبایی )18 ،8618 ،و عده ای نیز نس

این ش ص را به سالان فرزنالدان

ناشی از نزدیکی به شبهه ،دانستهاند .نزدیکی به شبهه در صورتی است که مالرد بالا زنالی باله تصالور
اینکه بین آنها رابطه زوجیت بوده است ،نزدیکی کند؛ در حالی که چنین رابطه ای بین آنهالا وجالود
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نداشته است که این عمل را وطی به شبهه نیز گویند و اگر فرزندی از آن به دنیا آیالد «ولالد شالبهه»
گفته میشود و نس

او نس

ناشی از شبهه است( .صفایی و امامی8621 ،؛.)10

نسب فرزندان حاصل از فرآیند شبیه سازی
فقهای امامیه صر

نظر از فروض و حالت های م تلفی که در این فرآیند وجود دارد نظرات خود

را به شرح ذیل بیان میدارند:
مسأله انتساب طفل شبیه سازی شده به پدر

در این باره دو دیدگاه از سوی فقها طرح میشود:
دیدگاه اول :عدم انتساب به پدر

عده ای از ایشان با استناد به تعریف عر

از نس

و تأیید آن از سوی شارع معتقدند که طفل شبیه

سازی شده یدر ندارد( .حالاهری808 ،8618 ،؛ جالواهری08 ،8618 ،؛ مکالارپ شالیرازی72 ،8619 ،؛
طباطبایی حکیم .)78 ،8،79 ،این گروه دجیل ذیل را برای اثبات نظر خود بر شمردهاند:
 -یدر عرفاً یعنی صاح

سلول جنسی و در این مورد چنین سلولی وجود ندارد یس این طفالل

اساساً از نطفهی مرد نیست (جواهری  .)08 ،8618همان طور که در قرآن کریم (سالجده )1 ،معیالار
بنوت ش صی با ش ص دیگالر خلقالت از جالز او نیسالت بلکاله خلقالت از اسالپرپ (منالی) اوسالت
(طباطبایی حکیم.)01 ،8،79،
 ابوت فرع بر افراغ منی است و زوجیت در این جا نقشی ندارد (جواهری .)08 ،8618، مرجع در تعیین نس  ،عراعتماد نموده است .بر ما واج

است نه چیز دیگر و شارع مقدس در ترتی
است که با علم به موضوع و عر

کنیم؛ اما هیچ مشکلی نیست که حکم به اثبات نس

احکاپ آن بر عر

برای درک ایالن مالوارد رجالوع

میان فرد شبیه سالازی و اهالدا کننالده تنهالا باله

خاطر تشابه و بدون تحقق ضوابج نسبی عرفی معهود درست نیست؛ بلکه بر ما جزپ است که ایالن
تشابه را نادیده انگاریم و حکم به این امر دهیم که آنان با هم بیگانهاند و هیچ ارتباط نسبی بالا هالم
ندارند (طباطبایی حکیم.)77-8،79،76 ،
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البته قاهالن این نظر ،در همه فروض مطروح در شبیه سازی ،طفل شبیه سازی شده را فاقد یدر
دانستهاند؛ لیکن این نظر در جای خود محل مناقشهی جدی است زیرا به فرض که عر  ،امالروزه
چنین تصوری از یدر دارد که در جای خود محل بحث است؛ اگر این فهم عرفی باله زودی تیییالر
کند درآن صورت باید به تبع عر

از این نظر دست برداشت وانگهی باله نظالر نمیرسالد مالا دلیلالی

داشته باشیم که تحقق نسبت فرزندی به «افراغ منی» باشد هرچند غالباً چنین است .لیکن اگر فردی
نزد حاکم شرع رفت و مدعی شد که به یاد نمیآورد هنگاپ آمیزش افراغ منی کالرده باشالد ،آیالا باله
صر

آن میتواند نفی ولد کند؟ اینجاست که باید از ایالن قیالدهای زایالد دسالت کشالید (اسالالمی

 )81 ،8618و تنها مالک را همان فراش زوجیت و امکان الحاق دانست به همالین سالب

برخالی از

فقها در فرض وقوع ،ش ص شبیه سازی شده را به والدین یعنی یدر و مادر شرعی ناله بیولوژیالک
خود ،ملحق میسازد یعنی معتقدند از نظر شرعی برای تحقق ابالوت جزپ نیسالت کاله احالراز شالود
فرزند حتماً از «نطفه مرد» است .آنچه شرعاً موج

الحاق فرزند به یدر میشود همان فراش اسالت

و بس .کافی است که فرزند در دایره زوجیت یدید آمده باشالد و دلیلالی بالر خالال

آن در دسالت

نباشد تا فرزند زوجین به شمار رود.
این قاعده چنان استوار است که حتی یدر نیز نمیتواند فرزند را از خالود نفالی کنالد .یالس جزپ
نیست که فرزند لزوماً از نطفه یدر باشد و این مسأله احراز شالود؛ بلکاله معیالار فالراش زوجیالت و
امکان الحاق است و بس (همو.)82 ،
دیدگاه دوم :انتساب به پدر

بعضی از فقها قاهل به تفکیک میان فرض اول و دوپ و فرض سوپ شدهاند و بر این اسالاس ،قاهلنالد
در فرضی که سلول جسمی از مرد گرفته شود و در ت مک منفعل زن قرار داده شود ،فرزند تنها به
یدر ملحق میشود نه مادر ،و گفتهاند که در اینجا فرزند تنها از آن یالدر اسالت؛ زیالرا وی محصالول
هسته سلول جسدی یدر است از نظر آنان اگر هسته از مادر باشد وی تنها دارای مادر خواهالد بالود
(اسالمی .)81 ،8618 ،زیرا آنچه با تکثیر شدن رشد و نمالو مالیکنالد همالان هسالته نطفاله اسالت و
سیتویالسم موجود در ییرامون آن به منزله غذایی آن هسالته تلقالی مالیشالود (مالؤمن889 ،861، ،؛
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موسوی بجنوردی .)8618،717 ،همچنین عدهای از این گروه میان اهدای ساللول ،از سالوی زوو و
فرد بیگانه فرقی نگذاشتهاند و در هر دو صورت ،طفل را دارای یدر دانستهاند.
این گروه دجیل زیر را برای نظر خویش اقامه کردهاند:
 -استناد به صحیحه محمد بن مسلم که در باره مساحقه زنی با دختری بود که موج

بارداری

دختر شد و در آن ،حکم به الحاق فرزند به یدرش شد .همانطور که در روایالت دیگرامالده اسالت:
«انما الولد للصل

و المراه وعاا» (موسوی سبزواری .)882 ،8،77،

 در مشروع بودن این یدر یا مادر عقد شرعی شرط نیست؛ زیالرا عقالد شالرعی در جالایی جزپاست که فرزند از طریق تلقیح سلولهای جنسی به دنیا بیاید .بدین ترتی
جهت روشن میشود و با اطالق ادله نس  ،تماپ احکاپ نس
ادله نس

به نس

حاصل از ازدواو طبیعی ،انصرا

بر او مترت

نس

ایالن طفالل از هالر

میشود .فرض انصرا

بدوی ناشی از آن است که در عصالر صالدور

روایات تنها از این طریق نسبت برقرار میشده است (حاهری8612،،،،؛ محسنی .)8617،،89 ،امالا
گروهی دیگر ،شبیه سازی را تنها میان زوجین ،شرعی میدانند و طفل حاصل از این فرآیند را ولالد
شبه میخوانند (شبستری8611،871 ،؛ ولی زاده و دیگران .)8618،808
اما عدهای دیگر از این گروه ،عالوه بر اینکه صاح

سلول را یدر طفل مالیداننالد ،بالرای ایالن

طفل قاهل به وجود مادر نیز شدهاند و تنها وی را منتس

ساللول نمالیداننالد.

باله یالدر یالا صالاح

(جناتی78 ،8618،؛ زنجانی ،همالان6، ،؛ تسال یری12 ،8611 ،؛ شبسالتری871 ،8611 ،؛ موسالوی
سبزواری .)880 ،8،76 ،البته ذکر این نکته خالی از ضرورت نیست کاله در صالورتی کاله صالاح
سلول ،ت مک و رحم ،یک زن باشد ،قطعاً آن طفل فاقد یدر است ،مثل ولد لعان.
در فقه آمده است که یس از انجاپ لعان میان زوو و زوجه با شرایج شرعی ،ولد از زوو شالرعاً
نفی میشود و فرزند شرعاً بدون یدر است .در این صورت تفاوتی ندارد که زن شوهر داشته باشالد
یا خیر (موسوی سبزواری.)880 ،8،76 ،
البته همانطور که در ذیل نظریه اول گفته شد ،میتوان از طریق قاعده فراش ایالن طفالل را باله
یدرش ملحق نمود.
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مسأله انتساب طفل شبیه سازی شده به مادر

در شبیهسازی انسانی تعدد عنوان مادری میان صاح

رحالم ،صالاح

ت مالک و صالاح

ساللول

مطرح می گردد .بر این اساس تعدد و گوناگونی نظرات بیشتر به چشم می خورد .علما و فقهالا در
این زمینه دو دیدگاه اصلی دارند:
انتساب به مادر

این دیدگاه خود به دو دیدگاه متفاوت تقسیم میشود:
 .6عدم تعدد عنوان مادری

این گروه بین حاجت مشارکت و عدپ مشارکت زنان متعدد فرق نگذاشته و نظریات ذیل را ات الاذ
نمودهاند.
الف) انتساب به صاحب رحم

عدهای از فقها در فرآیند شبیه سازی ،صاح
تماپ نیست ،زیرا بدون شک از نظر عر

رحم را مادر طفل به حساب میآورند .البته این نظالر

مادر حقیقی زن صاح

ت مک است .معیالار مالادری در

میان عقال روشن است و آن این است که نطفه از ت مک او باشد؛ همان گونه که یدر ،کسی اسالت
که فرزند از سلول های او به وجود میآید آیه  7سورهی مجادله نیز بر غیالر از ایالن دجلالت نالدارد.
ظاهر سیاق آیه در صدد تعریف مادر در صورت تعبدی نیست ،بلکه در مقاپ بیان ایالن نکتاله اسالت
که مادر حقیقی برای مردی که زن خود را ظهار کرده ،مادری است که او را به دنیا آورده است ،ناله
زنی که او را ظهار کرده و گمان میکند همانند مادر اوست (حاهری.)،9-،8 ،8612 ،
ب) انتساب به صاحب تخمک

گروهی از فقها مالک مادر بودن را همچون مالک یدر بودن میدانند و در نتیجه ،مالادر کسالی جالز
صاح

ت مک نمیباشالد( .جمعالی از نویسالندگان601 ،8617 ،؛ حالاهری شبسالتری877 ،8611 ،؛

سیستانی ،همان .)871 ،بنابراین از نظر این فقها در جایی کاله صالاح
متفاوت هستند صاح

ساللول و صالاح

ت مک مادر طفل شبیه سازی شده محسوب میشود.

ت مالک
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ج) انتساب به صاحب سلول

از نظر این عده ،صاح

سلول در واقع (چه مرد باشد وچه زن) والد آن طفل به حسالاب مالیآیالد.

آیت اهلل معرفت و آیت اهلل مؤمن جزو این گروه هسالتند کاله بالرای نظالر خالویش چنالین اسالتدجل
میکنند:
اوالً -عر  ،صاح

سلول را یدر یا مادر به شمار میآورد و در منابع فقهی (آیات مربالوط باله

خلقت انسان از آب یا نطفه و سایر آیات که اشاره باله مشالتقات وجدت مثالل والالدین ،مولالود لاله
والدات دارد و احادیث معتبر) دلیلی مبنی بر نفی این موضوع وجود ندارد .یس در اینجا میتالوان
به فهم عر

اعتماد نمود و وی را والد طفل دانست (محسنی .)،90 ،8617،
لیت و کت

فقهی آشکار می شود که واژه «اجپ» باله معنالای اصالل هالر

ثانیاً -با رجوع به کت

چیز است و این تعریف ،بر زن صاح

ت مک که جنالین را در رحالم خالود یالرورش داده و از او

متولد شده ،صدق میکند و با توجه به معنای لیوی و تأیید شارع (زیرا شارع وضع ویژه نالدارد) و
عدپ صدق زنا بر شبیهسازی ،نس

شرعی میان آنان برقرار است ( موسوی سبزواری .)8،76،870،

 .8نظریه تعدد عنوان مادری

در این دیدگاه ،آرای ذیل را در اطالق نسبت مادری میتوان اشاره کرد:
الف) انتساب به صاحب رحم و صاحب سلول باهم

آیت اهلل جناتی صاح

سلول را مادر طفل شبیه سازی شده و صالاح

رحالم را مالادر رضالاعی او

میدانند( .جناتی )8618،78 ،البته در نقد این نظر باید گفت :عدهای بالا دو مقدماله در صالدد اثبالات
نظر فوق هستند:
مقدمه نخست :طبق اصل رضاع ،اگر زنی بدون آنکه طفل را در رحم نگهداری کند و آن را باله
دنیا آورد فقج به او شیر داده باشد بدون شک همین شیر دادن خویشاوندی رضاعی ایجاد میکند و
جایگزین خویشاوندی نسبی میشود.
مقدمه دوم :تأثیری که مادر نگهدارنده در رشد گوشت و خالون و اسالت وان طفالل دارد ،بسالیار
بیشتر از تأثیری است که در رشد آن از راه شیر دهی به وجود مییآید .یس میتوان ادعا کرد کاله از
نظر عر

تأثیر آن در ایجاد نسبت مادری ،اولویت دارد.
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یاسالالخ ایالالن ادعالالا آن اسالالت کالاله تمالالاپ مالالالک در ایجالالاد خویشالالاوندی رضالالاعی کالاله جالالایگزین
خویشاوندی نسبی است رشد گوشت و بدن طفل از رضاع نیست ،بلکه شرایج تعبالدی دیگالر نیالز
دارد؛ مثالً روایت صحیح السند دجلت میکند که اگر زنی بدون زاییدن فرزندی شیرش جاری شود
و با آن طفلی را شیر دهد موج

محرمیت نمیشود .این حکم صریح صحیحه یونس بالن یعقالوب

است .روایت موسی بن عمر بصری نیز به همین مضمون است ولی از نظر سند کامل نیست.
همچنین ،همهی فقهای ما فتوا دادهاند که شیری که از زنا تولیالد مالیشالود ،موجال

محرمیالت

نمیشود .نیز نصوص کاملی در باب «ما حیرا ابحیرض عا » دجلالت مالیکننالد بالر آنکاله مالالک محرمیالت
شوهری است که شیر از اوست ،نه خود زن( .حاهری  )،،-8612،،8آیت اهلل عزالدین زنجانی نیالز
طفل را به صاح

سلول و صاح

رحم هر دو منتس

میدانند( .جناتی.)6، ،8618 ،

ب) انتساب به صاحب تخمک و صاحب رحم با هم

عده ای دیگر از فقها ،مالک انتساب فرزند به مادر را هر دو عامل یعنی ییدایش فرزند از ت مالک و
دیگری حمل فرزند و وجدت وی از مادر میدانند ،این گروه خود به سه دسته تقسیم میشوند:
دسته نخست :جمع هر دو عامل را کنار هم برای صدق عنوان مادری ،جزپ میداننالد (موسالوی
سبزواری .)881 ،8،76 ،
دسته دوم :هریک را به تنهایی مادر محسوب میکنند؛ این گروه معتقدند کاله هالر دو زن بالرای
طفل مادر محسوب میشالوند .آیالت اهلل فاضالل لنکرانالی از ایالن نظالر ییالروی مالیکنالد(جمعالی از
نویسندگان.)8617،708،
دسته سوم :معتقدند که هر دو مادر عرفی هستند .این گروه معتقدند که اگر چه نتوان هالر دو را
مادر نسبی به حساب آورد ،اما فرزند با هر یالک از صالاح

ت مالک و صالاح

رحالم یالک نالوع

ارتباطی دارد و هر دو را می توان به عنوان مادر رضاعی تلقی کرد (رضانیا.)679 ،8616 ،
ج) انتساب به صاحب تخمک و صاحب سلول باهم

این نظر متعلق به آیت اهلل صافی گلپایگانی است که ییش از این ،ایشان قاهل به نظریه عدپ انتساب
بودند)www.safi.ir( .
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د) انتساب به صاحبان هسته و سیتوپالسم با هم

این دیدگاه اختصاص به آیت اهلل جواهری دارد (شبستری  .)869 ،8611ایشان معتقدنالد کاله مالادر
کسی است که فرزند از او و از ت مک او تولد یافته باشد ،در اینجا چون فرزنالد ،تکالوین یافتاله از
هسته و سیتویالسم است بنابراین صاح

هسته وصاح

خواهند بود .اگر بر ما اعتراضی شود که عر
که عر

سیتویالسم هر دو باهم مادر ایالن فرزنالد

تعدد عنوان مادری را نمییذیرد ،یاسخ ما این اسالت

این مفهوپ را مییذیرد ولی در تش یص مصداق اشتباه میکند و خطای عر

در مصالداق

در صورت یذیرش مفهوپ ،اعتباری ندارد (جواهری .)01 ،8618 ،البته ایالن نظالر ازسالوی آیالت اهلل
مؤمن مردود شناخته شده است ،زیرا زن صاح

سیتویالسم ،تنها نطفهای را که مربوط باله آن یالدر

و مادر است ،تیذیه نموده است و رحم وی جایگاه مناس

برای رشد و نمو و تیذیه کردن آن باله

وسیله رحم زن دوپ و استفاده این نطفاله از آن محالل مناسالبی بالوده اسالت و گرناله صالر

اینکاله

سیتویالسم رشد نمیکند بلکه به سان غذای مناسبی برای رشد نوزاد مزبور است ،موج

نمیشود

که این نوزاد فرزند این زن نیز باشد .ولی این که گفته میشود« :مادر ،همالان زن صالاح

ت مالک

است و در این جا چون ت مک از دو زن به دست آمده ،بنابراین هر دو ،صالاح

ت مالک و مالادر

نوزادند و بدین ترتی  ،نوزاد دارای دو مادر است ،یس دارای اشکال است» ،مالا تساللیم ایالن گفتاله
نمیشویم که معیار مادری ،صرفاً ت مکی است که از زن گرفته شالده اسالت؛ بلکاله رشالد ت مالک،
معیار مادر شدن آن زن است و در این جا این معنا در مورد زن صاح
زن صاح

هسته قابل تحقق است ناله

سیتویالسم (مؤمن.)861،،891 ،

عدم انتساب به مادر

دیدگاه دیگری نیز از سوی بعضی فقها مطرح شده است که براساس آن ،طفل شالبیه سالازی شالده،
فاقد هرگونه نسال

اسالت( .مکالارپ شالیرازی72 ،8619 ،؛ طباطبالایی حکالیم77 ،8،79 ،؛ موسالوی

تبریزی .)878 ،8611 ،دجیل این گروه به شرح زیر است:
عدهای از فقها که صاح

ت مک را مادر میدانند با استناد به دلیل زیر در اینجا نظالر باله عالدپ

انتساب به مادر میدهند:
عنوان مادری تنها برای صاح

ت مک محقق اسالت و چالون در شالبیه سالازی ،طفالل از تمالاپ
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ت مک ایجاد نمیشود؛ بلکه تنها از جزهی از آن ایجاد میشود یالس منتسال

باله صالاح

ت مالک

نیست و در نتیجه فاقد مادر است (طباطبایی حکیم .)77 ،8،79،
عده ای دیگر از فقها معتقدند که صاح

رحم مادر است و براین اسالاس ،بالا اسالتناد باله آیاله 7

سوره مجادله ،نظریه عدپ انتساب به مادر را تقویت مینمایند .این گروه بر ایالن اعتقادنالد کاله قیالد
موجود در این آیه ،حصر عنوان امومت را به وجدت از طریق طبیعی و عادی میرساند .یس چالون
فرد شبیهسازی شده از طریق طبیعی به دنیا نیامده بنابراین مادری بالرای او وجالود نالدارد (موسالوی
سبزواری.)8،76،8،9 ،
پاسخ :حق آن است که این آیه شریفه در ارتباط با ظهار نازل شالده و ایالن آیاله در مقالاپ بیالان
امومت تکوینی نیست که مادر طفل شبیه سازی شده به حساب میآید .البته جزپ به ذکر اسالت کاله
میتوان این آیه را حمل بر امر شایع نمود یس شبیهسازی ،مانع از انطباق عنالوان وجدت بالر طفالل
شالالبیهسالالازی شالالده یالالس از انتقالالال سالاللول بالاله رحالالم مالالادر و بالاله دنیالالا آمالالدن او نیسالالت (موسالالوی
سبزواری .)8،76،8،9،بنابراین از نظر این عده طفل شبیه سازی شالده از نظالر نسالبی بالا کسالی در
ارتباط نیست.
قول مختار و تحلیل آن
عالوه بر آنچه گفته شد و با الهاپ از آن نظرات و دیدگاهها نظر م تار مالیتالوان مطالرح کالرد و آن
عبارت است از اینکه یدر و مادر صاح
حقیقت دوقلوی صاح

سلول ،یدر و مادر شبیهسازی شده هستند و این بچاله در

سلول محسوب میشود نه اینکه به عنوان فرزند صاح

بیایید .دلیل این نظر ،اظهار نظر عر

سلول به حساب

خاص یا همان مت صصان و خبرگان در رشالتههالای «جنالین

شناسی» و «مهندسی ژنتیک» است .قول م تار مبتنی بر تحلیل هایی است که شرح آن به قرار زیر
است:
تحلیل قول مختار و برگزیده :اوالً از طریق اصل اباحاله و جالواز باله اثبالات وجالود نسال
شبیهسازی یرداخته میشود .نس

در

از جمله مفاهیمی است که فاقد حقیقت شالرعی اسالت؛ باله ایالن

معنا که قبل از اسالپ نیز تکون یک انسان از ترکی

نطفه مرد و زن منشالأ تلقالی شالده اسالت .ایالن

مفهوپ ،تنها در مورد زنا مورد امضای شارع مقدس واقع نشده است( .نجفی.)601 ،،8 ،8616 ،
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همچنین با توجه به روایت معرو

محمدبن مسلم که در آن اماپ حسن(ع) طفل متولد شالده از

اسپرپ مرد را که در اثر مساحقه به دختری باکره منتقل شده و کودکی به دنیا آمده به صاح

نطفاله

ملحق میکند ،در غیر موارد زنا نمیتوان به عدپ انتساب طفالل باله والالدین طبیعالیاش قاهالل شالد.
(همان.)601 ،
ثانیاً مرجعیت عر

خاص در مساهل مستحدث ،علیرغم قابلیت انعطا

احکاپ شرع  ،برخالی

از فناوریهای جدید را به طور کامل نمیتوان در چارچوب احکاپ موجود توجیه کرد .باله عبالارت
دیگر ،تماپ م تصات این فناوریهای جدید در شرع تبیین نشده است .از آنجا که مفاهیم مرتبج بالا
فاقد حقیقت شرعی هستند ،برای یی بردن به این مفاهیم ضرورتاً باید به اصالول مساللم علالم

نس

مهندسی ژنتیک به عنوان عر

خاص و خبره در این حوزه رجوع کرد.

آیت اهلل موسوی اردبیلی در یاسخ به استفتایی چنین استدجل میکند« :نس

یک رابطه اعتبالاری

است و از امر تکوینی و واقعی که همان ییدایش طبیعی طفل از والدین خود است ،انتزاع میشالود
و حقیقت شرعی ندارد؛ یعنی عر

چنین اعتبار میکند و شرع آن را تأییالد مالیکنالد» (باله نقالل از

ایزدی فرد.)،1 ،8610 ،
به هر حال مفهوپ نس  ،از مفاهیم عرفی است و عر
مهندسی ژنتیک ،فرد شبیهسازی شده را ملحق به صاح
صاح

عقال بما هالم عقالال ،یعنالی مت صصالین
نطفه میداند که همانالا یالدر و مالادر فالرد

سلول است(.همان)

ثالثاً دلیل اینکه گفته میشود یدر و مادر صاح
میآیند و صاح

سلول به عنوان یدر و مادر نالوزاد باله حسالاب

سلول و این بچه دوقلوی هم محسوب میشوند این است کاله نسالبت یالدری و

مادری ،ناشی از زوجیت و ترکی

خزانههای ژنتیکی است .در شبیهسازی زوجیت با واسالطه و باله

صورت غیرمستقیم ثابت میشود؛ اما به صورت مستقیم مسأله زوجیت کامالً منتفی است  .به بیالان
دیگر ،طفل شبیه سازی شده به لحال برخورداری از خصوصیات ژنتیکی ،بیش از  01درصد شالبیه
صاح

سلول است .از طر

و مادر صاح

دیگر ،این نوزاد ار سلولهایی ساخته شده که ناشی از زوجیالت یالدر

سلول است ،به این معنا که سلولهای جسمی هر فرد ،وارث خالواص و اطالعالات

ژنتیکی یدر و ماد خویش هستند ،یعنی این طفل نیمی از اطالعالات یالدر صالاح

ساللول و نیمالی
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دیگر را از مادر صاح
ژنتیکی صاح

سلول به ارث برده که برابری مالیکنالد بالا بالیش از  01درصالد اطالعالات

سلول .با این وصف ،صاح

سلول و این فرزند دوقلوی هم محسوب مالیشالوند،

چون هر دو از سلولهای جنسی زن و مردی دیگر که یدر و مادرشان محسوب مالیشالوند ،شالکل
گرفته اند( .همان.)،1،
اما چه ارتباطی بین صاح
صاح

رحم و نوزاد کلون شده وجود دارد؟ در جواب میتوان گفالت ،زن

رحم «در حکم مادر رضاعی» او محسوب میشود .همان طور که اگر زنی فرزند دیگری را

تنها چند مرتبه شیر دهد به عنوان مادر رضاعی او به حساب میآید ،در این مورد همچون فرزند را
در رحم خویش نگه داشته و فرزند هم از وجود آن زن تیذیه و رشد کرده است میتوان گفت کاله
او در حکم مادر رضاعی است( .همان.)،0 ،
آثار نسب
بنابر مواد  188و 128ق.پ .طفل زمانی دارای ش صیت خواهد بود که زنده متولد شالود ولالو بالرای
لحظهای زنده بماند .برای شبیه نیز از همان بدو جنه گزینی هسته فعال در ت مک منفعالل و انتقالال
آن به رحم ،قاهل به ش صیت هستیم؛ زیرا در صورتی میتوان از جنین حمایت کرد و آثار حقوقی
را در مورد او اجرا کالرد کاله دارای ش صالیت و ماهیالت معالین باشالد .در ایالن مبحالث بالا فالرض
مش روعیت شبیه سازی انسان و رفع نس
احکاپ حقوقی حاکم بر نس

قانونی طفل ،با تکیه بالر حقالوق مالدنی و فقاله باله بیالان

شامل حرمت نکاح  ،حضانت طفل ،وجیت قهالری ،الالزاپ باله انفالاق،

وصیت و توارث خواهیم یرداخت:
حرمت نکاح

از معمولترین و رایجترین آثار فقهی مربوط به نس  ،بحث نکالاح اسالت کاله تفالاوتی بالین نسال
مشروع یا نامشروع وجود ندارد .ماده 89،8ق.پ .حرمت نکاح با اقارب نسبی را اینگونه بیان کالرده
است« :نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبه یا زنا باشد .8 :نکالاح بالا
یدر و اجداد و با مادر و با جدات هر قدر که باج برود .7 .نکاح با اوجد هر قالدر کاله یالایین بالرود.
.6نکاح با برادر و خواهر و اوجد آنها تا هر قدر که یایین برود .، .نکاح با عمالات و خالاجت خالود

بررسي فقهي نسب و آثار حقوقي آن در شبیهسازی انسان651  .................................................................................

عمات و خاجت یدر و مادر و اجداد و جدات» .با زنالده متولالد شالدن طفالل آثالار نکالاح از جملاله
حرمت نکاح در مورد او قابلیت اجرا خواهد داشت .بنابراین در صورتی که طفل را مشروع بالدانیم
با توجه به این ماده ،باید حرمت نکاح با صاح
دانست .در فرض نامشروع بودن نس

سلول جسمی یا جنسی را درمورد وی قابل اجالرا

طفل ،با اسالتناد باله ر ی وحالدت رویاله دیالوان باله شالماره

 8621/،/6/182در مورد فرزندان ناشی از زنا که زانی را مکلف به گرفتن شناسالنامه کالرده اسالت،
میتوان گفت حرمت نکاح میان طفل و زانی ،همچنین در فرض شبیهسازی میان طفل و صالاح
سلول جسمی نیز وجود دارد.
حضانت

نگاه داشتن طفل ،مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابج او با خارو است؛ با رعایت حق مالقات که
برای خویشان نزدیک شناخته شده است (صفایی .)880، 8617حضانت در لیت یالروردن اسالت و
در اصالالالطالح مالالالدنی ،یالالالرورش اطفالالالال توسالالالج ابالالالوین و اقالالالارب او مالالالیباشالالالد (جعفالالالری
لنگرودی .)8611:8112حضانت تنها شامل حمایت جسمی از کالودک نمالیباشالد و بایالد از جنباله
معنوی و اخالقی نیز به آن توجه داشت .بنابراین در صورتی که طفل را ناشی از نس

مشالروع یالا

نزدیکی به شبهه بدانیم ،بنا به ماده 8827ق.پ( .منصور .)8618،682،ش ص دهنالده ساللول ییکالری
مکلّف به حضانت از طفل میباشد .همچنین در صالورتی کاله میالان وی و شال ص دهنالده ساللول
جنسی ،رابطه زوجیت برقررار باشد و صالحیت نگهداری از فرزند خود را دارا باشند ،با استناد باله
ماده 889،ق.پ .حضانت با ایشان بوده و در صورت انحالل نکاح ،حضانت چه در دختر و چاله در
یسر تا سن هفت سالگی ،با مادر خواهد بود.
والیت

وجیت در لیت به معنی حکومت کردن ،تسلج ییدا کردن ،دوست داشتن ،یاری دادن  ،دست یافتن
و تصر

کردن آمده است (ده دا ،زیرواژه) .قهری در لیت به معنالی جبالری و اضالطراری اسالت

(معین  ،زیر واژه).
در اصطالح حقوقی یعنی سلطه و اختیاری که قانون به جهتی از جهات به ش صی در رابج بالا
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انجاپ امور مربوط به غیر میدهد .به ش صی که این سمت را دارد «ولی» و به وجیتی که باله حکالم
قانون اعطا شده است« ،وجیت قهری» گویند .با این حال درمورد طفل شبیهسالازی شالده ،در وهلاله
اول وجیت با صاح

سلول جسمی و در صورت فوت وی ،با زوو یا زوجه و یا جد یدری است.

الزام به انفاق

نفقه در لیت به معنی هزینه ،خرو و خرجی و آنچه هزیناله عیالال و اوجد کننالد ،روزی و مایحتالاو
معاش آمده است (معین ،زیرواژه).
معنی اصطالحی نفقه عبارت است از چیزی که برای گذران زنالدگی ،جزپ و مالورد نیالاز اسالت
(صفایی و امامی.)808 ،8621 ،
نفقه دهنده را منفق و نفقه گیرنده را منفق علیه مالیگوینالد .مصالادیق نفقاله در مالاده 879،ق.پ.
(منصور )8618،676،اشاره شده است که این مصادیق تمثیلی است نه حصری و میتالوان مصالادیق
دیگر را به ان اضافه کرد؛ ولی مقدار آن در قانون بیان نشده است بلکه موکول به درجاله اسالتطاعت
منفق و به قدر رفع حاجت انفاق شونده ،نموده است همچنین شؤون و وضعیت واج

النفقاله نیالز

در این وضعیت باید رعایت شود (موسوی بجنوردی.)8611،881
بنابراین درمورد بحث ما یعنی طفل کلون شده ،نفقه با ولی او (صاح

سلول جسمی) میباشد

و در صورت عدپ استطاعت در ماده 8800ق.پ« .نفقه اوجد بر عهده یدر است یس از فوت یدر یالا
عدپ قدرت او به انفاق به عهده اجداد یدری است بارعایت اجقرب فاجقرب ،در صورت نبودن یدر
و اجداد یدری و یا عدپ قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است .هرگاه مادر هالم زنالده و یالا قالادر باله
انفاق نباشد با رعایت اجقرب فاجقرب ،به عهده اجداد و جدات مالادری و جالدات یالدری واجال
النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشالند ،نفقاله را
باید به حصه متساوی به تأدیه کنند» .با این وجود در صورت فوت یا عدپ استطاعت ولی ،نفقاله بالا
اجداد بوده و در صورتی که فرد دهنده سلول ازدواو کرده است ،نفقه با زوو یا زوجه خواهد بالود
(منصور ،همان.)678 ،
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توارث

ارث یعنی آنچه از مال مرده به وارث رسد ،ترکه ،بازمانده (ده الدا ،زیالرواژه) در اصالطالح ،حقالی
است که از میت حقیقی یا حکمی ،به زنده حقیقی یا حکمی ،در ابتدا منتقل می گردد قانون مالدنی
در ماده  112آورده است« :ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق ییدا میکنالد» .ارث در
اصطالح حقوقی عبارت است از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه او (امامی.)810 : 868،،
همچنین در ماده 118ق .پ .نس

را به طور مطلق شرط وراثت دانسته و ولدالزنا را از ایالن امالر

استثنا کرده است (ماده  11،ق.پ .).عالوه بر مورد مذکور شرایج دیگری نیالز بایالد محالرز باشالد از
جمله -8:موت مورث-7 ،وجود وارث که درماده  082قانون مالدنی اشالاره شالده اسالت« :حمالل از
حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود -6 ».وجود ترکه برای متوفی.
در مورد کودکان شبیهسازی شده در فرضی که نس

طفل شبیهسازی شالده را مشالروع بالدانیم،

طبیعتاً احکاپ ارث نیز بر او بار خواهد شد و او هم مانند سایر فرزندان ارث مالیبالرد مشالروط بالر
اینکه در زمان موت مورث زنده باشد و یا نطفه او منعقد شده باشد؛ اما در صورتی که جنین مرده
متولد شود ،چنانکه در ماده 128ق.پ .ذکر گردیده است ،ارث به او ن واهد رسید .بنابراین اینگونه
گمان میرود در صورتی که با استفاده از ابزار یزشکی ،سلولهای جنسی و جسمی امتزاو یافتاله و
ییش از انتقال به رحم زن ،یک نفر از والدین فوت نمایند ،مشمول مقررات ارث ن واهد بود .البتاله
در فرض داشتن نیاز به ش ص اهدا کننده ،در صورتی که رابطه زوجیت برقرار نباشالد ،تنهالا لفال
اهدا کننده بر آنها صدق خواهد کرد و رابطه وراثتی میان آنان برقرار ن واهد بود.
وصیت

بنابر نظر فقها و طبق ماده  188ق.پ .حمل از لحظه انعقاد نطفه از حقالوق مالدنی متمتالع مالیگالردد،
مشروط بر اینکه زنده متولد شود .همچنین با استناد به ماده  187ق.پ« .اگر حمل در نتیجاله جرمالی
سقج شود موصیبه به ورثه او میرسد مگر اینکه جرپ مانع از ارث باشد» میتوان این گونه نتیجاله
گرفت در صورتی که وارث منجر به سقج جنین شود ،مالک موصیبه ن واهد بالود .ایالن فالرض را
میتوان در مورد کودکی که در آزمایشگاه تولید میشود (طفل شبیه سازی شده) نیز جاری دانست.
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نتیجه
شبیهسازی از جمله مساهل مستحدثه و حاصالل تحالوجت علمالی و فنالاوری عصالر حاضالر اسالت.
دیدگاههای م تلفی ییرامون نس

در شبیه سازی انسان مطرح شده است؛ حق انتساب طفل به یدر

و مادر خود ،یکی از اساسیترین حقوق انسانی به شمار میرود که با ورود فالنآوریهالای جدیالد
تولید مثل به چالش جدی کشیده شده است؛ برخی از فقها به دلیل نبودن لقالاح طبیعالی بالین زن و
مرد ،معتقد به نس

نامشروع هستند و حقوقی را به این افراد قاهل نیستند .تعدادی معتقد به نسال

مشروع و یا نس

ناشی از نزدیکی به شبهه میباشند ،در نتیجه به دلیل عنوان تولد برای این اطفال،

قاهل به وجود نس

بوده و حقوق فرزندان طبیعی را جهت حمایالت از ایالن اطفالال و عالدپ سالوا

استفاده از آنها برای ییشبرد اهدا

نطفاله زن و

انسان ،بار کردهاند یس آنچه مهم میباشالد ترکیال

مرد و انعقاد آن در زمان زوجیت است.
بیشتر فقها با ات اذ یک مالک ،وجود مادر یا یدر را برای طفل شبیه سازی شده ،لحال کردهاند.
اما ایرادهایی به دیدگا ه عدپ انتساب وارد است؛ بدین جهت که اوجً مفهوپ مادری و یدری ،مفاهیم
عرفی هستند و حقیقت شرعی به شمار نمیروند .یس ات اذ مالکی غیر از مالک عر  ،بال اشالکال
به نظر میرسد .از سوی دیگر ،در تولید مثل جنسی ،فرد اطالعات ژنیتیکالی را از دو نفالر دریافالت
میکند ،یعنی در این حالت ،منشأ متعدد است ،اما در شبیه سازی ،فرد ،اطالعات ژنیتیکالی خالود را
از یک نفر دریافت میکند که در اینجا منشأ واحد است .بنابراین چه منشأ واحد باشد چاله متعالدد،
وجود منشأ به تنهایی برای انتساب طفل شبیه سازی شده باله منشالأ یعنالی صالاح

ساللول ملحالق

دانست ،حتی اگر نتوان او را ملحق به طرفین دانست .و نظالر م تالار ایالن اسالت کاله یالدر و مالادر
صاح

سلول ،یدر و مادر فرزند کلون شده به حساب میآیند باله بیالان دیگالر ،صالاح

فرزند حاصل از صاح

ساللول و

سلول ،دوقلوی هم محسوب میشوند.

در یایان با حکم به مشروعیت شبیه سازی انسان ،میتوان آثار نسال

از جملاله حرمالت نکالاح،

حضانت ،وجیت ،الزاپ به انفاق ،توارث و وصیت ،همانند سالایر فرزنالدان دیگالر را بالر طفالل شالبیه
سازی شده بار کرد؛ ضمن اینکه حق حضانت ،وجیت و نفقه به عهده صاح

سلول جسمی است.
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