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  كيدهچ
انسان چيست؟ : هايي از اين قبيل بود روزگاري مسائل فلسفي اساسي انسان پرسش
اما پرسشي كه بشر امروز خود را با  چرا به وجود آمده است؟ و به كجا خواهد رفت؟

:  خواند اين است كه گويي فرا مي ه پاسخبيند و تمام اهل انديشه را ب آن خود مواجه مي
گويي به پرسش مزبور  چگونه بايد زيست؟ متفكران جهان همگي خود را مجاز به پاسخ

پردازند، زيرا در جهان معاصر معرفت  اي خاص بدان مي دانند ولي هركدام از جنبه مي
اصي چنان چندگونگي و تكثري يافته است كه هر بخش از آن متكفل برآوردن بخش خ

مقصود  [هاي مضاف  از نيازهاي انسان اين جهاني است، و از اين رهگذر است كه فلسفه
است كه هر يك به نوعي به بدنه » هاي فلسفي زيرشاخه«هاي مضاف همانا  از فلسفه

تفكر امروزين بشر صرفاً در پي آن نيست . اند پديد آمده] اند اصلي فلسفه پيوند خورده
را موضوع تالش عقالني خويش » اصل وجود بماهو وجود«ي كه همانند فيلسوفان سنت

او به جاي وجود، موجود را موضوع اين تالش قرار داده و آن را بخش بخش  قرار دهد،
كرده و تمام تأمالت خود را معطوف به بخش انساني موضوع كرده است، آن هم به 

ش را از آسمان در جهان معاصر انسان نگاه خوي. بخش خاص زندگي دنيوي و مادي او
هاي  زمين دوخته است، و به جاي اخالق و سياست و عرفان، از فلسفه برگرفته و به

گويد و از اين رهگذر فكري براي انسان تعريفي تازه و براي  مضاف بر آنها سخن مي
هاي  اخالق زيستي يكي از مباحث فلسفه. دهد رفتار و اخالق وي اصولي جديد ارائه مي

پردازند تا به  كه به تنظيم مناسبات ميان زيست انساني و فناوري مي مضاف است، مباحثي
اخالق زيستي دو دهه است كه  .نظام بايدها و نبايدهاي مطرح در اين حوزه سامان بخشند

شناسي و سياست وارد گشته و به  هاي فلسفه، الهيات، پزشكي، حقوق، جامعه در حوزه
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سازي يكي از مسائل اخالق زيستي  سأله شبيهم. اي در حال فعاليت است رشته نحو ميان
هرچند عالمان فن هنوز توان آن . است، كه ساحتي فلسفي، كالمي، فقهي و حقوقي دارد

ويا » شخصانيت«سازي مسئله  اند تا اين پديده را عمال ًتحقق بخشند، چرا كه شبيه را نيافته
حراني فلسفي پديد آورده، ولي انسان توليد شده با فنّاوري را زير سؤال برده و ب» ذاتيت«

زيرا همين سؤال . اي درگير كرده است گونه ها را نيز به تمامي متفكران ديگر رشته
يابد و لذا عالمان دين را نيز به چالش كشيده  فلسفي، جنبه كالمي، فقهي و حقوقي نيز مي
  :ها هستند نپس اكنون سؤاالت اساسي اي. دارد و آنان را به انكار و يا قبول موضوع وامي

 اندازي كند؟ آيا بشر مجاز است تا در قلمرو آفرينش كه كار خدا است، دست ـ الف

 اند يا حرام؟ گونه اقدامات شرعاً حالل آيا اين ـ ب

 آيا از ديدگاه و منظر موازين اخالقي اقدامات مزبور موجه هستند يا خير؟ ـ پ

د انسان معمولي است و همان آثار سازي همانن آيا انسان توليد شده از طريق شبيه ـ ت
  حقوقي بر او مترتب است؟

  گونه اقدامات با حفظ كرامت بشري ناسازگاري ندارد؟ آيا اين ـ ث
  

  واژگان كليدي
، كرامت اصالة الاباحةسازي، كليساي كاتوليك،  اخالق زيستي، ژنوم انساني، شبيه

  .بشري
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  سازي انساني از منظر فقه و اخالق شبيه
  

وجود . اي كاتوليك و نيز اسالم اهتمام خاصي به خانواده و تقدس آن دارندكليس
مهندسي  مسائل از بسياري در مشابه هايي دغدغه پديدآيي موجب مشترك، نظر نقطه اين

به همين سبب شاهد توجه ويژه آيين . سازي بوده است  ژنتيك از جمله مسئله شبيه
 .ايم بوده مختلف مجامع در آن طرح و مسئله اين به مسلمانان از بسياري نيز و كاتوليك

سازي انساني را   كليساي كاتوليك قاطعانه هرگونه تالش در راستاي شبيه
از . شمارد كند و آن را عملي غير اخالقي و ناقض كرامت انساني مي محكوم مي

سازي با اهداف  سازي انساني و شبيه  ديدگاه آيين كاتوليك هيچ تفاوتي ميان شبيه
شود؛ زيرا بر مبناي  ني وجود ندارد و اين محكوميت هر دو نوع را شامل ميدرما

گيرد و  شكل مي) جنيني(سازي درماني نيز روياني   تلقي آيين مزبور در شبيه
. ترين حق هر انسان، يعني حق حيات است شود و اين، مغاير اصلي گاه نابود مي آن

مسئله داراي نوعي انسجام دروني بدين ترتيب، كليساي كاتوليك در مواجهه با اين 
ها، ناگزير از تأمين نياز مؤمنان  اما در عين حال و به تبع برخي ضرورت. است

هاي مهندسي ژنتيك و به همين سبب در مواردي از آن  كاتوليك در عرصه
سازي   كليساي كاتوليك در نقد شبيه. انسجام دروني مورد اشاره دور شده است

. كند كه عمدتاً جنبه كالمي و اخالقي دارند ي استناد ميانساني به داليل متعدد
ترين دليل از ديدگاه آيين كاتوليك نقض كرامت انساني، ابزاري شدن انسان  مهم

سازي انساني در آيين   مخالفت با شبيه. رنگ شدن نقش خانواده است و كم
و كاتوليك در حقيقت بخشي از مخالفت كليسا با مسائلي از قبيل سقط جنين 

گيري را در اين  است و بايد اين موضع) مرگ شيرين يا مرگ آسان(يوتانازي 
  .تر، فهم و درك كرد بستر گسترده
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دانند و بر ضد آن داليل  سازي انساني را حرام مي  فقهاي مسلمان نيز شبيه
سازي به داليل كالمي، فقهي، اخالقي،   از نظر آنان شبيه. كنند فراواني اقامه مي

سازي انساني را موجب   آنان شبيه. شناختي و داليل علمي حرام است واناجتماعي، ر
هم خوردن نظام  اهللا، نقض كرامت انساني، به  تضعيف باورهاي ديني، تغيير خلق

سازي در محدوده زوجيت   به همين سبب حتي شبيه. دانند خانواده، ارث و نسب مي
ر دارند و از اين نظر فقهاي شمارند و بر اين مسئله وحدت نظ را نيز نامشروع مي

 .اسالمي با آيين كاتوليك داراي وحدت نظر هستند

. نامه صورت گرفته است سازي از طريق صدور بيانيه، فتوا و قطع تحريم شبيه
ها و نهادهاي اسالمي و افراد جداگانه بر اين تحريم تأكيدهاي مكرر  سازمان
اي فتوا به  انشگاه االزهر، طي بيانيهمجمع البحوث االسالميه، وابسته به د. اند داشته

سازي   هاي جهان خواست تا مانع هرگونه شبيه حرمت اين كار داد و از دولت
 4.نيز اين كار را حرام شمرده است 3شوراي اروپايي افتاء و تحقيقات 2.انساني شوند

استار خو و دانست حرام را كار اين نيز مكه در مستقر »االسالمي العالم بطرا« دبيرخانه
 نيز 1997 سال در مغرب در شده برگزار سمينار .شد آن ضد بر جهاني قانوني وضع

سازي   شبيه منع« سمينار اين هاي توصيه از يكي و داد، پايان خود كار به هايي توصيه با
  .بود» انساني، از طريق انتقال هسته سلول جسدي به تخمك خالي شده از هسته

ي، اين اجماع و اتفاق نظر را به خوبي منعكس بيانيه نهايي مجمع فقه اسالم
اي درباره جايگاه انسان در هستي و موافقت اسالم  اين بيانيه پس از مقدمه. كند مي

هاي مطرح شده در شوراي  با طلب علم و دانش و با عنايت به مسائل و بحث
ده سازي انساني، به كمك دو شيوه ياد ش  تحريم شبيه«: دارد مجمع، چنين مقرر مي

: مجله مجمع الفقه االسالمي(. »يا به هر شيوه ديگري كه به افزايش انساني بينجامد
سازي جنيني با استفاده از زيگوت يا   مقصود از دو شيوه ياد شده، يكي شبيه. )421

سازي جسدي يا   تخمك بارور شده و سپس تقسيم آن است، و ديگري شبيه
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شوراي همكاري خليج فارس،  وزيران بهداشت كشورهاي عضو. غيرجنسي است
ترين  سازي انساني اعالم كردند و آن را بزرگ  مخالفت كامل خود را با شبيه

مجمع البحوث . جنايتي كه با اخالقيات پزشكي ناسازگار است، معرفي كردند
سازي را مطلقاً تحريم كرد، بلكه حتي   االسالميه وابسته به االزهر، نه تنها شبيه

زنند، اجرا  آوري دست مي حارب بر كساني كه به اين فنتوصيه كرد كه حد م
اي بر موضع پيشين  ، طي بيانيه28/12/2002چنين در تاريخ  اين مجمع هم. شود

سازي، انساني را كه خدايش كرامت   خود تأكيد كرد و اعالم داشت كه شبيه
بخشيده است، به عرصه آزمايش و بازي و ايجاد اشكال مسخ شده و كژساحتي 

. از اين رو، واجب است با همه قوا در برابر آن ايستاد. كند تبديل مي) ورمهدف(
  ).1423، 1777العالم االسالمي، (

: سازي انساني عبارت است از  ترين داليل كالمي عالمان اسالمي بر ضد شبيه مهم
   مسئله تحدي با خالق و دخالت در كار او، - 3مسئله اعجاز،  -2شبهه خلق،  -1
و باالخره  -6به مخاطره انداختن باورهاي ديني مسلمانان  -5ت تنوع، نقض سن -4

   :و عمده داليل فقهي آنان عبارت است از. ها بازي با مخلوقات و دستكاري ژن
    ابهام در روابط خويشاوندي، - 3اختالط انساب،  -2لزوم توليد مثل جنسي،  -1
از بين  - 6واج و نابودي خانواده، از بين رفتن نهاد ازد -5ابهام در نفقه و ارث،  -4

گسترش و ترويج  - 8گيري روابط نامشروع،  امكان شكل - 7رفتن مفهوم آزادي، 
 .سوء استفاده مجرمان -9گرايي،  جنس هم

اما در ميان فقيهان شيعه در اين مسئله وحدت نظر وجود ندارد و در اين حيطه 
طلق تا حرمت مطلق را در بر توان چهار ديدگاه را بازشناسي كرد كه از جواز م مي
سازي در ميان شيعه، اين عمل را نه به دليل مسائل كالمي   مخالفان شبيه. گيرد مي

بلكه صرفاً به سبب برخي مشكالت فقهي، حقوقي و پيامدهاي اجتماعي حرام 
سازي درماني را مجاز   سازي انساني، شبيه  اما حتي مخالفان شبيه. شمارند مي
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. كند يدگاه آنان را از نگرش كاتوليكي نسبت به مسئله جدا ميشمرند و اين د مي
جا كه اين عمل را نه به  سازي انساني در ميان شيعه از آن  در حقيقت مخالفان شبيه

دانند، از  دليل كالمي و اعتقادي بلكه تنها به سبب مسائل فقهي و اجتماعي حرام مي
سازي   نان با مجاز شمردن شبيهچنين آ هم. گردند ديدگاه اهل سنت نيز متمايز مي

  .كنند درماني راه خود را از نگرش كاتوليكي جدا مي
  

  سازي انساني  بررسي داليل كالمي تحريم شبيه. 1
آيا داليل كالمي مزبور، ياراي اثبات مدعاي : شود جا اين پرسش مطرح مي در اين

ازي انساني را س  ها حرمت شبيه توان منطقاً از مجموع آن اهل سنت را دارد و مي
كه اجماعي  استنتاج كرد؟ در نظر اول پاسخ به اين پرسش مثبت است، به ويژه آن

باره وجود دارد كه در قالب بيانيه مجمع فقهي و فتاواي بزرگان اهل  استوار در اين
سازي انساني چيده شده است   سنت منتشر شده و چنان سلسله مفاسدي براي شبيه

با . كند ها نيز به ذهن كسي خطور نمي تأمل در باب آن كه گاه حتي انديشه نقد و
ها كنار  اين حال هنگامي كه اين داليل در سنجه نقد آزموده و پوشش خطابي آن

در كار است و داليل مزبور در عمق از اصول » مبالغه«شود، گويي اندكي  زده مي
تدالل رعايت در برخي از اين داليل اساساً مقدمات اس. استدالل برخوردار نيستند

برخي از داليل . آيد نشده است و منطقاً نتيجه ادعايي از دل مقدمات بيرون نمي
برخي از داليل، ديگر داليل را نفي و خنثي . سازي انساني ندارد  اساساً ربطي به شبيه

برخي از داليل با مباني خود اهل سنت ناسازگاراند و به فرض قبول . كنند مي
تن در داد كه عالمان اسالمي پذيراي آن نيستند و سرانجام  ها، بايد به لوازمي آن
 .كه برخي داليل، حتي به فرض صحت و تماميت، اخص از مدعا هستند آن

سازي انساني هنوز تصوير   رسد كه در ميان مخالفان شبيه چنين به نظر مي
اي تر مفاسدي كه بر سازي وجود ندارد و بيش  شبيه) مكانيزم(كار  و روشني از ساز
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رو مناسب است  از اين. شود، ربطي به اصل اين فناوري مدرن ندارد آن برشمرده مي
كه اين كسان قبل از ابراز نظر در اين زمينه مطالعه جدي انجام دهند تا با روشني 

  .تري در اين مسئله به ابراز نظر بپردازند بيش
كنند و  از مياالباحه آغ هلبرخي از عالمان شيعه در اين مسئله كار را از اصا

دانند و حكم به  سازي انساني را كافي نمي  يك از داليل اقامه شده بر ضد شبيه هيچ
سازي، يكي از   از نظر آنان روش شبيه. دهند اين عمل مي) مجاز بودن(جواز 

هاي شناخت بهتر سنن الهي به شمار  دستاوردهاي جديد انساني و نيز يكي از راه
اين نگرش آنان . گراني از آن در باره انسان سود جستهيچ ن توان بي رود و مي مي

اين نگرش با . سازد را از ديدگاه آيين كاتوليك و برخي اهل سنت متمايز مي
  .مباني اصول غالب شيعه سازگار است

البته هنوز مطالعه جدي در اين زمينه در ميان مسلمانان صورت نگرفته است و 
اند و  اند، غالباً به اصدار فتوايي بسنده كرده عالماني نيز كه به اين مسئله پرداخته
رو الزم است كه اين مسئله را نه  از اين. اند محققان نيز به تحليل جدي آن نپرداخته

عنوان بخشي از مهندسي ژنتيك به شمار آورد و   اي منفرد، بلكه به به عنوان مسئله
مسئله،  به فقهي صرفاً نگرشي جاي به و كرد توجه آن ابعاد به مناسب اندازي چشم در

) جنين( رويان انساني جايگاه به توجه با و داد قرار بررسي مورد نيز را آن اخالقي ابعاد
  :شود كارهاي زير پيشنهاد مي در اين راستا راه. در اين باره بحث را پيش برد

  
  كارها در پرتو رابطه فقه و اخالق ارائه راه. 2

 راهنماتبيين مفاهيم بنيادين و اصول  )الف

هاي علمي از  گونه پديده كشورهاي مسلمان بايستي بپذيرند كه در مورد اين
ها و خألهاي فكري و نظري مواجهند و از سوي ديگر  ها، تعارض سو با چالش يك

اي برخوردارند كه  هاي بالقوه وري از غناي مكتبي از چنان توانايي به لحاظ بهره
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باره، توجه  در اين. ند مواضع شفاف و تفصيلي خاص خود را ابراز دارندتوان مي
  .ها ضروري است شايسته به خألهاي موجود و اقدام مناسب براي رفع آن

هاي اسالمي در مورد  هاي موجود، يكي مسئله عدم تبيين ديدگاه از جمله كاستي
انساني و حقوق بشر براي نمونه، هم در اعالميه جهاني ژنوم . اي است مفاهيم پايه

هاي ژنتيك انساني  و هم در اعالميه داده) 15و  11، 10از جمله در مقدمه و مواد (
» هاي اساسي آزادي«، »حقوق بشر«: بر سه مفهوم) 10از جمله در مقدمه و ماده (

تأكيد و هدف از تصويب اين اسناد، پاسداري از اين سه » كرامت انساني«و 
ا واقعيت اين است كه مسلمانان هنوز در بارة ام. مفهوم اعالم شده است

هاي اين مفاهيم، به ويژه مفهوم اخير كه سنگ بناي انديشة حقوق بشر  چارچوب
درست است كه اين مفاهيم به . اند تر به اتفاق نظر دست يافته آيد، كم به شمار مي

تبيين و  پردازان حقوق بشر نيز در برانگيزند و حتي نظريه اقتضاء طبع خود، مناقشه
توان ناديده انگاشت كه اختالف نظر  ها دچار اختالف نظر هستند، اما نمي توجيه آن

» ب«هرگاه برابر بند . مسلمانان با غيرمسلمانان در مورد اين مفاهيم شديدتر است
المللي حقوق بشر  هرگونه مداخله در ژنتيك انساني بايد با نظام بين(اعالميه  1ماده 
بارة اصول و  توان بدون اتخاذ مواضع شفاف در ؛ پس نمي)شدخواني داشته با هم

  .اركان اين نظام در راستاي اجراي مفاد اعالميه اقدامات جدي انجام داد
  
 تدوين نظام اخالقي يكپارچه و سازگار )ب

گردد كه در  كاستي ديگر به تدوين نظام اخالقي يكپارچه و سازگاري برمي
هاي  كه مايه با آن. نوپديد را تحليل كرد چارچوب آن بتوان موضوعات اخالقي

ها پردازش  هاي اخالقي در متون اسالمي وجود دارد، اين آموزه پررنگي از آموزه
ها استخراج نشده  اند و نظريه اخالقي يكپارچه و كارآمدي از متون مرتبط بدان نشده
حتي نظام  كه خانم ماري رابينسون نيز به درستي يادآور شده است، البته چنان. است
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يكي : برد؛ به گفته او المللي حقوق بشر نيز از اين ناحيه از نوعي ضعف، رنج مي بين
آميز  اغراق. به معناي دقيق كلمه است» قلمرو اخالق«هاي بزرگ،  از ناشناخته

مسلمات و . بريم نيست اگر بگوييم كه ما امروز در يك خأل اخالقي به سر مي
البته ما شكايتي نسبت به از ميان رفتن فرضيات  .اند فرضيات سابق از بين رفته

ها اين احساس را در ما  هاي اعتقادي و قواعد آن گذشته نداريم، اما فقدان نظام
اي كه ما  هاي ناپايدار است؛ مرحله كند كه جهان در حال گذار از مرحله تقويت مي

  ).329، ص1380، رابينسون(. كند انداز يك نظم نوين جهاني دور مي تر از چشم را بيش
 آوري فن زيست شگرف هاي پيشرفت با مواجهه در مسلمانان رو هر به

جانبه  همه اخالقي نظريه يك به اخالقي و انساني مسئله صدها توليد و )بيوتكنولوژي(
مشكل است بتوان بدون اتخاذ مبنا در زمينه . شديداً نيازمندند) الشرايط جامع(

 .هماهنگي برداشت و بلند هاي گام اعالميه، مفاد اياجر راستاي در اخالقي هاي نظريه

 :رو ضروري است كه هاي اخالقي، نخست از آن اتخاذ مبنا دربارة نظريه

آوري كه ناظر به كنترل پيامدهاي  هنوز هنجارهاي حقوقي الزام: اوالً
فناوري از جمله در حوزة مطالعات و مداخالت ژنتيك باشد، شكل نگرفته  زيست
كم در امور بنيادين،  ر از ديدگاه حقوق طبيعي كه معتقد است دستقطع نظ. است

قانون واقعي همان قانون اخالقي است، ما به يك نظام اخالقي نيازمنديم؛ زيرا 
حقوق . هاي نوپديد با اخالق، ارتباطي تنگاتنگ دارد حقوق به ويژه در حوزه

(Law) راحل اوليه ويژه در م ها، در فرآيند پيدايش خود به در اين حوزه
هاي اخالقي كه به گفته  طور معنادار و روشني از اصول آموزه گيري، به شكل

است و ماهيتاً مبين تمايالت و » گري اقناع«هاي آن  از جمله ويژگي  5وارنوك
ساليق بشري و درصدد ارتقاي منافع، هماهنگي عمومي و سعادت جوامع بشري 

گيرد؛ اصولي كه مقبول همگان باشد و  الهام مي )69و  91، صص1362وارنوك، (است 
  6.بند باشند ها پاي ها حتي پيش از وضع ضمانت اجراي حقوقي، به آن افراد و دولت
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. هاي اخالقي مختلف، كامالً با يكديگر متفاوت است نتايج التزام به نظريه: ثانياً
كه به حداكثر فايده و ـ  )اصالت فايده(براي نمونه در مكتب اخالقي سودنگر 

چه بسا اقداماتي روا و اخالقي باشد كه  ـدهد  سود براي حداكثر افراد جامعه بها مي
روا نيست  ـشمرد  كه هر انساني را غايت خلقت مي ـدر نظام اخالقي كانتي 

در  7درِك پارفت 1984جالب نظر است بدانيم در سال . )29. ش ،1381قاري، : ك.ر(
كرد كه مشكالت  اخالقي دفاع مي از يك نظريه )1984(كتاب داليل و اخالق 

آيند و بر ساختار و رفاه  هاي اجتماعي پديد مي اخالقي را كه از رهگذر سياست
داد و از اين راه با گسترش  گذارند، مورد توجه قرار مي هاي آينده اثر مي نسل
زمان فيلسوفان اخالق ديگري از ديدگاهي  هم. ورزيد هاي اتمي مخالفت مي سالح

ها را مورد تأكيد  كردند كه به نوعي، ضرورت وجود اين سالح يت مياخالقي حما
  .)222، ص1378بكر، (داد  قرار مي
دامنة فناوري به قدري گسترده و نامحدود است كه بسياري از آثار و : ثالثاً

افرادي كه هنوز به دنيا . پيامدهاي آن به زندگي بشر در آينده مربوط خواهد بود
يي طرف حق و تكليف به معناي حقوقي آن نيستند؛ اما ما اند و به معنا نيامده
  .توانيم در اقدامات خود به لحاظ اخالقي و انساني آنها را ناديده انگاريم نمي

  
 »اخالق«و » فقه«تبيين رابطه ميان  )ج

 .نيز بايد تبيين شود» اخالق«و » فقه«افزون بر تدوين نظام اخالقي، رابطه ميان 

چون كشور ما، بر  آن در برخي از كشورهاي اسالمي همفقه به معناي مصطلح 
اي ديگر از كشورها  گذارد و در پاره ساختار نظام حقوقي حاكم بر جامعه تأثير مي

حال . كند دهي به فرهنگ و انديشة مردم ايفاء نقش مي كم در شكل نيز دست
ز اصول اين نظام فكري تا چه اندازه خود را ملزم به پيروي ا: پرسش اين است كه
داند؟ بر فرض كه مشكل ياد شده در بند پيشين برطرف شود  يك نظام اخالقي مي
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هاي استنباط فقهي  و نظام اخالقي جامع و كارآمدي طراحي گردد، اما آيا شيوه
هاي آن نظام خواهند دانست؟ آيا  رايج، خود را ملزم به رعايت چارچوب

ود دارد كه فقه حتي در صورت شمولي وج هاي اخالقي فراديني، عام و جهان ارزش
وجود داليل اجتهادي و فقاهتي به معناي مصطلح آن، ناگزير به پيروي از آن 

ها باشد؟ پس يكي از خألها در كشورهايي چون كشور ما عدم تبيين دقيق  ارزش
تواند  پيداست كه اين كاستي مي. است» نظام حقوقي«و » نظام اخالقي«رابطه ميان 

بارة اصول اخالقي موجود در اعالميه و تالش براي اجراي  دراتخاذ مواضع شفاف 
  .آن را دشوار سازد

المللي حقوق بشر در فرآيند تكوين خود نخست  توجه به اين مسئله كه نظام بين
شود و رفته رفته با پيدايش زمينه مقبوليت  هاي اخالقي پديدار مي در قالب توصيه

گيرد، اهميت  آور به خود مي عمومي، رنگ و بوي هنجارهاي حقوقي الزام
 6ماده » د«چه اكنون در بند  براي نمونه آن. سازد دوچندان اين بحث را آشكار مي

مبني بر الزام اخالقي به ارائه اطالعات روشن، هماهنگ، متناسب و كافي به فردي 
رو نيست كه  كه رضايت آزادانه، آگاهانه، و صريح او كسب شده است، از آن

يه فراتر از يك الزام اخالقي نيست؛ برعكس، مفاد اين بند با ماهيت اين توص
اي نه چندان دور شاهد  مطمئناً در آينده. آور سازگارتر است هنجار حقوقي الزام
پس هر كشور و نظام . ها خواهيم بود گونه زمينه آوري در اين وضع مصوبات الزام

تواند به آساني از  نميها فعال و اثرگذار باشد،  حقوقي كه بخواهد در اين عرصه
  .كنار الزامات اخالقي بگذرد
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  نتيجه
هايي كه در ادبيات ديني از  با عنايت به مراتب مزبور نگارنده اعتقاد دارد توصيف
شناسانه صرف و متافيزيكي  شأن و منزلت انسان آمده است، توصيفات انسان

ه انسان در روابط توان چنين استنباط كرد ك ها مي نيستند، بلكه از اين توصيف
چون يك  شناسانه نيز از كرامت هم حقوقي و اجتماعي و نه صرفاً در مباحث هستي

هاي  و ديگر آموزه )7:اسراء(از آيه كرامت در قرآن مجيد . حق برخوردار است
و شايستگي حرمت، حالت اوليه، وضع » كرامت«توان استنباط كرد كه  ديني مي

نساني است و هر كس در مورد اين ويژگي كه ناپذير هر فرد ا  طبيعي و زوال
خداوند به آدميان عطا كرده، داراي وظايف اخالقي و حقوقي است؛ از جمله اين 

اي الهي است و  چون عطيه كه انسان اخالقاً موظف به پاسداري از اين وضعيت هم
چون يك  تواند رعايت كرامت خويشتن را از ديگران هم به لحاظ حقوقي نيز مي

تواند  كس نمي ديگر اين كه به لحاظ عموميت اصل كرامت، هيچ. البه كندحق مط
چون تكليفي  كرامت ذاتي انساني ديگر را نقض كند، بلكه مكلف به رعايت آن هم

  .الزامي است
چون حق  زمان صبغه تكليف نيز دارد، و هم حق كرامت در تفسير ديني آن هم

از آن پاسداري كند، هيچ انساني  حيات كه انسان در برابر خداوند مكلف است تا
  .نظر نمايد تواند از حق كرامت و حرمت خويش صرف نمي

تواند  اي است كه مي پيداست كه اين اصل به لحاظ مفهومي داراي چنان گستره
گذشته از مطالعات و مداخالتي كه . بسياري از مطالعات ژنتيك را محدود سازد
گيرند،  اصل استقالل فرد صورت مي بدون رضايت فرد و در واقع همراه با نقض

به ديگر . تواند نافي اصل كرامت انساني باشد اقدامات همراه با رضايت فرد نيز مي
سخن، اصل رضايت و آزادي اراده با همه اهميتي كه در بسياري از اقدامات 
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حقوقي و از آن جمله در حوزه مباحث ژنتيك دارد، محكومِ اصل كرامت انساني 
اي از مداخالت ژنتيك مربوط  گونه تواند به ن به لحاظ اخالقي نميپس انسا. است

كند رضايت دهد؛ چنان  به ژنوم خويش كه حرمت و كرامت وي را مخدوش مي
هايي از  تواند با استناد به عنصر رضايت فرد، مرتكب گونه كه ديگري نيز نمي

اي موجود در ه ظرفيت. انگارند مداخله شود كه اصل كرامت انساني را ناديده مي
دهد تا ضمن تجويز  هاي اسالمي اعم از فقهي و اخالقي اين امكان را مي آموزه

هاي ناشي از اين  مطالعات رايج در بارة ساختمان ژنتيك انسان، بتوان به دغدغه
گامي با  چه مسلمانان براي هم آن. ها نيز توجه كرد ها و لوازم آن مطالعات و يافته

نه بدان نيازمندند، نخست شناسايي درست موضوعات، جامعه جهاني در اين زمي
. همراه توجه به پيامدهاي دور و نزديك مطالعات و مداخالت ژنتيك انساني است

آوردن به فقه و حقوق  گام بعدي، تدوين نظام اخالقي سازگار و يكپارچه و روي
هاي  تر پيرامون ديدگاه تر و دقيق بررسي بيش. سازگار با اين نظام اخالقي است

اصل كرامت انساني، اصل همبستگي انساني و لزوم : چون اسالمي دربارة اصولي هم
دوستي آدميان، اصل عدالت و احتياط و نحوة اجراي اين اصول در حوزه  نوع

مطالعات ژنتيك و به ويژه بررسي نسبت ميان اين اصول در فرض تعارض، مباني 
  .استواري را فراروي مسلمانان قرار خواهد داد
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