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 A review of history shows that the expression of theories, inventions 
and  the production of new knowledge about unusual and unlikely 
phenomenon has always led to chaos among scholars and islamic jurists 
of different religions. As for the human cloning issue, such an event was 
not unexpected. Human cloning technology, through existing knowledge, 
has created increasing concerns among scholars and scholars of religion, 
ethics and law, whose judgments require scrutiny. Investigating the 
effects and rulings of this phenomenon from different points of view is the 
subject of this research because it is one of the hidden issues of 
jurisprudence and law that its rulings and effects need further 
investigation. The legal rulings of the simulated human can be related to 
ancestry, inheritance, nobility, wills, custody and alimony. Regarding the 
legal effects and rulings of simulation, it should be said that the human 
beings caused by the simulation have no difference from the point of view 
of legal provisions and the most important legal effect of human 
simulation is the realization of similar ancestry. Because kinship is not the 
truth of the law but is a conventional concept, the similar ancestry is a 
scholarly productive simulation in many ways and the similar one is 
ascribed and joined to its natural parents and in terms of the custom, 
anyone who is considered as the father or mother alike, that person will 
be ascribed and joined. 
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 چکیده

دهد بیان نظریات، معرفی اختراعات و تولید دانش جدید در  مرور تاریخ نشان می
زمینه یك پدیده غیرعادی و غیرمحتمل، همواره آشوب و آشفتگی در بین 

ی ساز هیشبدانشمندان و فقها و مذاهب مختلف به دنبال داشته است. در مورد مسأله 
ی انسانی از طریق ساز هیشباوری انسانی نیز چنین رویدادی دور از انتظار نبود. فن

ی روزافزونی را در بین دانشمندان و ها دغدغهو  ها ینگراندانش موجود، 
اندیشمندان دین، اخالق و حقوق به وجود آورده است كه احکام آن به بررسی و 

سازی از  مداقه نیاز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار و احکام شبیه
ا این پدیده از مسائل ناپیدای فقه و حقوق است كه ی مختلف  است، زیرها دگاهید

ی بیشتری نیاز دارد. از احکام حقوقی انسان ها یبررساحکام و آثار آن به 
به نسب، ارث، اهلیت، وصیت،  توان یمدر متون مورد بررسی  شده یساز هیشب

های پژوهش در زمینه احکام و آثار  حضانت و نفقه اشاره كرد. بر اساس یافته
ی از منظر احکام ساز هیشبی ناشی از ها انسانی باید گفت كه ساز هیشبی حقوق

ی انسان، ساز هیشباثر حقوقی  نیتر مهمحقوقی هیچ تفاوتی با سایر اشخاص ندارند و 
مسأله تحقق نسب شبیه است. بدین لحاظ كه نسب، حقیقت شرعیه نیست، بلکه 

ی مولد محقق بوده و ازس هیشبیك مفهوم عرفیه است؛ نسب شبیه در صور مختلف 
شبیه به پدر و مادر طبیعی خود ملحق و منتسب است و عرف هر كسی را كه مادر 

 یا پدر شبیه بداند، شبیه به آن فرد منتسب و ملحق خواهد شد.
 ی، نسب، ارث، حضانت، نفقه، اهلیت، وصیت.ساز هیشب  واژگان كلیدی:

 4/3/8331 تاریخ دریافت:
 6/88/8331تاریخ پذیرش: 

ولئنویسنده مس 
 

 مقدمه
 شده یساز هیشبدر نظر گرفتن و شناسایی حق و حقوق برای انسان 

ی نیست. ساز هیشبلزوماً به معنای به رسمیت شناختن و تأیید مطلق 
كه بدین طریق با تذكر حقوق شبیه و تکالیف  رسد یمبلکه به نظر 

ی غیرقانونی با ساز هیشباشخاص نسبت به او، بتوان به نوعی از 
اهداف غیرانسانی جلوگیری كرد. وقتی افراد به این نکته واقف 

 دیآ یمباشند كه شبیه نیز یك انسان به مفهوم جامع كلمه به شمار 
و دارای تمام حقوق و تکالیف انسانی است، در آن صورت بهتر 

 رابطه او را با دیگران از منظر حقوقی تحلیل نمود. توان یم
 ای ه،یمولد در حوزه احوال شخص یساز هیشب به آثاراحکام مربوط 

 دو به توان مولد را می یساز هیشب یاحکام وضع گرید  عبارت به
 نمود: میتقس یدسته كل

شبیه )كلون(  نیب یعیمربوط به ارتباط طب یدسته اول. احکام وضع
 اند، مانند: نسب و توارث. داشته نقش كه در تکون او یو اشخاص

در حوزه  هیحقوق شب یفایمربوط به است یدوم. احکام وضع دسته
 غیره. و ، وصیتنفقه ،اهلیت حضانت، مانند: حق ه،یاحوال شخص

 هیشب یبرا یعیصورت طب است كه به یاول، ناظر به احکام دسته
 هیمعنا كه نسب شب نی. بدستندین ینیگزیگردد و قابل جا محقق می

ها شود، ثابت  كه ملحق به آن یا پدر و مادر، به هر گونه یاز سو

توافق  ایرا به وجود آورد  یتوان برخالف آن وضع گردد و نمی می
و هرگونه  ابدی نمود. اثر تحقق نسب، در بحث توارث نمود می

شکل  زینتوارث او  یخود چگونگ ثابت شود، خودبه هینسب شب
است  یمربوط به حقوق ی. لکن دسته دوم از احکام وضعردیگ می

از بدو تولد جهت  ها انسان یتمام یكه شارع مقدس و قانون برا
آنان در نظر گرفته است و شامل حق  یو معنو یمصالح ماد نیتأم

 شود. نفقه و... می ،یول داشتن حضانت، حق
 تیسازد، قابل یم زیآنچه احکام دسته دوم را از دسته اول متما

ها است.  ر خالف آنو توافق ب یریگ میو عدم نفوذ تصم ینیگزیجا
 چیمواجه شود، ه یبا اختالل هیدر دسته اول اگر تحقق نسب شب

 ماًیاست كه مستق یموضوع نیآن وجود ندارد و ا یبرا ینیگزیجا
توان خالف نسب  نمی نیچن هم ذارد؛گ اثر می زیبر توارث او ن

نمود؛ اما در دسته دوم اگر  یا توافقی یریگ میتصم هیشب یمحقق برا
گذار با در نظر  قانون ،دیحقوق شبیه به وجود آ یفایاست یبرای مانع

تا روند رشد  دینما می ینیب شیهایی را پ نیگزیگرفتن مصالح او، جا
 یكودك نیمثال اگر والد یكودک دچار اختالل نشود. برا تیو ترب

 و حضانت را نداشته باشند، دادگاه اشخاص یسرپرستی ستگیشا
. دینما می طفل از یول سرپرستئرا مس شاوندانیاز خو یگرید

و توافق و  یریگ میو نفقه كه تصم تیطور است در مسأله وال نیهم
 ها نافذ است. آن ینیگزیو جا رییدر تغ دادگاه حکم نیچن هم

دارد كه برخی آثار و احکام  در نظربر همین اساس این مقاله 
 .را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد شده یساز هیشبحقوقی انسان 

 
 نسب و ماهیت آن

با اصل و صاحب  هینقطه ثقل مباحث مربوط به ارتباط شب
 ایكه طفل به مرد  یو در صورت است تخمك و رحم، بحث الحاق

 شوند و در می یزن، پدر و مادر او تلق ایملحق شود، آن مرد  یزن
از  نسب گردد. می نیپدر و مادر مع ینسب طفل از سو واقع
شخص با  كی نیب یو قانون یشرع ،یعیاست كه ارتباط طب یمیمفاه

. عالوه بر دینما عنوان پدر و مادر را مشخص می به گریاشخاص د
ناظر  شتریب از نسب دارد كه یخاص یتلق زیشرع و قانون، عرف ن

و  ییاو است. در متون روا نینفر و والد كی نیب یعیبه ارتباط طب
از  كدام چیدر ه ینسب شده است ول رامونیپ یادیمباحث ز یفقه

مثال، در  یبرا؛ از نسب نشده است یخاص فیمباحث، تعر نیا
 ولد یشرع ریغ ای یبه بحث الحاق شرع ،یاریبس اتیروا

نسب مشروع و  به از آن، تعبیر یدر متون فقه كه اند پرداخته
باب اول از كتاب هشتم قانون  درهمچنین  نامشروع شده است.

 كه بحث احکام نسب مشروع و غیر مشروع مطرح رانیا یمدن
هر  قیو فقط مصاد نشدهاز نسب ارائه  یفیتعر چیاست، ه شده

 (8).است شدهملحوظ  الحاقی و چگونگ انیكدام ب
 

 مفهوم نسب
؛ و (2)قرابت و عالقه است یاز نظر لغت مصدر و به معن نسب
است؛  زیاست و ربط بین دو چ گرید زیبه چ یزیاند: اتصال چ گفته

 زبان ر. د(3)دباش افراد ارحام و اقرباء می نیآن ارتباط ب قیاز مصاد
 انیم یو خون یکیاند كه ارتباط ژنت معادل آن را نژاد آورده یفارس
 .(4)چند نفر است ایدو 

 8«زیدو چ نیتعلق و ارتباط ب جادیا»اند،  گفته زیقرابت ن یدر معنا
مانند اشتراک  ،ینسب طول است، در مفردات آمده نیچن است. هم

_________________________________ 
 القرابه، منجد الطالب. .1
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فرزندان  نیمانند نسبت ب یاز پدران و فرزندان و نسب عرض
مفهوم مشکك و مدرج  كیالبته نسب . (7)برادران و پسرعموها

 ناًیقیكند،  می تفاوت افراد از هم، یو دور یکینزد زانیاست و به م
است. گرچه هر دو  تر كیفرزند انسان از عموزاده به او نزد

شناسان در هرحال لغت روند. به می شمار به ینسب شاوندیخو
 یخون نوع رابطه كینسب عبارت است از »اند:  آن گفته فیتعر

تولد هر  ایو  یگریاز آنان از د یکیدو نفر كه به سبب تولد  انیم
 .(6)«ابدی دو از شخص ثالث، تحقق می

 یاند: نسب به معنا گفته آن فیدانان در تعر حقوقی برخ
زن و مرد  یکینطفه از نزد انعقاد است كه به یو امر یشاوندیخو

طفل و آن دو  نیب یخون یعیامر، رابطه طب نی. از ادیآ به وجود می
برخی  ؛ و(1)گردد مادر باشد، موجود می یگریپدر و د یکی كه نفر

است كه پدر و مادر را به  یو حقوق یاند: نسب رابطه خون گفته
اند كه: نسب  اظهار داشته نیچن هم. (1)كند می مربوط فرزندان آنان

نسل  ازی کیدو نفر كه  نیب یشاوندیعبارت است از رابطه خو
 یمعن نیهر دو از نسل شخص ثالث باشند كه به ا ای یگرید

 نیب یو خون یعیرابطه طب كی است كه «یقرابت نسب»مترادف با 
 .(3)خط اطراف است ای میخط مستق ینسب شاوندانیخو
اند: مراد از  كرده فیتعر گونه نینسب را ا ،هیامام یاز فقها یبرخ

به سبب والدت است چه  گرید شخص شخص به كینسب اتصال 
 یهر دو به شخص ثالث كه نیا ایشود  یمنته یگریها به د از آن یکی

اند كه نسب  آورده نیچن ؛ و هم(83)گردند یمنته یبه وجه شرع
از دو نفر  یکیصورت كه  نیهمان اتصال به سبب والدت است به ا

 یثهر دو به شخص ثال ایشود مانند پدر و پسر،  یمنته یگریبه د
اند: مراد از نسب  گفته ای .(88)شوند با صدق عنوان نسب عرفاً یمنته

با والدت هر  یگریاز د یکی دو نفر است كه از والدت نیارتباط ب
 .(82)گردد یدو از شخص ثالث حادث م

امر  نیب( 8: دارد یمبیان كه  شود یممشاهده فوق  فیدر تعار یرادیا
 تیماه و قتیحق( 2 ؛ و(83)و منشأ اعتبار خلط شده است یاعتبار

كه  ستیمشخص ن نیچن نشده و هم نییتب فیاز تعار كی چینسب در ه
مادر  ایفرزند به پدر  ،یعیرابطه طب ای والدت لهیوس به لیبه چه دل

 دو دیدگاه را بیان كرد: توان یمكه در این رابطه  گردد؟ منتسب می
مفهوم خاص  ینخست، معتقد است كه در اسالم نسب دارا دگاهید

به عرف  دینسب با نییدر تع بلکه، ستین یاصطالح یو معنا
نسب  نییتع یمراجعه كرد و فقط عرف است كه مالک برا

 د،یگو بس كه عرف می نیمطلب، هم نیاثبات ا یبرا باشد. می
را دارد و  پدر ( عنوانیسلول جسم یحت ایصاحب نطفه )اسپرم 

آن  دییاز فقها در تأ یصاحب تخمك عنوان مادر. لذا برخ
است و  یترتب احکام شرع اریمع مالک و یاند: نسب عرف آورده

 وجود ندارد و اصل هم عدم نقل یشرع قتیحق نسب اصالً یبرا
 .(84)آن است یبه مفهوم شرع ینسب عرف مفهوم

 یو اصطالح یشرع قتیدوم، بر آن است كه نسب حق دگاهید
از مستندات و  یبرخ اساس بر دگاه،ید نی. صاحبان ادارد خاص

 یخاص دارد و برا یمعتقدند كه نسب در اسالم مفهوم ل،یدال
هایی مانند  بحث در شد. پس اینظر شارع را جو دیبا نسب نییتع
عرف را مالک  دگاهید توان مولد، نمی یساز هیو شب یمصنوع حیتلق

 .(87)نسب قرار داد صیتشخ یبرا اریو مع
نفی نسب از ولد بر دو محور  دگاهید نیا یاصل لیو دال مستندات

 زند: دور می زنا و قاعده الولد للفراش

 نفی نسب از ولد زنا
آن است كه شارع مقدس، ولد الزنا  عه،یفقه ش امور مسلّماز  یکی

اصطالح،  داند و به ینم مادرش از پدر و كی چیرا منتسب به ه
اند  آورده باره نیفقها درا یبرخ كرده است. ینسب او را نف

 اجماع آن هر دو قسم لیشود، دل یهرحال نسب با زنا ثابت نم به
مطلب بشود، چه  نیبودن ا یضرور یاست، بلکه امکان دارد ادعا

ها  تواتر آن ای اتیبا روا میبخواه را معلوم بودن آن كه نیرسد به ا
 .(86)می، به اثبات برسانباره نیدرا

 دگاهینسب ولد زنا آن است كه او بر طبق د یاز آثار نف یکی
 دگاهی. البته در مقابل دبرد ارث نمی هیو زان یمشهور فقها، از زان

صدوق و یونس بن  خیاز فقها، مثل ش یقدما یمشهور برخ
مادر خود ارث  ایعبدالرحمان، معتقد بودند كه ولد الزنا از پدر 

وارد  نهیزم نیا است كه در یاتیروا یبعض زیها ن آن لیدل و برد یم
اند، به  قائل یشرع ینسب مفهوم یكه برا یشده است. حال كسان

اند كه  او از ارث استدالل كرده تیمحروم نسب از ولد الزنا و ینف
 اگر بودن، در دست شارع است، پدرو  مادر است كه نیآن ا یمعنا

 ریتوان نسب را ثابت نمود در غ كرد، می یمادر ای یحکم به پدر
نظر عرف، منتسب به پدر  اساس را بر یتوان كس صورت، نمی نیا
 .(86)كرد یمادر ای

 
 قاعده الولد للفراش

الولد للفراش وللعاهر : »كه نیتحت عنوان ا میدار یا فقه قاعده در
 كیبحث مرتبط است. از  این با قاعده از دو جنبه نیا« الحجر

اند و  قائل ینسب، مفهوم شرع یاست كه برا یجنبه، مستند كسان
پدر  نییتع یمولد، مستند برا یساز هیدر بحث شب گر،یاز جنبه د

است كه  یز قواعد فقها یکیالولد للفراش  قاعده .ردیگ قرار می
و مستندات  اتیروا است. یآن مورد اتفاق همه فرق اسالم اتیكل

 نانیتوان اطم بسا به تواتر آن می است كه چه ادیز اریبس زیآن ن
 است: نیچن نیا اتیروا نیاز ا یكرد. برخ

كند  ( اعتراض میالسالم هی)عل نیرالمؤمنیبه ام هیمعاو كه یهنگام
( در السالم هی)عل نیرالمؤمنیام ؟یا پدر كرده ینف اد،یكه چرا از ز

 ،یداشت انیب ادیپدر از ز یآنچه را درباره نف اما :ندیفرما جواب می
كرده است، آنجا  یخدا آن را نف امبرینکردم بلکه، پ یمن آن را نف

 شخص زناكار سنگ یفراش است و برا یكه فرمود: فرزند برا
 یاز كس هیكنا نجایباشد و در ا لغوى فراش همان بستر می یمعنا

الولد  نیو شوهر او است بنابرا است بستر كه با مادر آن فرزند هم
 .(81)للفراش یعنی لصاحب الفراش

 شود: می دهیقاعده دو مطلب فهم نیدقت در مفاد ا با
است كه زنا  ییدر جا« للعاهر الحجر» نهیقاعده به قر نیا ،اوالً

 یبرا ای. آستیاز آن ك نطفه نیكه ا میمحقق شده باشد و ندان
« الولد للفراش» گرید عبارت به ز؟یمالك كن ایشوهر  ایزناكار است 

 ست،ین هیشرع قتیاست و مثبت حق هیاماره شرع كی عنوان به
 ای نگیكلون در هیشب یآماره در اثبات نسب پدر برا نیهرچند از ا

 گردد. استفاده می یدر لحاق مصنوع
است كه امکان لحوق ولد به  ییقاعده مربوط به جا نیا اً،یثان

به تعلق  نیقیكه  ییجا در زن وجود داشته باشد؛ اما نیشوهر ا
قاعده  نیباشد، ا یگری( به شخص دیسلول جسم ایسلول )چه نطفه 

 شود. ی نمیجار
نسب ارائه  تیكه در باب مفهوم و ماه یفیاستدالالت و تعار از

نسب  تیماه فیبه عدم تعر توجه كه با میریگ می جهینت نیشد چن
 توان ادعا كرد كه مقنن می ران،یگذار ا شارع مقدس و قانون یاز سو
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اصطالح  كند و به می یروینسب از عرف پ قتیرابطه با حق در
 نیوجود ندارد، البته ا هیشرع قتیدر مورد عنوان نسب، حق ،یاصول

وجود  گونه چیمحض است و ه یكه نسب، اعتبار ستیبدان معنا ن
 یاست و دارا یبلکه نسب از اعتبارات نفس األمر ندارد،ی قیحق

 .(81)است یمنشأ اعتبار واقع
كشور آمده  یعال وانید ینظر، در رأی هیئت عموم نیا دییتأ در

 8377قانون ثبت احوال مصوب  كی موجب بند الف ماده است: به
سازمان ثبت احوال، ثبت والدت و صدور  فیاز وظا یکی

مورد بین اطفال متولد از رابطه  نیاست و مقنن در ا شناسنامه
 81و  86 ماده قائل نشده است و تبصره یمشروع و نامشروع تفاوت

كه ازدواج پدر و مادر به ثبت  یقانون مذكور نسبت به موارد
 اینباشد  والدت و صدور شناسنامه اعالم باشد و اتفاق در دهینرس

در  کنیل كرده است؛ فیتکل نییطفل نامعلوم باشد، تع نیابو كه نیا
اقدام به اخذ شناسنامه  یاز زنا باشد و زان یكه طفل ناش یموارد

از  61شده و مسأله  ادیمواد  اطالق با استناد به عمومات و دیننما
ی (، زانهیعل یاهلل تعال )رضوان ینیامام خم دگاهیاز د ییقضا نیمواز
به پدر از  مربوط فیتکال هیكل در نتیجهو  یطفل تلق یعرف پدر

قانون  11ماده  حسب باشد و می یجمله اخذ شناسنامه بر عهده و
 .(83)است یها منتف آن نیصرفاً موضوع توارث ب یمدن
 
 شده یساز هیشبانسان نسب  نییتع

درباره ارتباط نخست بحث ، شده یساز هیشبدر مورد نسب انسان 
باشد كه دو فرض در  ( مییسلول جسم هسته با اصل )دهنده هیشب

 :مورد مطرح شده است نیا
 .است یخواهر ای یبا اصل، برادر هیاست كه ارتباط شب نیا فرض كی

فرزند و  نیب با اصل، ارتباط هیاست كه ارتباط شب نی، اگرید فرض
 ،)اصل(، مرد باشد یاگر دهنده سلول جسم نیاست و بنابرا نیوالد

 است. هیاصل، پدر شب
 یارتباط مطرح است، مسأله ارتباط نسب نیكه در ا یگرید بحث

توان دهنده  می ایبا دهنده تخمك و صاحب رحم است؟ آ هیشب
 هیشده از هسته كه صاحب رحم است را، مادر شب یتخمك ته

و در صورتی كه برای حمل جنین از رحم  ر؟یخ ای میینما فرض
 ؟گردد یمجایگزین استفاده شود، نسب مادری چگونه تعیین 

 
 فرض برادر یا خواهری شبیه با اصل

صاحب اسپرم و تخمك،  كه نینظران، با اعتقاد به ا صاحب یبرخ
توان گفت ژنوم فرزند،  می یعبارت به ایباشند  پدر و مادر فرزند می

 باشد كه مختص آن فرزند های پدر و مادر می ژن بیحاصل ترك
باشد مگر  فرد می كیفقط خاص  یکیژنت بیترك نیو ا است

دانند.  خواهر اصل می ای برادر را هیهمسان باشند، شب یدوقلو كه نیا
او  یکیژنت هیكه شب یبا كس شده یساز هیفرد شب ندیگو در واقع می

متولد  یفاوت زماناصل( دوقلو محسوب شده كه با ت یعن)ی است
او هم پدر و  مادر ا خواهر است و پدر ویاند و با او برادر  شده

 .(23)مادر اصل است
 نیاول یریگ اسپرم و تخمك در شکل قیاز طر نیكه والد نیا حیتوض

 كیو تکامل به  ریتکث ریدر مس هیسلول نقش دارند. سلول اول
ی گردد و ما صاحبان اسپرم و تخمك را كه بان می یانسان منته

؛ اما در میشناس عنوان پدر و مادر نوزاد می اند به بوده هیاول سلول
 جادی)اصل( باعث ا یجسم مولد، صاحب هسته سلول یساز هیشب

او  افتهیهای آماده و لقاح  از سلول یکیگردد بلکه  نمی هیسلول اول
گردد  می هیشب لیتشک ی( مبناجادشدهیپدر و مادر ا قیطر )كه از

 لیكه موجب تشک یجسم پدر و مادر صاحب هسته سلول دیلذا با
عنوان  شده است، به  ساخته هیاند و از همان سلول، شب سلول شده نیا

اصل  نیمحسوب گردند، هم چنان كه والد هیشب مادر پدر و
 رابطه وجود دارد، نیدر ا هیاصل و شب نیكه ب یباشند. تنها فرق می
نقش و  ماًیاصل، پدر و مادر مستق جادیاست كه در ا هیناح نیاز ا

اند  شبیه با واسطه عمل كرده جادیدر ا كه یاند، درحال شراكت داشته
اجزاء  جزء اند و اكنون آورده دیها در گذشته پد كه آن یو از سلول

 ساخته شده است. هیاصل است، شب
بر این فرض نقدهای بسیاری وارد شده است كه در نهایت بیان 

مورد  تواند ینمادعای برادری یا خواهری شبیه با اصل  دارد یم
 پذیرش واقع شود.

 
 چگونگی انتساب شبیه به پدر

 نیب یساز هیشود كه شب مطرح می یهنگام هیشب یپدر برا وجود
دو حالت دارد: حالت  بحث نیزن اتفاق افتد. ا كیمرد و  كی

 نیب یباشند و نکاح گانهیاست كه زن و مرد با هم ب یاول وقت
متصور است كه  یدوم هنگام حالتباشد.  نداشته ها وجود آن
 استدالالت انجام شود كه بر اساس تیزوج رهیدر دا یساز هیشب

 باشد. مولد مشروع می یساز هینوع شب نیتر یشده قطع انیب
 ر حالت وجود رابطه زوجیت. نسب پدری شبیه د8

و حقوق  هیگونه كه در بحث مفهوم نسب از منظر فقه امام همان
و الحاق فرزند به پدر و مادر  نسب عنوان مطرح شد، آنچه به رانیا

 قتینسب حق یاست و برا یمفهوم عرف كیاعتبار است،  یدارا
آن  دیمؤ زیمذكور ن هیوحدت رو یاثبات نشده است و رأ هیشرع

 است.
)ول د( در لغت عبارت است از: خروج و « ولد» گریطرف د از
مصداق  نی. بارزترگرید ءیش از ءیش كی)تکون(  یشیدایپ دیتول

مولد، اصطالحاً  ایاست كه عناصر مکون  یعیمعنا والدت طب نیا
 .(28)شوند خوانده می مادر پدر و

از  یوالدت، مانع یمعنا نیچن از نسب و هم یعرف ریبر اساس تفس 
 هیفرض، شب نیتوان گفت در ا و می ستین هیولد بر شب كلمه اطالق
 نیمرد هم در تکو نیا رازی شود، به پدر ملحق می تیزوج رهیدر دا

 ( و هم اماره فراشیهسته سلول جسم لهیوس او نقش داشته )به
او  عرف است، پس دهشدر فراش او متولد  هیشب نیا و است یجار

بر اساس  زین فقها از یداند. برخ می شده یساز هیرا پدر طفل شب
اند:  گفته یعرف از نسب واقع تیو كاشف یبرداشت عرف نیهم

شود، اگر مرد  از او سلول گرفته می یساز هیشب یكه برا یشخص
 .(22)طفل است نیباشد، پدر ا

 . نسب پدری شبیه در حالت عدم وجود رابطه زوجیت2
مرد و تخمك  یجسماگر قائل به عدم مشروعیت امتزاج سلول 

 م،یو ورود آن به داخل رحم آن زن باش گانهیتهی شده زن ب
؛ ستیمتصور ن ی، نسبشده طفل متولد یكه برا مییبگو میانتو نمی

كند و  وارد نمی یا به تحقق نسب لطمه یحرمت عمل ارتکاب یعنی
 یبرا یلیكند، چون دل دار نمی خدشه زینسب را ن تیمشروع یحت

كه  یدر حالت زیرا؛ مینسب ندار تیعدم مشروع ای عدم تحقق نسب
از مرد با تخمك زن ممزوج شود و داخل رحم  یهسته سلول جسم

تحقق  ،نه ادخال و نه امناء ط،یاز شرا كدام چیه رد،یقرار گ
ندارد. از  وجود عدم الحاق یبرا ی، وحدت مالكرو نی. ازاردیپذ نمی

 نیغیر زوج انیدر م دمثلیاصل عمل تول كه به فرض گر،یطرف د
به  تیسرا تینامشروع نیباشد، ا نامشروع نگیكلون قیبه طر

و  باشد نامشروع زیكه نسب ن ستیدر دست ن یلینسب ندارد و دل



  زاده و همکارآرزو حسین 82

 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

مولد كه در ارتباط با  یساز هیشب گونه نیاگر ا .ردیالحاق صورت نگ
 میباش یعمل نیو قائل به حرمت چن فتدیاتفاق ب ستین یشرع نیزوج

ملحق نگردد و  اش یعیندارد كه طفل به پدر و مادر طب وجودی لیدل
ولد الزنا هم نسب  مورد در یدر نظر گرفته نشود. حت یاو نسب یبرا

 نسب موجود است. نهیزم نیدر ا یاول قیوجود دارد كه به طر یعرف
به  یبه شبهه، شرع مقدس اسالم و قانون مدن یدر بحث وط نیچن هم

نوزاد متولد در  ینسب مشروع برا ق.م( 8837از آن )ماده  یرویپ
 به وجود ندارد كه ژهیو یتیخصوص زین نجاینظر گرفته است، در ا

به پدر  زیمورد ن نیدر ا هیشب نی؛ بنابرامییعدم تحقق نسب حکم نما
 .(4)وجود دارد انتساب تیشود و قابل ملحق می یعیطب
 

 چگونگی انتساب شبیه به مادر
دهنده  كه یهنگام است: نوع اول، یدو نوع قابل بررساین مبحث از 

و نوع  (گانهیمرد ب ایمرد باشد )چه شوهر زن  یهسته سلول جسم
خود  نیزن باشد كه ا یدهنده سلول جسم هسته كه یدوم، هنگام

 .ردیگ قرار می یدر دو حالت مذكور مورد بررس زین
 . نسب مادری در حالتی كه دهنده سلول جسمی )اصل( مرد باشد8

در تکون و انتقال  ینقش چیدهنده تخمك تهی شده ه كهاین فرض 
ندارد، كامالً نادرست است و در واقع  یکیعوامل وراثت ژنت

را به  یهای وراثت یژگیو یسر كیدر تخمك،  مانده یباق توپالسمیس
عوامل توارث فرا »عنوان  كه از آن به دینما طفل منتقل می

 یصاحب تخمك تهكه  ی، زنجهت  نیا شود. از یم ادی« یكروموزوم
از نظر  ی،نقش داشتن در تکون و عوامل وراثت لیشده است، به دل

 شود. طفل محسوب می یعیمادر طب ،عرف
زن باشد،  نیهمسر ا ،یكه مرد صاحب هسته سلول جسم یدر حالت

 یاول قیولد و نسب نمود؛ به طر یها نف توان از آن نمی عنوان چیه به
ما  یفقه یمبان هیكل با ابد،ی زن پرورش نیدر رحم ا هیشب یوقت

 تحقق نسب مسلم است.
كه  ستیشارع ن یسیمفهوم تأس كی ،یمفهوم مادر گر،ید یسو از

 دید دیاست و با یعرف یامر بلکه آن از شارع گرفته شود، فیتعر
 را بر او مترتب یداند و حکم مادر را مادر طفل می یعرف چه كس

كه او را  یدر الحاق فرزند به زن عه،یش یفقها نیچنهم. (23)دینما می
كنند )مخصوصاً  نمی دیمورد ترد نیاست، اتفاق نظر دارند و در ا دهییزا

 است كه یكاف رایزن باشد(؛ ز نیاز آن هم زیكه تخمك ن ییدر جا
 .(24) از زنا نباشد تا به او منتسب شود فرزند

 ایشوهر زن باشد  ی،كند كه صاحب هسته سلول جسم نمی یفرق
 نیمولد در چن یساز هیشب اتیکه عملنیفارغ از ا رایز گانه؛یب مرد
رو همانند زنا روب یبا مانع نسب نه تحقق ایمشروع است  یفرض

كه مخالفت خود  عهیش یاز فقها یبرخحتی جهت  نی. به همستین
و تحقق  تیاند، درباره مشروع اعالم كرده یساز هیشب را با اصل
 نیاند: در مشروع بودن ا ار نظر كردهاظه گونه نی، اباره نینسب درا

 ییدر جا یعقد شرع رایز ست؛یشرط ن یپدر و مادر، عقد شرع
 ایبه دن یهای جنس الزم است كه فرزند از طریق تلقیح سلول

 نیفرزند طرف ،یطفل نیاند: چن از فقها گفته گرید یبرخ. (22)دیایب
 تیكه رابطه زوج یشود، در صورت )پدر و مادر( محسوب می

نباشد، در حکم ولد شبهه  تیوجود داشته باشد و اگر رابطه زوج
خود  یعیكه ولد شبهه به پدر و مادر طب میدان می یاست از طرف

و هم شرع مقدس  یشود و نسبش هم از نظر قانون مدن ملحق می
هرحال در وجود  به. ق.م( 8837 و مسلم است. )ماده روعاسالم، مش
شوهر  یاحب هسته سلول جسمچه مرد ص هیشب یبرا ینسب مادر

 .(27)وجود ندارد یدیترد گانه،یب مرد ایباشد 

 . نسب مادری در حالتی كه دهنده سلول جسمی )اصل( زن باشد2
در تکون  یشود و مرد گرفته زن كیاز  یاگر هسته سلول جسم

 یدو حالت قابل تصور است: حالت اول، وقت د،یننما فایطفل نقش ا
از همان زن صاحب تخمك و رحم  یهسته سلول جسم كه است

از زن  یجسم سلول هسته كه یاخذ شود و حالت دوم، هنگام
زن ممزوج و در رحمش  نیگرفته شود و با تخمك ا گانهیب

 شود. نیگزیجا
شده و  یتخمك ته ،یكه صاحب هسته سلول جسم حالت اول در

 یانسان یساز هینوع شب نیكه بارزتر -زن است  كیرحم فقط 
 به هیدر انتساب شب یاشکال چیه -است  یشخص ثان بدون دخالت

زن هم از نظر  نیعنوان مادر وجود ندارد. در واقع ا به اصل
 توپالسمیس لهیوس به است و هم شیخو هیمکون شب ،یكروموزوم

را به او منتقل  یفراكروموزوم یموجود در تخمك، عوامل وراثت
 ینیقیطور  به دنش،ییو زا شیاو در رحم خو پرورش كه با دینما می

 نی. عرف چندینما ثبت می شیخو یرا برا یمادر یهمه پارامترها
نسبت  هیشب یبرا ینسب عرف نیداند و بنابرا می هیرا مادر شب یزن

كه  نیباشد؛ چه ا می زیكه البته مشروع ن است به مادرش محقق
 .ستیجز مفهوم عرفیه اش ن یزینسب، چ

 ،ینسب مادر نییاست، تع زیآنچه بحث برانگ در حالت دوم،
زن و صاحب  كی یاست كه صاحب هسته سلول جسم یهنگام

حالت، چه  نیباشد؛ در ا یگریتخمك تهی شده و رحم، زن د
 است؟ هیمادر شب یكس

مسلم است و قبالً هم به آن اشاره شد،  یآنچه از منظر علم پزشک
 نیبه ا ندیگو است را اصل می كروموزوم كه صاحب هسته و یزن
. دارد به او شباهت اریبس یکیهای ژنت یژگیاز نظر و ه،یكه شب لیدل

 هیرا به شب یكروموزوم یکژنتی – یزن عوامل وراثت نیدر واقع ا
كه  گریزن د م،یگونه كه اثبات نمود كند؛ اما همان منتقل می

های  یژگیو لهیوس شده از هسته است، به یصاحب تخمك ته
منتقل  هیموجود در تخمك، به شب توپالسمیس قیكه از طر یکیژنت
 یفرا كروموزوم یکژنتی – یراثتدر انتقال عوامل و زیشود، ن می

توارث صفات و عوامل  ی. هرچند غلبه ظاهردینما می فاینقش ا
 اریرا در اخت یكه هسته سلول جسم استی از زن ه،یدر شب یکیژنت

 صفات مادر او، مربوط به غلبه نییگذاشته است، لکن بحث تع
هرحال زن صاحب تخمك تهی شده  و به ستین هیدر شب یکینتژ
 اًمنتقل كرده است؛ ثانی هیبه شب رای کیولو اندک، صفات ژنت ز،ین

را در رحم خود پرورانده  هیشب ن،یزن صاحب تخمك، عالوه بر ا
 آورده است. ایدن و به

 در بررسی این موضوع چهار مسأله وجود دارد كه در ذیل آمده است:
 والدت، مالک انتساب طفل به مادرالف( 

كه طفل را  یزن ،اند كردهكه برخی فقها آن را بیان  هینظر نیاساس ا بر
است و  مادر آورد، می ایدهد و او را به دن می پرورش شیدر رحم خو

نباشد  ایصاحب تخمك باشد  یزن نیكه چن نیله اعم است از اأمس نیا
 .(26)از تخمك باشد  یمیصاحب ن در فرض ای

كه  دارد یمبراین نظریه نقدهایی وارد شده و آن را رد كرده و بیان 
 تنها والدت مالک انتساب نیست.

 تکون از تخمك، مالک انتساب طفل به مادرب( 

 نیچن والدت در مالک انساب طفل به مادر و هم هیرد شدن نظر با
 اریاز تخمك مالک و مع تکون خواهد شد، انیكه ب یلیبه دال

از تخمك به طفل )در موضوع ما  یکیصفات ژنت رایاست؛ ز یاصل
های  یژگیگردد و صاحب تخمك است كه و می منتقل (هیشب
كه  معتقدند هینظر نیدارد. طرفداران ا هیمشترک با شب یکیژنت



 83  سازی و احکام مربوط به آنهبیآثار ش

Journal of Quran and Medicine  Volume 3, Issue 3, Summer 2019  

مالک مادر بودن در نظر عرف، همانند مالک پدر بودن است. 
سهم  نیجن شیدایو پ نشیآفر مرحله نیرا كه نخست یعرف زن
جز صاحب تخمك  یكند؛ و او كس می یعنوان مادر تلق دارد، به

مرحله صورت  نیكودک از رحم كه پس از ا نیا هی. تغذستین
ندارد؛  یگرینقش د چیشود و ه تنها سبب رشد كودک می رد،یگ می

مراحل رشد، متأخر از انتقال  یپرورش در رحم و ط نیبنابرا
كه همان تخمك )از طرف  هیاول شیدایو منشأ پ یاثتصفات ور

 باشد. مادر( است، می
 دو زن یتخمك از سو لیتطبیق مالک تکون بر موضوع تشکج( 

صاحب  یکیتخمك، دو زن نقش داشتند،  لیكه در تشک یزمان
صاحب هسته سلول  یگریو د توپالسمیشده و س یتخمك ته

آورند:  حساب می به هیمادر شبرا از فقها، هر دو زن  یبرخی؛ جسم
مادر  رایروند؛ ز می شمار و هسته، مادر به توپالسمیصاحب س»

دو زن، صاحب  نیرود و ا همان صاحب تخمك به شمار می عرفاً
طور كه ادعا  آن رد،یاگر هم عرف تعدد مادران را نپذ واند  تخمك

اثر عدم قبول  بر عدم احاطه بر مصداق است، نه لیشود، به دل می
 .(22) «ندارد یعرف در مصداق اعتبار یخطامفهوم و 

 دهینظر برگزد( 
 مولد، نقش یساز هینوع از شب نیاست كه هر دو زن در ا نیا واقع
 دیكنند و بع می فایا هیتکون شب وی را در انتقال عوامل وراثت خود

؛ اما با تطبیق مسأله به نوع میریكه تعدد مادران را بپذ ستین
مرد  كی یمولد كه در آن دهنده سلول جسم یساز هیشب از یگرید

 جینتا ردیقرار گ یزن سلول در تخمك تهی شده نیباشد و هسته ا
 :دیآ به دست می یجالب توجه

است و زن صاحب تخمك  هیمرد پدر شب نیكه ا میرفتیپذ اوالً
كه  یزن دیبا زیبحث ن موضوع در نوع نیتهی شده مادر او؛ بنابرا

طور قطع مادر  است را به توپالسمیصاحب تخمك تهی شده و س
 .میحساب آور به هیشب
 یكه دهنده هسته سلول جسم یبه پدر هیانتساب شب یوقت اًثانی

كه دهنده هسته  یبه زن هیشب انتساب میتوان نمی میریپذ است را می
 میاوریحساب ن و او را مادر به میكن یباشد را نف می یسلول جسم

از مادر  شتریب یزیمادر، چ نیكه ا مییبگو میتوان حداقل می یول
 یهایی چون ارث، حضانت و حت در بحث رو نیو ازا ستین یرضاع

 .تاس ینسب، زن صاحب تخمك تهی شده اول یثبوت مفهوم عرف
شده و  یكه صاحب تخمك ته یگفت: مادر دیبا اكنون

و  دیآ حساب می به است، قطعاً از منظر عرف، مادر توپالسمیس
را از  یکیو ژنت یهای وراثت یژگیداند كه و را مادر می یعرف كس

مادر  نیاوالً و بالذات به ا هیشب پس .كند منتقل تخمك قیطر
و  یوراثتهای  یژگیو زیكه او ن گریملحق و منتسب است. مادر د

منتقل كرده است، از نظر  یهسته سلول جسم قیرا از طر یکیژنت
در انتقال صفات  زیچون او ننمود،  او از یمادر یتوان نف عرف نمی

 عدم نیماند و ا می یحد باق نیدر هم ینقش داشته است ول یوراثت
از او، به ثبوت احکام ارث و  ینام مادر ینف یجواز عرف برا
 لیاست كه با دال نیا تینها د؛ینخواهد انجام شیحضانت و... برا

مادر و  نیا یالذكر، نشر حرمت در احکام مصاهره برا فوق
 بود. خواهد فرزندانش مسلم

 
 شده یساز هیشباهلیت و انواع آن برای انسان 

او لحاظ نموده  یكه قانون و جامعه برا یتیواسطه شخص به انسان
بر  زین یفیحقوق، تکال نیا مقابل حقوق است و در یاست، دارا

 ازمندیبتواند از حقوق خود استفاده كند ن نکهیا یعهده دارد و برا

بر دو نوع است كه  تیخود است. اهل یاعمال حقوق یبرا اریاخت
 استیفا. تیتمتع و اهل تیاند از: اهل عبارت

 
 اهلیت تمتع

تواند  است كه به اعتبار آن فرد می یتیتمتع عبارت از قابل تیاهل
تمتع مالک  تی. اهلردیقرار گ فیحق شود و مورد تکال یدارا

در خصوص اهلیت تمتع در  یمدن . قانون(1)باشد یم یحقوق تیشخص
دارا بودن حقوق، با زنده  یبرا تیاهل» دارد: مقرر می 376ماده 

تنها  نیبنابرا« شود. متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می
دارا شدن حق، زنده متولد شدن  تیو قابل تیشرط داشتن شخص
از  دمثلیتول اینسب و  تیمانند مشروع یگریاست و شروط د

اطفال  :میریگ می جهی. لذا نتستیمالک ن یعییح طبطریق تلق
دارا شدن حق را  تیشرط زنده متولد شدن قابل به شده یساز هیشب

 ندارند. یتفاوت چیه گریلحاظ با افراد د نیدارند و از ا
 

 اهلیت استیفا
متولد  یاز چه روش نکهیاز ا یجدا ،گونه گفته شد اطفال همان
بتوانند از  نکهیا یحق تمتع هستند. اشخاص برا یاند، دارا شده

هستند كه قدرت اعمال حقوق  نیا ازمندینمند شوند  حقوق بهره
شده است:  فیتعر گونه نیا فایاست تیخود را داشته باشند. اهل

كه دارا شده است مانند  یبه كار بردن حق یشخص برا تیصالح
ها  آنل صغر معامله در اموال خود كه در حا یبرا ریكب تیصالح

 .(21)را از پدر به ارث برده است
امکان  یشود ول شدن حق با زنده متولد شدن محقق می دارا امکان
قانون  371دارد. ماده  یطیبه تحقق شرا یحق بستگ نیا یاجرا
خواهد بود  یمتمتع از حقوق مدن یانسان هر»دارد:  مقرر می یمدن

 یبرا نکهیتواند حقوق خود را اجرا كند مگر ا نمی كس چیه کنیل
 «داشته باشد. تیامر اهل نیا

بلکه جنبه  ستین تیمحدود جادیبه خاطر ا طیشرا نیواقع ا در
 دهیبه كمال نرس یرا كه از لحاظ عقل یاگر فرد رایدارد، ز یتیحما

كه  یممکن است اقدام میبدان اریدر اداره اموال خود صاحب اخت
 اوست انجام بدهد. ضرر به

افراد قائل  نیب یضیتبع چیه فایشدن حق است در دارا یمدن قانون
را  كس چیه» دارد: مقرر می یقانون مدن 8283نشده است. ماده 

عدم رشد  ایعنوان جنون  به سن بلوغ به دنیتوان بعد از رس نمی
 «جنون او ثابت شده باشد ایكه عدم رشد  نیمحجور نمود مگر ا

در خصوص تشرف اشخاص  یرازیش مکارم اهلل تیآ از
 نیتشرف چن اسالم سؤال شد، پاسخ دادند: نیبه د شده یساز هیشب

 نیدر خصوص ازدواج ا شانیا .(21)است مانع یاسالم ب نیبه د یانسان
 یعنیازدواج و نکاح او با هر كس جز محارم، »نمودند:  انیافراد ب

زده شده است،  وندیرحم او پ ا دریكه از او سلول گرفته شده  یكس
 جهیكه گفته شد در مجموع نت یبا توجه به مقدمات« است. مانع یب

 گریافراد د ریمانند سا شده یساز هیشود كه اشخاص شب می گرفته
 .باشند فایحق است یتوانند دارا می

محجور و از  لیذ اشخاص دارد: مقرر می یقانون مدن 8231 ماده
 صغار  -8خود ممنوع هستند:  یتصرف در اموال و حقوق مال

 .نیمجان -3 دیرش ریاشخاص غ-2
 

 شده یساز هیشبارث انسان 
شده و رحم  یصاحب تخمك ته ایرا فرزند اصل  هیشب كه یهنگام

با پدر و  یفرزند نیچن یعیصورت طب به م،یفرزند هر دو دانست ای
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 كند و مسأله ارث او مشمول رابطه توارث برقرار می شیمادر خو
 است. دهیوارد گرد باره نیاست كه درا یو مطلقات عمومات

 یاقسام تیبه م نیاساس نصوص وارد شده درباره ارث، منسوب بر
آمده و در  میدر قرآن كر كهی بیبه ترت ك،یهر  یدارند و برا
وجود  ینیاست، حصه مع دهیمدون گرد یحقوق -یمباحث فقه

برادر  ایدختر، پسر، خواهر  نیاز عناو یکیاز  یخال زین هیدارد. شب
شود كه فرد  اگر ثابت ن،یشیبر اساس مباحث پ نی؛ بنابراستین

است كه منتسب به پدر و  یفرزند ،یهمانندساز قیمتولد از طر
شمول عمومات و اطالقات  رهیدر دا داخل باشد، مسأله مادرش می

 فرزندانتان : خداوند شما را دربارهریز فهیشر هیارث است، مانند آ
 بر پس. (23)مذكر به اندازه دو مؤنث است یكند كه برا می هیتوص

كامالً روشن  هیو صاحب تخمك، قض اصل به هیفرض انتساب شب
 است و بر اساس قواعد مربوط به ارث عمل خواهد شد.

 
 بعد از فوت والدین شده یساز هیشبانسان ارث  تیوضع
 یتحقق ارث در حاالت عموم طیشراالف( 

 یکینسب  ران،یا یقانون مدن 138كه مطابق ماده  نیتوجه به ا با
تابع ثبوت  ه،یمسأله ارث شب است، از موجبات ارث شناخته شده

 و یطفل و صاحبان هسته سلول جسم انیعدم ثبوت نسب م ای
 انیم یتهی شده به همراه رحم است. چنان چه رابطه نسب تخمك

برقرار  زیها ن آن انیم شناخته شود، توارث تیها، به رسم آن
او  نیكودک و والد انیم ،یگردد و برعکس هرگاه رابطه نسب می

موضوع  یسالبه به انتفا زیها ن آن انیتوارث م مسأله برقرار نشود،
است و  یعرف مفهوم كینسب  میدیخواهد بود؛ اما چنان كه د

در حاالت  نیوجود ندارد؛ بنابرا هیشب یدر تحقق نسب برا یشک
صادق  هیبه شب یو برادر یخواهر ای یدفرزن نیعناو كه مختلف

 محقق خواهد بود. زیباشد، مسأله توارث ن
قانون  371توان گفت: بنا بر ماده  می زین هیشب ینیدر مورد دوران جن

كه زنده  نیگردد مشروط به ا متمتع می یمدن حمل از حقوق» ،یمدن
 یساز هیاز شب یناش نیو جن انیرو شیحکم شامل پ نیو ا« متولد شود.

 عرفا بر او صادق است.« حمل»عنوان  رایخواهد شد، ز زین
و  یدهنده هسته سلول جسم نیب تیدر صورت عدم رابطه زوجب( 

 شده یصاحب تخمك ته

از موجبات تحقق ارث  یکی یقانون مدن م،یكرد انیگونه كه ب همان
اساس اگر رابطه  نیق.م( بر ا 138داند. )ماده  می یرا رابطه نسب

او محقق خواهد  یبرا زیثابت شد، حتماً ارث ن یطفل یبرا ینسب
حکم خاص، عمومات مربوط به توارث  زیبود. در مورد ولد الزنا ن

در زنا، محدود به  االرث عدم نیرازده است و بناب صیرا تخص
 .میقائل باش یولد الزنا نسب عرف یهمان مورد است، هرچند برا

كه حکم مورد زنا در عدم االرث را  جاست نیاشکال مقدر هم اما
و صاحب  یسلول جسم هسته دهنده نیكه ب یبتوان به مورد

داد و در  یوجود ندارد، تسر تیتخمك تهی شده، رابطه زوج
 ایاشکال به ثبوت  نی. پاسخ ادیبه عدم االرث گرد قائل زین نجایا

. اگر نسب طفل گردد یبرم نیعدم ثبوت انتساب طفل به والد
 كه یدرحال یگردد ول ثابت می شیبرا زیارث ن ناًیقی ود،ش احراز

 م،ییحاصل نما نیقی میو نتوان میشك در ثبوت نسب داشته باش
به عمومات مربوط به ارث استناد كرده، او را شامل  میتوان نمی

یوصیکم اهلل فی اوالدكم للذكر مثل » هیآ عموم رای؛ زمیوراث بدان
باشد،  دیترد هیشب تیشامل اوالد است و اگر در ولد« حظ األنثیین

 هیو اصل عدم دخول تحت حکم آ ستین زیتمسك به عام جا
 است.

 دو مادر دارد شده یساز هیشبانسان كه  یدر صورتج( 

زن باشد و  كی)اصل(  یكه صاحب هسته سلول جسم یمورد در
قرار دهد،  اریدر اخت گر،یشده به همراه رحم را زن د یتخمك ته

 فایدو مادر متصور است كه هردو در تکون او نقش ا هیشب یبرا
 یطفل از طرف كس یآن، نسب مادر جی. مستفاد از نتااند نموده

قرار داده است و  اریاخت شده و رحم را در یاست كه تخمك ته
از جهت نشر حرمت احکام مصاهره و حداكثر در حد  گریزن د

در  هی، توارث شبرو نیباشد. ازا می (با آن اسی)بدون قی مادر رضاع
صاحب تخمك  مادر نسب او به رایكامالً روشن است، ز فرض نیا

شود و  گردد، لذا مشمول عمومات ارث می رسد و به او ملحق می می
 .تسیمتصور ن جهت  نیا از اوی برا یمانع

كه نشر حرمت احکام مصاهره را در  یاز زن یبر در مورد ارث
 رایبرد، ز ارث نمی یزن نیچن از هیگفت شب دیبا م،یرفتیموردش پذ

ثبوت ارث متوقف بر ثبوت نسب است و هرگاه ثبوت نسب با 
 دیزن ترد نیا یبرا هیشب تیشود و در اطالق ولد مواجه دیترد

كه از  میبدان یكسان رهیاو را داخل در دا میتوان نمی م،یداشته باش
 برند. تركه ارث می

 
 بعد از فوت اصل شده یساز هیشبانسان ارث  تیوضع

است كه هسته سلول  یمربوط به حالت ،یانسان یساز هیاز موارد شب یکی
به  ایصورت منجمد موجود باشد  به شگاهیآزما نفر در كیاز  یجسم

تهی شده  تخمك شود و پس از فوت او با ینگهدار گریهر صورت د
گردد.  نیگزیو در رحم زن جا دیتول انیرو شیممزوج گردد و پ یزن

حین الموت منعقد و  ای اتیدر زمان ح انیرو شیپ صورت نیدر ا
 آمده است. دیموجود نبوده است بلکه پس از آن پد

و  انیرو شیپ نیا ایاست كه آ نیشود ا كه مطرح می یسؤال حال
 ر؟یخ ایحاصل از آن مشمول عمومات ادله ارث خواهد بود  نیجن

یوصیکم اهلل فی اوالدكم »نسا  فهیشر سوره 88 هیعموم آ ایآ یعنی
 117ظاهر ماده  به دیكه با نیا ایشود  می «للذكر مثل حظ األنثیین

 حین حمل، انیرو شیپ ایتوجه نمود و گفت: نطفه  یقانون مدن
تواند از  نمی هیشب نیست و بنابراالموت موجود و منعقد نبوده ا

 اصل ارث ببرد؟
است كه شرط مذكور در آن،  نیا ،یقانون مدن 117ماده  ظاهر

باشد  یاگر حمل»... است:  كرده انیكه ب نیو ا دارد مفهوم مخالف
برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده  ارث می یدر صورت

 نی، مفهوم مخالفش ا.«ردیپس از تولد بم شود اگرچه فوراً متولد هم
حمل حین الموت منعقد  انیرو شیپ نجایدر ا ایاست كه اگر نطفه 

در باب تمتع از حقوق  یقانون مدن 371برد. ماده  نباشد، ارث نمی
موجود بودن حمل حین الموت را مطرح  رامونیپ یبحث ،یمدن

متمتع  یمدن حقوق حمل از»دارد:  ماده اظهار می نینکرده است؛ ا
كه در  یا تنها نکته« كه زنده متولد شود. نیگردد مشروط بر ا می

شرط زنده متولد شدن است؛ اما  است، مربوط به شده انیماده ب نیا
 لیذ لهیوس به ،یقانون مدن 371حمل در ماده  تیهرحال عموم به

نطفه حمل  دیگو خورد و می می صیهمان قانون، تخص 117ماده 
مند  بهره هیاز حقوق ارث یحمل یعنی باشد حین الموت منعقد دیبا

 حین الموت زیاست كه عالوه بر زنده متولد شدن، نطفه او ن
 و منعقد باشد. موجود

شرط تحقق ارث موجود بودن وارث  نیاول یاز نظر قانون مدن پس
زمان فوت مورث است چرا كه  در حمل( تیموجود نجای)در ا

گردد و منتقل  اموال مورث به وراث می یارث باعث انتقال قهر
 تملك داشته باشد. تیموجود باشد تا قابل دیبا الیه
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 شیكه پ یدر حالت یقانون مدن 117ماده  حیحکم صر با توجه به
 د،یآ به وجود می ،یپس از فوت صاحب هسته سلول جسم انیرو

 یبر است. چرا كه در صورت ارث تر حیحکم به عدم االرث، صح
 یساز هیشب ستین معلوم دارد و هم یوراث تناف گریهم با حقوق د

 فتد؛یاتفاق ب یچه مدت بعد از مرگ صاحب هسته سلول جسم
عمل انجام شود كه اگر به  نیها بعد از آن، ا سال ممکن است،

در نظام است  موجب اختالل مییحالت حکم نما نیتحقق ارث در ا
هر چند  رو نیدارد. ازا یر پد زیرا ن یو شبه مخالفت با نظم عموم

وجود  یدیترد یهسته سلول جسم صاحب به هیدر انتساب شب
 برد. از او ارث نمی یندارد ول

 
 شده یساز هیشبوصیت در مورد انسان 

 معنای لغوی و اصطالحی وصیت 
 است. وصیِت دیگر فرد با فردی سفارش و توصیه معنای به وصیت

 وصل هم به گیاهان معنای به لغت در كه است «وَصِیَ» ریشه از
 سراسر كه زمینی یعنی «واصیة أرض» و آمدهشده  بافته و شده

 .(33)متصل  هم به گیاه از پوشیده
 بر كردن سفارش موعظه و پند با اخالق علم اصطالح در «وصیت»

 اصطالح در؛ و (7)است  نمودن عمل و بردن فرمان جهت دیگری،
 آن منفعت یا مال عین واگذاری و تملیك انسان، كه است این فقه
 كند؛ سفارش مردم عموم یا دیگر شخص به خودش وفات از بعد را
 مباح دیگران برای مرگش از بعد وی اموال در تصرف كه طوری به

 صالیإ و عهد های برنامه از است عبارت «وصیت». (38)باشد 
 و شود؛ می وصیت آن به كه است چیزی همان آن و( رساندن)
 بر معنی این باشد؛ إیصال و تعهّد به متّصف كه است كسی «وصیّ»
 و كرده صدق نیز كند، می تعهد كه(« كننده تی)وص یموص»

 تعهد إجراء قبول كه كند می صدق نیز «الیه موصی» بر همچنین
 .(32)است ایشان دست به وصیت رساندن تحقّق و نموده

 شده یساز هیشباحکام وصیت در مورد انسان  
حمل  یبرا تیموجب آن وص كه به یقانون مدن 178ماده  حکم
 زین شده یساز هیدانسته شده است، در مورد كودک شب حیصح
منوط  به یٌخواهد داشت. منتها تملك طفل نسبت به موص انیجر
 یقانون مدن 172است كه كودک زنده متولد شود. ماده  نیبه ا

 به یٌ، موصسقط شود یجرم جهینت مقرر داشته است: اگر حمل در
 .(33)جرم مانع ارث باشد نکهیمگر ا رسد یبه ورثه م

ماده فرض شده است كه اگر جرم سبب سقوط حمل و تلف  نیا در
. دیگرد یم بهٌ یو مالك موص آمد یم ایحمل زنده به دن شد یاو نم

است كه در آن، اگر  یو معمول یبر حالت عاد یفرض مبتن نیا
خود،  یعیمعموالً حمل با گذراندن مراحل طب فتد،یاتفاق ن یا حادثه

كه  داند یم یقانون او را مانند طفل تجه نی. بدشود یزنده متولد م
 نیرا داشته است. در ا به یٌزنده متولد شده و شرط تملك موص

به وارث او  به یٌانسان كامل با تلف شدن او موص كیصورت مثل 
جرم مانع ارث باشد، مانند آنکه وارث  نکهیمگر ا شود؛ یمنتقل م

به سقط كرده باشد. در مورد  یاقدام به ارتکاب جرم منته نیجن
صادق  یماده قانون نیا رسد یبه نظر م زین شده یساز هیشب نیجن

نزد اكثر علما حرام شمرده  زین شده یساز هیسقط فرد شب رایباشد؛ ز
حمل،  انداختن: ندیرماف یم نیچن باره نیمؤمن درا اهلل تیشده است. آ

حرام است؛  یاقسام انعقاد نطفه باشد، كار انیم یتفاوت آنکه یب
 یشگاهیاقسام ]كودک آزما نیادله حرمت سقط شامل همه ا رایز

[ یعیــ كودک متولد شده از روش طب شده یساز هیــ كودک شب
 .شود یم

ولو  ابد،ی: اگر نطفه در رحم استقرار ندیفرما یفاضل م یآقا اهلل تیآ
بردن آن حرام است البته در مورد  نیروزه باشد، از ب كی

و اختالف نظر وجود دارد كه  كند یفرق م هیقض یدرمان یساز هیشب
قبل از قرار گرفتن در رحم  شده یساز هیشب نیبردن جن نیاز ب ایآ

 .(34)؟ریخ ایحرمت دارد 
 

 شده یساز هیشبحضانت انسان 
 معنای لغوی و اصطالحی حضانت

)حضن( )به كسر حاء( در لغت، كنار و گوش؛ اطراف شیء؛ دو طرف 
 معنی نیز گاهاز زیر بغل تا تهی  تر نییانتهای آن(؛ و كمی پا شب )ابتدا و

 .(37)بغل است و  آغوش فارسی در واژه این معادل. شود می
وجه تسمیه حضانت برای پرورندان و امر نگهداری طفل این است 

زیر بغل تا تهی گاه یا سینه و فاصله  ربی،در لغت ع« الحضن»كه 
 دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه قرار

 شود كه حضانت نموده است دهد، گفته می می
شود كه امر سرپرستی و  حاضن و حاضنه به مرد و زنی گفته می

 .(33)كودک را به عهده دارند  نگهداری، پرورش و تربیت
مدنی كلمه حضانت را تعریف نکرده است. به عقیده برخی قانون 

منظور  است از: اقتداری كه قانون به دانان حضانت عبارت از حقوق
 .(1)نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء كرده است 

توان گفت كه مفهوم فقهی آن  از تعریف فقها در مورد حضانت می
اند:  حضانت گفته تعریف در از معنای لغوی دور نشده است و

حضانت به حاء، سرپرستی بر طفل و دیوانه و انجام آنچه كه به 
و گذراندن در وقت خواب و  ینگهدار لیاست از قب یو مصلحت

 .(36)باشد برداشتن و شستن لباس او و مانند آن می

دو عنصر قابل  حضانت فیشود كه در تعر مالحظه می بیترت نیبد
مفهوم  نیا یبند جمع در. تیترب یگرید و ینگهدار یکیذكر است: 

طفل، مواظبت و مراقبت او و  یتوان گفت: حضانت، نگهدار می
 یحق مالقات كه برا تیاو با خارج است با رعا روابط میتنظ
 .(3)طفل شناخته شده است كینزد شانیخو

حضانت توسط فقها و  فیدر تعر تیبه كاربرد كلمه ترب تیعنا با
بر اثر عدم  هرگاه دارد: كه مقرر می یقانون مدن 8813ماده 

كه طفل تحت حضانت  یمادر ایپدر  یانحطاط اخالق ایمواظبت 
 خطر طفل در معرض یاخالق تیترب ایو  یجسمان اوست صحت

طفل  حضانتی را كه برا یمیتواند... هر تصم باشد، محکمه می
فقها و در حقوق  دیكه در عقا میابی در می ،«بداند اتخاذ كند یمقتض

ندارد بلکه ناظر  یبه پرورش جسم اختصاص حضانت رانیا یمدن
 .(3)هست زیطفل ن یاخالق -یروح تیبه حما

 گستره افراد صالح جهت حضانت شبیه
 نیوالد

 فیحضانت كودک حق و تکل ،یقانون مدن 8831موجب ماده  به
كه حضانت حق  ستین یشک زین یباشد. از نظر فقه می نیوالد

 مادر هیبودن آن از ناح فیباشد، گرچه در تکل می نیوالد یانحصار
و در  ستیحق والدین مطلق ن حال نیشده است؛ باا كیتشک

كه ماندن طفل كنار  برسد صیتشخ نیكه دادگاه به ا یصورت
زند و به مصلحتش  وى لطمه می تیخانواده، به سالمت و ترب

اتخاذ كند  یگرید میحضانت او تصم ردمو تواند در می ست،ین
 (.یقانون مدن 8813)ماده 

 تیدر صورت وجود رابطه زوج (الف
و دهنده تخمك،  یحالت كه صاحب هسته سلول جسم نیا در

حق و  زین هیحضانت شب عتاًیطب ندیآ حساب می به هیپدر و مادر شب
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 صورت دارد: صورت ود زیخود ن نیها است؛ كه البته ا آن فیتکل
است كه پدر و مادر  یو در حالت تیمربوط به زمان زوج اول

دوم مربوط به  صورت دهند؛ و مشترک خود را ادامه می یزندگ
طالق، فسخ و...  لیاز قب یلیبه دال تیاست كه رابطه زوج یهنگام

 .میكن فیتکل نییتع ،هیدر مورد حضانت شب یستیبا و رود می نیاز ب
 یعیطب دمثلیاز تول یو اطفال ناش هیهر دو صورت فوق بین شب در
رجوع  نهیزم نیدر ا یعموم قواعد وجود ندارد و به یتفاوت چیه

در  كه مادر فوت كرده باشند ایممکن است پدر  نیچن شود. هم می
 یکیدر صورت فوت : »دیگو می یقانون مدن 8818ماده  صورت نیا

هر چند  ،خواهد بود ستا كه زنده حضانت طفل با آن نیاز ابو
حکم در  نیا«. او قیم معین كرده باشد یپدر طفل بوده و برا یمتوف

رسد قابل  می یبه جد پدر تیپس از فوت پدر، وال كه هم یمورد
 اجرا است.

 تیدر صورت عدم وجود رابطه زوج (ب
است كه هسته سلول  یمولد هنگام یساز هیاز موارد شب یکی

تخمك تهی شده به  صاحب مرد گرفته شود و كیاز  یجسم
مرد و زن  نیا نیب ت،یزن باشد و رابطه زوج كیهمراه رحم، 
 نیشده در ا دیتول هیكه نسب شب ی. در صورتباشد وجود نداشته

ملحق  یعیطب را به پدر و مادر هیو شب میمحقق بدان زیمورد را ن
گذار  قانون یبا استنتاج از اراده كل زین حضانت فیحق و تکل میكن

پدر و  فیگذار حضانت را حق و تکل قانون رایخواهد بود، ز یجار
 داند. مادر می

طفل از  نیاست كه پدر و مادر ا نیمورد در ا نیخاص ا یژگیو
صورت انحالل نکاح وظیفه  در اند تا نداشته تیابتدا رابطه زوج

 بر عهده پدر یسالگ بر عهده مادر و پس از هفت بیحضانت به ترت
است. از  نشده انیمورد ب نیا یطرف قانون براهم از  یحکم باشد؛

 یصورت توأمان برا به مباشرت پدر و مادر طفل گریطرف د
 .ستین ریپذ امکان تیعدم رابطه زوج لیحضانت طفل به دل

شوند  از هم جدا می نیكه زوج یمورد را به مورد نیبتوان ا دیشا
 یعنینمود؛  یجار زین هیحضانت شب یبرا ملحق دانست و حکم آن را

پدر  یبرا مادر و از آن پس یبرا یسالگ حضانت را تا هفت تیاولو
 هیهای مربوط به حضانت شب نهیاست كه هز یعیقرار داد. البته طب

اگر صاحب تخمك تهی شده كه  اما؛ باشد همواره بر عهده پدر می
به  طفل در مدت حضانت ایاست از ابتدا شوهردار باشد  هیمادر شب

با او رفتار خواهد  یقانون مدن 8813كند مطابق ماده  شوهر یگرید
 گردد. پدر می لیتحو شد و طفل جهت حضانت

 هیشب یدر صورت عدم وجود پدر برا (ج
است كه هسته سلول  ییمولد، جا یساز هیاز اقسام شب گرید یکی

اصطالح شبیه  زن باشد و به كی و تخمك تهی شده از آن یجسم
صورت حضانت طفل قطعاً بر عهده  نیمادر باشد. در ا یفقط دارا

است كه پدر طفل فوت  یمادر است و حکم آن ملحق به مورد
 ق.م( 8818نموده است. )مستفاد از ماده 

است  یو آن هنگام فتدیممکن است اتفاق ب زین گریمورد د كی
زن و صاحب تخمك تهی  كی یكه صاحب هسته سلول جسم

 یحالت به نظر نگارنده مادر نسب نیر اباشد كه د گریشده زن د
بر  زیحضانت ن نیكه صاحب تخمك است و بنابرا استی كس

طفل باشیم  یبرا ینسب عهده اوست؛ اما اگر قائل به وجود دو مادر
سد ریهر دو است و به نظر م فیحضانت حق و تکل الظاهر یعل

اگر مصالحه هم  یراه حل باشد؛ ول نیبهتر نهیزم نیمصالحه در ا
 خواهد بود. یحکم قرعه جار ممکن نبود قائدتاً

 هیطبقات دارندگان حضانت شب
 نیگذار نسبت به حضانت طفل پس از ابو قانون رانیحقوق ا در

مسأله اظهار  نیدانان درباره ا حقوق از یندارد اما برخ یحیتصر
 یاند. مثالً برخ راه حل ارائه داده ینظر كرده و به طرق مختلف

اقارب طفل  ای نیاند: حق حضانت طفل در صورت فوت ابو گفته
 رایاست ز مقدم بر اقارب یحسب مراتب ارث است و وص

 .(1)باشند قول می نیاز فقها قائل به ا نیمحقق
در صورت فوت پدر »اند كه:  داشته انیب نیاز محقق یبرخ نیچنهم

 یدر صورت نبودن او به وص وی و مادر، حضانت به جد پدر
 مینباشد، حضانت با ق یگروه كس نیهرگاه از ا یشود. ول واگذار می

قانون  8232مطابق با ماده  زین میق نییدادگاه است و در تع منصوب
 «مقدم هستند. تیصالح كودک با داشتن شانیخو یمدن
 یا ژهیو تیحالت خصوص نیله حضانت شبیه در اأهرحال، مس به

 خواهد بود. یعیطب مثلدیتول از یندارد و مانند اطفال ناش
 

 شده یساز هیشبنفقه انسان 
 هیاز مباحث مربوط به حوزه احوال شخصیکی دیگر به نفقه  الزام

قرار  قیو تدق قیتحق مورد در حاالت مختلفه دیاست كه با هیشب
تمتع از نفقه، شامل دوران قبل از  یبرا هی. دوران استحقاق شبردیگ

 پس از آن است.  دوران تولد و
 

 و حامل نیجن ان،یرو شینفقه پ
است و جمع آن، احمال و حمال است چنان كه  یواژه حمل، عرب

اوالت الحمل آمده است: و طالق سوره 4 هیآدر  دیدر قرآن مج
عده صاحبان حمل با وضع . (23)أجلهن أن یضعن حملهن

تحمله األنثى اند: ما  آن گفته فیشود. در تعر می یسپر شانیها حمل
 رحم در نیآن چرا كه زن از جن یعنی؛ (31)من الجنینفی رحمها 

 نیاند: جن گفته نیجن فیدر تعر نیچن . همدینما می حمل شیخو
مادر است و بطن مادر او را  بطن كه در ندیگو را می یا بچه
 .(7)دارد، جمع آن اجنه است پنهان می دیپوشاند و از د می

انتم اجئه فی بطون : و إذ دیفرما میسوره نجم  هیآدر و قرآن  
همه  .(23)دیها بود نیامهاتکم و آنگاه كه شما در شکم مادرانتان جن

مراحل  نیا عیمراحل، حمل است و تمام احکام حمل بر جم نیا
شود كه در داخل رحم  اطالق می ینیبه جن حمل عرفاً. است یجار

مادام كه خارج  ان،یرو شیعنوان به پ نیدر حال تکامل است و ا
 یا آنگاه نفقه م،یریمسأله را بپذ نی. اگر استی، صادق نرحم است

خارج  یانیرو شیپرداخت شود، شامل مراحل پ دیبا نیجنی كه برا
 .ستیرحم ن

 یبرا میكه قرآن كر یو مراحل نیو جن حمل فیاطالق تعار از
كه مقصود از حمل و  دیآ بر می زیحمل در نظر گرفته است ن

در  در مرحله اول قرآن رایدوران استقرار در رحم است ز ن،یجن
و  نی: ثم جعلناه نطفة فی قرار مکدیفرما مؤمنون میسوره  84 هیآ

 .(23)همان رحم است نیقرار مک
 و تخمك ینقش داشتن هسته سلول جسم هینظر رشیبا توجه به پذ

 انیرو شیدر واقع پ رابطه، نیتکوین شبیه و عدم نقش رحم در ا در
 گریانسان بالقوه است و از طرف د كی زین در خارج از رحم

تمتع  تیتواند اهل می نیانعقاد نطفه هم صورت گرفته است و بنابرا
مانند  یاز حقوق مدن یاریرا داشته باشد )البته بس یاز حقوق مدن

است كه زنده متولد  نیبر ا مشروط بر او، تیو تحقق وص یبر ارث
را ندارد و از زمان انعقاد،  یشرط نیتحقق نفقه چن یشود ول

 بر پدر الزم است(. نفقه پرداخت
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 در حالت وجود پدری نفقه دوران حاملگ
 یدر حالت یدر دوران حاملگ نینفقه جن یبه بررس نجایا در
شده  نیمرد تأم كی طرف از یكه هسته سلول جسم میپرداز می

 .میحساب آورد پدر طفل به ،یباشد كه او را از نظر نسب
 تیوجود رابطه زوج الف(

ق.م نفقه اوالد بر عهده پدر و مادر و پس از آن،  8833ماده  مطابق
ماده شامل  نیمادر است. ا عهده و پس از آن بر یبا اجداد پدر

واژه اوالد اطالق دارد و شامل هر دو  رایگردد ز می زین ینیزمان جن
از موارد  یکی گریو پس از تولد است. از طرف د ینیجن زمان

و قبل از آن  تولد نفقه، نفقه بر اقارب است و قرابت اعم از زمان
با  نیآنچه مسلم است، نفقه جن ق.م(. 8833است )مستفاد از ماده 
 نیاز ا تیاست و با وجود رابطه زوج دهینفقه زوجه در هم تن

 وجود ندارد. یجهت مشکل
 تیعدم وجود رابطه زوجب( 

وجود نداشته  هیپدر و مادر شب نیب تیرابطه زوج كه یهنگام
بر عهده  نینفقه جن م،یهست نسب باشد، باز هم چون قائل به تحقق

مطرح است  نجایكه در ا یسؤال د؛یپرداخت نما دیپدر است و با
حامل؟  یبرا ایاست  نیجن یحالت، نفقه برا نیدر ا ایكه آ نیا

 یعیبط یدر بارور نیزوج كه یموارد یبا بررس دیپاسخ مسأله را با
 شوند، به دست آورد. از هم جدا می

بر عهده پدر است و زوج مکلف  نینفقه جن ،یعیطب دمثلیدر تول
كند، هر چند زوجه مطلقه  پرداخت به زوجه زیاست نفقه او را ن

 مسأله در نیمطلقة بائنه باشد. ا یحت ایدر عده طالق باشد،  ایو 
دارد:  ق.م منعکس شده است كه اشعار می 8833ماده  ریاخ قسمت

صورت تا زمان  نیكه در ا خود مگر در صورت حمل از شوهر»... 
 «وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

 یكه نفقه برا دیآ ماده فوق، به دست می ریظاهر قسمت اخ از
زوجه تا زمان حمل است  مورد خطاب ماده در رایزوجه است ز

 نیا زین هیامام یمشهور بین فقها گریاز طرف د كه حق نفقه دارد.
 .(86) حامل است ینفقه برا كه است
موجود  یتیاگر رابطه زوج ز،ین شده یساز هیشبانسان در مورد  حال

نفقه حمل  دیبا میرا پدر بدان ینباشد و صاحب هسته سلول جسم
 شده یساز هیشب نینفقه از آن جن نیاز طرف او پرداخت شود و ا

صاحب تخمك تهی شده و رحم داده  زن به دیاست، هر چند با
و  مرد كه بعد رابطه نیبرسد. چه ا نیبه جن هیتغذ قیشود تا از طر

رابطه  یاز طالق بائنه است كه زمان شتریمورد، ب نیزن در ا
 منعقد شده است. نطفه برقرار بوده و در همان زمان تیزوج

 
 ییتنها در حالت وجود مادر، به ینفقه دوران حاملگ

است كه هسته سلول  یمربوط به هنگام ،یساز هیصورت از شب نیا
شود  نیشده و رحم تأم یاز طرف خود صاحب تخمك ته یجسم

طبق آنچه گذشت،  یهرحال رابطه نسب . بهگریاز طرف زن د ایو 
كه صاحب تخمك و رحم است برقرار  یو مادر نیبین جن

 ت،یمنحصر در زوج نفقه گردد و ازآنجاكه اسباب و موجبات می
كه صاحب تخمك بوده قرابت  یزن یاست و برا تیملک ایقرابت 

نفقه دانست؛  نیاو را مسؤول تأم دیاست، با مطرح هیبا شب ینسب
 نیبا جن ینسب كه صاحب هسته سلول است، رابطه گریزن د رایز

ماده  ریشود. قسمت اخ بر گردنش بار نمی یا نفقه نیرد و بنابراندا
 یدر صورت نبودن پدر و اجداد پدر: »... دارد ق.م اشعار می 8833

 تفسیر چیه یب« ها نفقه بر عهده مادر است. عدم قدرت آن ایو 
كه پدر وجود ندارد،  یدر حالت نیجن یحکم ماده فوق برا یموسع

است  یبر عهده زن فهیوظ نیو ا شود می یمولد جار یساز هیدر شب
 دارد. یكه با طفل رابطه نسب

 
 هینفقه شب

اند و  است كه در تکون او نقش داشته یفرزند پدر و مادر ،هیشب
طبق ماده  هینفقه شب نی؛ بنابرااستی پدر صاحب هسته سلول جسم

 نیكه ب ستین یصورت فرق نیق.م بر عهده پدر است. در ا 8833
. مهم ریخ ایوجود داشته باشد  تیرابطه زوج هیمادر شب و پدر

اوست. در  مادر طفل و پدر و نیب یتحقق ارتباط و قرابت نسب
 یبر عهده اجداد پدر فهیوظ نیبرود ا ایاز دن هیكه پدر شب یصورت
 خواهد بود. فاالقرب االقرب تیبا رعا

 هیاست كه شب یقابل تصور است و آن هنگام زین یگریحالت د اما
از  زین یو هسته سلول جسم باشد تکون فقط مادر داشته یاز ابتدا
ماده  ریحالت قسمت اخ نیشده باشد. در ا نیزن تأم كیطرف 

دهد. هرگاه مادر  راهگشاست و نفقه را بر عهده مادر قرار می فوق
االقرب فاألقرب  تیرعا انفاق نباشد، با نیقادر به تأم ایهم زنده و 

النفقه است، واجب یو جدات پدر یات مادربه عهده اجداد و جد
 تیجدات مزبور از حیث درجه اقرب ایچند نفر از اجداد  حال اگر

 كنند. هیتأدی به حصه مساو دیباشند، نفقه را با یمساو
 
 یریگ جهینت

ی نو و جدید در عرصه علوم ژنتیك ا دهیپدی انسانی ساز هیشب
باروری زوجین نابارور ایجاد شده است و  منظور بهكه  باشد یم

ی از ساز هیشب. گردد یمی توالدی كمکی اطالق ها یفناوری از ا جلوه
قرن  فنّاورانهجمله مسائل مستحدث و حاصل تحوالت علمی و 

حاضر است كه در دنیای امروز مورد توجه جوامع مختلف قرار 
ی زیادی را ایجاد ها بحثگرفته و در قلمرو علوم پزشکی و حقوق، 

كرده است. برای این پدیده آثار و احکامی وجود دارد كه توجه به 
 ضروری است. ها آن

ی مختلف به پدر و مادر ها صورتدر  شده یساز هیشبنسب انسان 
زیرا نسب حقیقت شرعیه نیست كه ؛ طبیعی خود منتسب است

شرایط و لوازم آن از سوی شارع مقدس تعیین شده باشد، بلکه 
فهومی عرفیه است و عرف هر كسی را كه پدر و مادر شبیه م

بداند، شبیه به آن فرد منتسب و ملحق خواهد شد كه این نکته از 
طریق استدالل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور 
درباره چگونگی نسب عرفی ولدالزنا قابل استناد است. در رابطه 

به تحقق نسب در  توان یم، شده یساز هیشببا تحقق نسب شرعی فرد 
ی انسانی حکم نمود و بنابراین دهنده هسته سلول جسمی ساز هیشب

اگر مرد باشد، پدر شبیه و صاحب تخمك تهی شده در هر 
 .شود یمصورت مادر شبیه شناخته 

ی مولد بین زن و مرد بیگانه، حالل است ساز هیشباینکه  در خصوص
یا حرام، باید گفت كه این مبحث جدای بحث نسب است؛ یعنی اگر 
بر خالف نظر برگزیده، قائل به عدم مشروعیت امتزاج هسته سلول 
جسمی مرد و تخمك تهی شده زن بیگانه و ورود به رحم زن 

بی وجود گفت كه برای شبیه متولد شده، نس توان ینمباشیم، باز هم 
. همچنین كند ینمی وارد ا لطمهندارد، یعنی این عمل به تحقق نسب 

برای انصراف از مفهوم عرفی نسب و اعالم عدم مشروعیت در 
ی مولد بین زن و مرد بیگانه، دلیل اجتهادی وجود ندارد و ساز هیشب

قیاس با بحث زنا نادرست است، در نتیجه در این حالت نیز، شبیه به 
 خود منتسب و ملحق خواهد بود. پدر و مادر
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گفت كه احکام  توان یم شده یساز هیشبدر زمینه اهلیت انسان 
موجود برای شبیه كامالً یکسان با طفل تولیدمثل شده به روش 
طبیعی است. شبیه مانند سایر افراد در دوران جنینی دارای حق تمتع 

 اندتو یماز حقوق مدنی بوده و در صورتی كه به سن بلوغ برسد 
حقوق مالی خود را اعمال نماید، مگز اینکه به علت جنون یا سفه 

 در حدودی كه شرح داده شد زائل شود. ها آناهلیت استیفا 
، باید گفت كه زنی كه شده یساز هیشبدر زمینه ارث مادری انسان 
عوامل وراثتی را از  تواند یم باشد یمصاحب تخمك تهی شده 

طریق تخمك به شبیه منتقل نماید و به خاطر اینکه هم صاحب 
، از نظر عرف كند یمتخمك است و هم عوامل وراثتی را منتقل 

. بر این اساس، در شود یممحسوب  شده یساز هیشبمادر انسان 
صورتی كه صاحب هسته سلول جسمی بجای مرد، زن دیگری 

گفت  توان یم رو نیازاشبیه محسوب شود. مادر  تواند ینمباشد، وی 
آنچه در نسب مادری مهم است ایفای نقش در تکون و وراثت از 

 .باشد یمطریق تخمك 
شده به روش  دمثلیتولشده مانند نوزاد  سازی ارث انسان شبیه

باشد و شبیه بعد از مشخص شدن نسب، از پدر و مادر  طبیعی می
ه صاحب هسته سلول برد. همچنین در صورتی ك خود ارث می

جای مرد، زن دیگری باشد، این زن مادر انسان  جسمی به
گونه ارثی بین این زن و شبیه  تلقی نشده و هیچ شده یساز هیشب

شده تنها از مادر خود كه  سازی . درواقع انسان شبیهستینبرقرار 
 برد. صاحب تخمك تهی شده است ارث می

در صورتی كه عمل لقاح و تولید پیش رویان بعد از فوت اصل 
پیش رویان  كه یطور به)صاحب هسته سلول جسمی( صورت گیرد، 

در زمان حیات یا حین الموت منعقد و موجود نبوده، بلکه پس از 
آن پدید آمده باشد، حکم به عدم توارث بین شبیه و اصل، 

منعقد  دربارهق.م  117 . این حکم با صراحت مادهباشد یم تر حیصح
نبودن نطفه حین الموت سازگاری تام دارد چه اینکه نطفه شبیه 
مذكور در زمان فوت اصل منعقد و موجود نبوده است. از دیگر 
سوی، در صورت تحقق توارث، با حقوق دیگر وراث نیز منافات 

ی چه مدت بعد از مرگ اصل ساز هیشبمعلوم نیست  كه رایزدارد، 
بعد، این عمل از طریق هسته سلول  ها سالاتفاق بیفتد؛ ممکن است 
 منجمد شده انجام گیرد.
 مدنی قانون 178 ماده ، حکمشده یساز هیشبدر مورد وصیت انسان 

 در است، شده دانسته صحیح حمل برای وصیت آن موجب به كه
 تملك منتها. داشت خواهد جریان نیز شده یساز هیشب كودک مورد
 متولد زنده كودک كه است این به منوط به موصیٌ به نسبت طفل
 نتیجه در حمل اگر: »است داشته مقرر مدنی قانون 172 ماده. شود

 مانع جرم اینکه مگر رسد می ورثه به به موصیٌ شود، سقط جرمی
 .«باشد ارث

تماماً مانند طفل تولیدمثل  شده یساز هیشباحکام حضانت انسان 
 شده یساز هیشب. درواقع حضانت انسان باشد یمشده به روش طبیعی 

حق و تکلیف پدر و مادر وی است. در صورتی كه پدر و 
با یکدیگر نسبت زن و شوهری نداشته  شده یساز هیشب مادرانشان

باشند، حکم حضانت به صورتی است كه در تولیدمثل طبیعی، زن 
م جدا شده باشند. همچنین در صورت وجود نداشتن و مرد از ه

، حکم حضانت به این صورت است شده یساز هیشبپدر برای انسان 
كه در تولیدمثل طبیعی، پدر طفل فوت نموده و مادر وظیفه 

 حضانت را بر عهده دارد.
شده، با توجه به اینکه پیش رویان  سازی در مورد نفقه انسان شبیه

دیگر  از طرفیك انسان بالقوه است و در خارج از رحم نیز 

انعقاد نطفه صورت گرفته است، لذا باید گفت كه نفقه وی از 
باشد. همچنین  زمان پیش رویانی در خارج از رحم بر عهده پدر می

انسان  جادكنندهیادر صورتی كه زن و شوهری بین زن و مرد 
نسب  شده وجود نداشته باشد، باز هم چون قائل به تحقق سازی شبیه

 هستیم، نفقه جنین بر عهده پدر است.
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