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 سازیشبیه به نسبت عهیش دگاهید یلیتحل یبررس

 1یسهراب مرجان

 2ینیخوئ غفور

 دهیچك

 را یاتازه یهاافق توانسته یپزشك علم نینو یدستاوردها از یكی عنوان هب سازیشبیه

 یهایریگموضع ی،فناور نیا موفق جینتا اعالم با زمانهم اما ،دیبگشا بشر چشمان شیپ در

 گرفت. شكل مختلف علوم دانشمندان یسو از آن با مقابله در یاختانهسرس بعضاً و متفاوت

 جمله از یبزرگ خدمات منشأ تواندیم حیصح یریكارگ هب با سازیشبیه اگرچه نیب نیا در

 شود؛ تیبشر به و... انقراض حال در جانوران نجات وب،یمع نوزادان تولد از یریجلوگ

 یهاحوزه در اختالل بروز به اعتقاد )با حقوق و فلسفه ،یشناسجامعه و اخالق علم یعلما

 مخالفت به مسلمانان یبرخ و هودی یعلما و ارتدوكس ك،یكاتول یسایكل نیهمچن خود(

 توقف خواستار و پرداخته ،یانسان و یاخالق اصول فاقد یباور عنوان هب آن انجام با دیشد

 تیاكثر نه،یزم نیا در قاتیتحق تیمشروع موافقان معدود كه یحال در ،شدند آن قاتیتحق

 بودند. عهیش یفقها

 نیا یامدهایپ و مضرات د،یفوا ،سازیشبیه یعلم نییتب با شده تالش نوشتار نیا در

 مطالعه ینید كردیرو به توجه با و دانشمندان یسو از شدهمطرح یهاچالش زین و مسأله

 عهیش یفقها صوصاً خ مسلمان یعلما یآرا حیتشر به عه،یش فقه ییایپو به اعتقاد و

 بودنمشروع ادله نییتب به آن دنبال به و پرداخته نه(یزم نیا در موجود موافقان )عمده

 سازیشبیه بر وارده راداتیا مقابل در شانیا یآرا نیتدو و عهیش یفقها نگاه از عمل نیا
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 و قمواف ینید یعلما نظرات لیتحل با نیهمچن .بپردازد علما یاتخاذ پاسخ ارائه زین و

 و مخالف و موافق نظرات گذاشتن هم كنار با تا دهیكوش هاآن یهیتوج ادله با مخالف،

 عالقمندان یبرا را نهیزم نیا در یمنطق و معقول یرأ استنتاج امكان بتوان هاآن لیدال

 كند. فراهم

 

 یدیكل واژگان

 شیعه مذهب ،یجنس ریغ مثل تولید ،سازیشبیه
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 مقدمه

 سازیشبیه و یانسان سازیشبیه بخش دو به كه سازیشبیه همان ای نگیكلون

 هب یستیز اخالق در كه هستند یامقوله دو ،شودیم میتقس 2یدرمان ای 1یپژوهش

 سازیشبیه از گونه دو نیا در رند.یگیم قرار یبررس و بحث مورد جداگانه طور

 سازیشبیه جهینت در است. متفاوت هم با كامالً جهینت اما مشابه، كار شروع

 از كه است یفرد هیشب كامالً یكیژنت لحاظ از كه دیآیم وجود هب یفرد ،یانسان

 هیته هدف درمانی، همانندسازی در كه حالی در است، شده استفاده او فعال هسته

 یهاسلول نیا است. رشد حال در و چندروزه نیجن از ینیجن یادیبن یهاسلول

 و شده استفاده او فعال هسته از كه است یفرد هیشب یكیژنت لحاظ از 2یادیبن

 یماریب موقع در و دارند را یبافت هر به لیتبد تیقابل كه استنیا هاآن تیخاص

 به هاآن لیتبد وها سلول نیا كشت با عضو، وندیپ به ازین موارد در یحت و فرد

 بر داروها تأثیر یبررس خصوصاً یعلم شاتیآزما یبرا نیهمچن و ازین مورد عضو

 جست. بهره هاآن از توانمی گیرد، انجام كامل انسان رویكه این جای به هاآن روی

 رحم به را آن گرید ،نیجن نیا از یادیبن یهاسلول هیته از بعد بیترت نیبد

 از شتریب روز 5 تا 4 حدود نیجن مرحله نیا )در رودیم نیب از و نكرده منتقل

 .است( نگذشته عمرش

 و آن بر وارد راداتیا و انسان سازیشبیه مورد در ما یاصل بحث قیتحق نیا در

 مترتب موارد شدهكینزد هم به مقوله دو جا هر چندهر ،است آن بر مترتب موارد

 است. شده ذكر یزن یدرمان سازیشبیه بر

 با اهانیگ و جانوران در یعیطب لقاح ی،دیتول ای یانسان نگیكلون مورد در اما

. افتدمی اتفاق اوول( یا )تخمك ماده جنسی سلول با رم()اسپ نر جنسی سلول تركیب
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 یهاكروموزوم تعداد نصف جاندار، هر در جنسی یهاسلول هایكروموزوم تعداد

 است یكروموزوم 41 كه انسان در مثالً ،باشدیم موجود آن بدن گرید یهاسلول

 دو هر حادات و لقاح اثر بر و هستند كروموزوم 22 یدارا فرد هر یجنس یهاسلول

 41 هسته یدارا د،یآیمبه وجود  كه ینیجن و شودیم لیتكم عدد نیا هسته،

 در مشتركاً اسپرم، و تخمك هسته كه است معنا بدان نیا و است یكروموزوم

 نقش نیجن ساخت در تخمك ،سازیشبیه در اما دارند، دخالت نیجن لیتشك

 به را نیجن پرورش نقش تنها است، شده برداشته اشهسته چون و ندارد یاساس

 در یكروموزوم 41 یجنس ریغ سلول هسته كی بیترك با یطرف از دارد. عهده

 ،سازیشبیه در ساده زبان هب و ندارد وجود زین اسپرم به یازین تخمك درون

 تنها و دهدیم دست از اسپرم، قیطر از مثل تولید در را خود نقش مذكر جنس

 سلول هدهند نیا دارد، نقش نیجن اتیخصوص در كه است سلول هسته صاحب

 .باشد زن ای باشد، مرد تواندیم

 ژنتیكی اطالعات تمام دارای حیوان یا انسان جنسی غیر سلول هر تئوریك، نظر از

 به راها سلول علم نیا متخصصان است. شیخو مشابه موجودی جادیا برای الزم

 ای سلولیتك گوتیز ظر،من نیا از و كنندیم میتقس افتهیتخصص و افتهینتخصص

 را آن تیقابل لیدل نیهم به و است افتهینتخصص سلول كی بارورشده، تخمك

 همان به اما، شود لیتبد انسان بدن ازین مورد و مختلف هایاندام همه به كه دارد

 سازد،می ایتازه هایاندام و دهدمی ادامه خود سلولی تقسیم به زیگوت كه مقداری

 تا شودمی تركم آن رییپذانعطاف و ابدیمی شیافزا آن گیافتیتخصص حالت

 و آورند وجود به را خود مشابه یهاسلول توانندمی تنها دیجد یهاسلول كه ییجا
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 انسان جسمی، سلول عنیی، افتهیتخصص سلول از تواننمی كه شودیم نیا جهینت

 آورد. دیپد كاملی وانیح ای

 موفق همكارانش و لموتیو انی د؛یرس اثبات به افتهی نیا خالف 1991 در اما

 پستانداری از بارورنشده تخمك كی گرفتن با افته،یتخصص سلول قیطر از شدند

 و آنه هست هیتخل و 4جسمی سلول كی نشیگز و تخمك هسته هیتخل و ماده

 كنند. بازسازی را تخمك، بود شده خارج آن هسته كه تخمكی درون به آن هدایت

 انیجر یا شیمیایی داروهای وسیلهه ب شده،بازسازی تخمك تحریك اب شیوه این در

 یسلول میتقس انجام از پس و شودیم آغاز سلولی میتقس و فعال تخمك كییالكتر

 و یعیطب او رشد ادامه و گرددمی منتقل نیجانش مادر ای مادر رحم به تخمك

 هاست.نیجن ریسا همچون

 یتوكندریم در موجود ایاندی اتثیرتأ مورد در جز كی،یژنت نظر از نوزاد

 شده گرفته او از جسمی سلول هسته كه دارد كسی به كاملی نسبتاً تطابق تخمك،

 شد موفق كیتكن نیا كمك به لموتیو است. شخص آن تابع همواره او تیجنس و

 بگذارد. دالی را نامش و آورد وجود به بود، شیم كی كه را پستاندار نینخست كه

 گرفتند، كار به همكارانش و لموتیو كه كییتكن علمی، نظر از هك است گفتنی

 دارد. نام «1اس.سی.ان.تی اختصار با 5جسمی سلول هسته انتقال كیتكن»

 

 انسان سازیشبیه فوائدالف ـ 

 از انسان سازیشبیه در تیموفق مورد در یمختلف یادعاها همچنان هرچند

 نهیزم نیا در یرسم و موثق مورد چیه تاكنون اما، شودیم دهیشن كنار و گوشه

 وهیش نیا در موجود موانع از كه یرسم یهاگزارش وجود با است. نشده گزارش
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 از نیجانش رحم به انتقال از پس نیجن كه است آن از یحاك و شودیم اعالم

 رده پستانداران تخمك بیولوژیكی خاص ساختار را آن علت و ماندبازمی رشد ادامه

 و نبوده محال یكار نیچن انجام یعلم نظر از اما، دانندیم نسانا جمله از اول

 واناتیح از یاریبس سازیشبیه همچون زین نهیزم نیا در تواندیم علم شرفتیپ

 انجامد.یب تیموفق به

 از شود:یم ذكر لیقب نیا از یموارد یانسان نگیكلون فوائد و كاربردها مورد در

 وهیش راه از و گشاستراه نابارور یهازوج رشدندابچه یبرا روش نیاكه این جمله

 و زوج یناتوان صورت در نیهمچن كرد. فرزند صاحب را هاآن توانیم سازیشبیه

 یآروز به نیز را هاآن ثالث شخص رحم كمك به البته شیوه این از استفاده با زوجه

 از زین العادهخارق اتیخصوص با یهاانسان ای نوابغ دیبازتول رساند. فرزند داشتن

 است. وهیش نیا یهایتوانمند

 از استفاده با ،دارد یارث یماریب كه یوبیمع فرزند تولد از یریجلوگ نیهمچن

 كه شكل نیا به است. روش نیا یایمزا از زین سالم شخص فعال هسته ینیگزیجا

 فرزند یقو احتمال به ،باشند وبیمع نهفته ژن كی یدارا مادر هم و پدر هم اگر

 نیوالد از یكی سازیشبیه با هاآن فرزند اگر كه یحال در ،دیآیم ایدنه ب وبیمع

 خاطر یتشف روش نیا دیفوا گرید از رود.یم باال اریبس او سالمت احتمال باشد،

 دیفوا از برند.یم نام مرگش از پس او سازیشبیه از استفاده با فرد كی بازماندگان

 سازیشبیه با متفاوت یامقوله و یدرمان سازیشبیه به مربوط البته )كه آن گرید

 دیدهآسیب اعضای به كمك جهت بدن هایبافت و اعضا بازتولید امكان ،است( انسانی

 مشكل فردكه این بدون كرد؛ استفاده توانیم اعضا وندیپ در آن از كه باشدیم

 سپری پیوندی عضو كه عمری علته ب یا و باشد داشته را آن دغدغه و عضو پذیرش
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 امكان نیا زین و باشد آن از یناش اختالالت و عضو آن دیمف عمر دلواپس ،كرده

 نیا یرو بر كامل انسان یرو شیآزما یجاه ب دیجد یداروها كه شودیم فراهم

 شوند. شیآزماها سلول

 

 انسان سازیشبیه با مواجهه در اخالق علم یعلما نظرب ـ 

 دست از را اسپرم قیطر از مثل دیتول در خود نقش پدر ،نیجن سازیشبیه در

 .دارد نقش نیجن اتیخصوص در كه است سلول هسته صاحب تنها و دهدیم

 داشتن به لیتما صورت در تواندیم ،كنند ازدواجكه این بدون مرد و زن نیهمچن

 احتمال صورت نیا در شوند. دارفرزند سازیشبیه قیطر از آن سفارش با فرزند

 دارد. وجود خانواده انیبن دنیپاشازهم و زدواجا به لیتما كاهش

 به اگر اند.بوده مواجه فراوان یروح مشكالت با شهیهم قطال فرزندان زین

 و قواعد از نیمنحرف و معتادان ن،یمجرم یباال صددر ،شود گرفته آمار یدرست

 ای و بوده محروم ینحو به خانواده نعمت از كه هستند یفرزندان ،یاجتماع احكام

 تواندیم موارد نیا اند.مانده بهرهیب خانواده گرم كانون از مادر و پدر ییجدا اثر در

 لسونیو ویمزكیج باشد. نگیكلون وهیش به انسان دیتول یاخالق یهاینگران دیؤم

 كه است یدیتهد بلكه ولد، زاد وهیش نه سازیشبیه یاصل مشكل» د:یگویم

 كه شده نكته نیا به معطوف لسونیو یراننگ «شود.یم هاخانواده ساختار متوجه

 در آن از یناش یهابیآس از بتوان تا باشند نیوالد یدارا دیبا كودكان همه اصوالً

 ش.( 1232 ،همكاران و كیوولسون) .ماند امان

 نیا به انسان دیتول جهت یابزار به زنان از یاعده روش نیا رواج با نیهمچن

 روش نیا در الزم، ادیز اریبس تخمك نیتام یبرا كه یافراد چه ،شوندیم وهیش
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 به نیجن یزبانیم جهت كه یافراد چه و آن( در یبارور نییپا احتمال علته )ب

 فقرا و زندانیان قومی، و نژادی هایاقلیت زنان، نگران باید پس ،شوندمی گرفته كار

 .نشوند اقعو یبرداربهره مورد نگیكلون از یریگجهینت یبرا كهاین میب از ،میباش

 استثمار احتمال انسان سازیشبیه زمینه در اخالق علم علمای احتماالت دیگر از

 به كه بیترت نیا به كاال، ینوع به شدنلیتبد و روش نیا به دشدهیتول یهاانسان

 یهاطیمح در كاركردن یبرا ای و ینظام اهداف جهت دشدهیتول متحد یهاانسان

 با و یطراح كار نیا یبرا افراد نیا كه احتمال نیا با و شوند استفاده آورانیز

 فقط كه ییهابرده به ،باشند شده داده سفارش اهداف، نیا خاص اتیخصوص

 اصول همه با كه شوند تبدیل ،كنند اجرا را خود مافوق مقاصد تمام و كنند اطاعت

 است. ریمغا یاخالق و یانسان

 و رشد با تا شود نگاه اعضا یدكی انبار عنوان به شدهسازیشبیه فرد بهكه این

 از زین شود استفاده نیریسا یبرا هاآن یاعضا از الزم مواقع در هاآن پرورش

 ولد و زاد سازیشبیه» د:یگویم آركاس لئون است. اخالق علم یعلما یهادغدغه

 ش.( 1232 ،همكاران و )كیوولسون «.سازدیم مبدل كاال دیتول ینوع به را

 همان ای یخاص ینژاد باتیترك حذف ای شیافزا یبرا را ینسانا نگیكلون ایآ

 نخواهند استفاده گرید جنس به نسبت یجنس كی ینیجانش ای 1نژاد اصالح تفكر

 كرد؟

 یبرخ نیب در یقوم متعصبانه یهابرخورد و ینژاد ضاتیتبغ اعمال وجود با

 نیا ایآ كه شده رنگپر اذهان در مسأله نیا نگیكلون بحث شدنمطرح با نژادها

 ،باشد افراد نظر مد كه ینژاد و ژن هر از بشر دیتول امكان كه بشر یهمانندساز

 یبرتر به نگیكلون صنعت صاحبان كه كه خاص نژاد كی هیرویب شیافزا نهیزم
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 مختلف ممالك یسو از نژاد كی انبوه دیتول سفارش رشیپذ ای و معتقدند نژاد آن

 سبب نژادها ریسا قرارگرفتن فشار و تیاقل در و نژاد نیا افراد انبوه دیتول یبرا

 توانندیم افرادكه این به توجه باكه این ای شودینم یالمللنیب سطح در بحران بروز

 یبرا جنس كی التیتما تیتقو با دهند، سفارش را خود نظر مورد فرد جنس

 ؟!شودیم یبشر جامعه ریگدامن ییهاامدیپ و عواقب چه گرید جنس بر غلبه

 

 ینید نگاه ج ـ

 و دانشمندان یبرا یفرصت انسان یسازكلون امكان» :است معتقد گوستافسون

 كنكاش بپردازند. یاساس یگفتگو به گریگدی با تا است كرده فراهم یاله مانیحك

 مطالب و اتموضوع یغنا باعث تواندیم اتیاله و علم اخالق، مشترك فصول در

 و كیژنت نهیزم در قیتحق چگونه ابندیدر انندتویم دانشمندان شود. هاآن همه

 توانندیم یاله مانیحك و آوردیم وجود به یاعتقاد یهاپرسش ،یشناسستیز

 رسانند. یاری دیجد یهادانش به توانندیم یمذهب اعتقادات چگونه كنند مشاهده

 یپندارها كرد: اعالم یرسم هیانیب كی در كانیوات یسخنگو ت،یحیمس جهان در

 ضوابط تمام از یعار كه دارد یاختهیافسارگس نشیب از تیحكا انسان، سازیهشبی

 انهیوحش یباور امدیپ را وهیش نیا كانیوات است. یانسان و یاخالق یارهایمع و

 كرد اعالم صربستان ارتدكس یسایكل است. یانسان و یاخالق اصول فاقد كه خواند

 در هاانسان انیم تفاوت كند.یم هیشب هم به فقط را هاانسان سازیشبیه كه

 هاتیهو شد. خواهد نیوالد مانند كودك رفت. خواهد نیب از ندهیآ و حال و گذشته

 شود.یم یآزاد و تفكر ،اراده فاقد انسان رفت. خواهد نیب از
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 كرامت ناقض را آن و كرد اعالم ممنوع را انسان یهمانندساز كیكاتول یسایكل

 سازیشبیه بودنیاخالق ریغ به یأر مورد در كیولكات یسایكل داند.یم یانسان

 نوع دو هر در و ستین قائل یدرمان سازیشبیه و یانسان سازیشبیه نیب یزیتما

 را انسان یهمانندساز هم پروتستان .است یانسان حرمت نقض به قائل سازیشبیه

 داند.یم یمادر و پدر روابط باب در لیانج یهاآموزه با ریمغا را آن و كرده نكوهش

 در سازیشبیه به زدندست با انسان و خداست مخصوص نشیآفر معتقدند هاآن

 كند.یم دخالت خداوند كار در واقع

 فرد دارشدن)بچه یدرمان خاص موارد در سازیشبیه جواز امكان پروتستان اما

 و نبوده متفق یفناور نیا یپژوهش یهااستفاده مورد در اما ،كندینم رد را نازا(

 یاریبس دانند.یم یبشر حرمت نقض را آن گرید یبرخ و زیجا را آن شانیا از یبرخ

 جواز به زین گرید یگروه اما ،دانندیم ممنوع را سازیشبیه هودی نید یعلما از

 آن دیفوا غلبه اثبات صورت در جواز به زین یبرخ و یینازا ییاستثنا موارد در آن

 نیا در كه نستیا بر مشروط جواز، صورت دو ره در اما ،دهندیم حكم مضراتش بر

 یهمانندساز موارد در هودی یعلما نیهمچن نشود. نقض یبشر كرامت و حرمت وهیش

 اند.داده آن جواز به حكم یدرمان

 حرام و شرع خالف را عمل نیا سنت اهل یعلما اتفاق به بیقر اكثر تاكنون

 فقه مجمع نشست نیدهم .اندكرده اقامه آن ضد بر متعددی لیدال و دانسته

 به منتشرشده یینها هیانیب و افتی اختصاص انسانی سازیشبیه مسأله به اسالمی،

 موارد در اما ،داشت دیتأك انسان درباره عمل نیا كامل حرمت بر مجمع، نیا لهیوس

 در شود.یم دهید یینازا درمان ییاستثنا موارد در آن جواز به حكم زین یمحدود
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 از حرمت عدم به اعتقاد لیدل به را آن سنت اهل یعلما یدرمان یسازشبیه مورد

 .دانندیم زیجا رحم در استقرار از شیپ نیجن بردننیب

 استناد به و دانندمی مجاز را وانییح و نباتی سازیشبیه عه،یش عالمان عمده

 زیاج را آن زین یدرمان سازیشبیه باب در شمارند.می مباح عملی را آن اصلی، اباحه

 نظری اتفاق عهیش یعلما انیم در انسانی، سازیشبیه حكم درباره كنیل ،دانندیم

 متضادی گاه و متفاوت اتینظر انسانی سازیشبیه درباره آنان رایز ،ندارد وجود

 را آن برخی كه حالی در و اندكرده صادر زین را مختلفی فتواهای و كرده اتخاذ

 هنگام اند.شمرده حرام را آن عهیش عالمان از گرید برخی اند،شمرده مجاز كامالً

 دست ریز هینظر چهار به توانمی عهیش عالمان مختلف فتواهای و سخنان بررسی

 حرمت انسانی، سازیشبیه محدود جواز انسانی، سازیشبیه مطلق جواز افت:ی

 (ش. 1234 ،یاسالم) انسانی. سازیشبیه اولی حرمت انسانی، سازیشبیه ثانوی

 انسانی سازیشبیه حرمت بر نص وجود عدم بر بنا نظرانصاحب و فقها از برخی

 استناد به و «فتدعه نهیبع حرام انه تعلم حتی حلال لک شیء کل» قاعده استناد به و

 نصوص اساس بر برخی .اندشمرده مجاز را انسانی سازیشبیه ه،یاصل اباحه اصل

 اند،شمرده مجاز را انسانی سازییهشب مورد، نیا در اولی اصل استناد به و موجود

 در آورد؛می فراهم مشكالتی انسانی سازیشبیه گسترده انجام كه نظرند نیا بر اما

 مجاز ریغ كالن سطح در را آن و داده فردی و موردی جواز به حكم آنان جه،ینت

 سطح در و موردی ایگونه به تنها انسانی سازیشبیه منظر نیا از اند.شمرده

 است. مجاز محدود و فردی

 و نفسه فی انسانی سازیشبیه كه نظرند نیا بر عهیش فقهای و عالمان از برخی

 انجام كنیل ،است زیجا االباحه هاصال استناد به و ندارد اشكالی خود هیاول عنوان به
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 نیا از رییشگیپ برای رو نیا از د.یانجام خواهد ریناپذاجتناب مفاسدی به آن

 گرید نگرش رود.می شمار به حرام ثانوی عنوان به انسانی یسازشبیه مفاسد،

 كندمی معرفی است، حرام نفسه فی كه فعلی عنوان به را انسانی سازیشبیه اساساً

 و دارد اندكی قائالن نگرش نیا البته ،داندمی نامشروع اولی عنوان به را آن و

 است. نشده اقامه آن سود به چندانی لیدال

 

 نگیكلون موافق عهیش متفكران نظر و انسان سازیشبیه تیروعمش موانعد ـ 

 به هم آن ،است حرام سازیشبیه كه شده مطرح نظر نیا یگاه علما نیب در

 از اشكال نیا كه شده گفته شود.یم محسوب خداوند كار در دخالتكه این علت

 ندارد. وجود دخالت امكان خداوند كار در رایز ،است گرفته شهیر یغرب نانیمتد

 اتیمقتض یگرید وهیش هر ای یسازكلون با .كند دیتول روح تواندینم انسان

 یسازكلون نیبنابرا دهد.یم سبحان خداوند را روح اما شود،یم فراهم یوانیح اتیح

 یسازكلون كه اعظم پاپ مآب یقدس مانند یافراد دگاهید ست.ین خدا كار در دخالت

 است آن تیواقع ست.ین حیصح یاسالم منظر از دانند،یم خدا كار در دخالت را

 شكل، هر به كه است نیا هنرش تمام انسان و دهدیم خداوند را ناطقه نفس كه

 یبرا یمقتض آوردنفراهم راه تنها یزمان .آورد دیپد را یوانیح اتیح اتیمقتض

 باز شود.یم فراهم یگرید نحو به یمقتض حاال و بود تخمك و اسپرم انسان، دیتول

 نشیآفر و خلقت سازد،یم فراهم را طیشرا انسان باز مورد نیا در خداست. خالق هم

 ست.ین نشیآفر در دخالت نیا و خداست مخصوص

 و دهدیم خدا را روح و دیآ دیپد خدا مخلوق تا شودیم استفاده خدا مخلوق از

 تایح اتیمقتض كه همانطور ،میسازیم فراهم را یوانیح اتیح اتیمقتض فقط ما
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 نحن ام تزرعونه اانتم تحرثون، ما تمیافرا» د:یفرمایم خداوند .میسازیم فراهم را ینبات

 «د؟یكشاورز شما ایآ د،یكنیم یاریآب د،یكاریم را تخم د،یزنیم شخم شما ؛الزارعون

 استاد بزرگوار دیشه .دیسازیم فراهم را اتیمقتض شما خداست. یواقع كشاورز نه،

 یقیتوف نیچن یروز اگر بشر» دهند:یم پاسخ گونه نیا هاسشپر نیا به یمطهر

 جادیا در دخالت نظر از یول ،كرده یمهم كار یعلم كشف نظر از كند، حاصل

 اتیح جادیا در تناسل قیطر از مادر و پدر كه دارد دخالت مقدار همان ات،یح

 در دارد. دخالت گندم یهادانه اتیح جادیا در كشاورز ای و دارند دخالت فرزند

 تیقابل طیشرا كنندهفراهم ست،ین اتیح كنندهخلق انسان موارد، نیا از كی چیه

 اتیح افاضه یبرا را ماده تیقابل دهد،ینم اتیح بشر است اتیح یبرا ماده كی

 متعال خداوند 115-119 اتیآ نساء، هسور در ش.( 1231 ،یبجنورد) «كند.یم كامل

 «. ...الله خلق رنیغیفل ولا مرنهم ...به شرکی ان غفریلا الله ان» د:یفرمامی

 انسانی سازیشبیه كه كنندیم استنباط نیچن هیآ نیا به استناد با یگروه

 سازیشبیه حرمت به دیبا هیآ نیا اساس بر و است اهللخلق سنت رییتغ مصداق

 ،است مرد و زن ازدواج قیطر از بشر خلق در یاله سنت چراكه ،داد حكم انسان

 است. خلق یاله سنت با ریمغا نیا و ستین جنس دو هر به ازین سازیشبیه رد اما

 كه دهندیم پاسخ نیچن ستند،ین قائل نظر نیا به كه ییعلما نظر نیا مقابل در

 تخمك و اسپرم بیترك قیطر از دیبا حتماً  كه ستین نیا فقط خلقت یمعنا

 نشیآفر در كه دیآ دیپد یانسان است ممكن زین یگرید قیطر از د.یآ دیپد یفرزند

 باشند. داشته دخالت یگرید نحو به زن و مرد او

 روش به نیا «ینثاال و ذكر من خلقناكم انا» كه آمده دیمج قرآن در اگر

 دیپد تخمك و اسپرم بیترك قیطر از مردم غالب یعنی ،كندیم اشاره معمول
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 دیپد یگرید انسان سبحان، خداوند مخلوق از ما گرید یروش با حال ند.یآیم

 ما خلقت، عالم در شود.یم محسوب خدا مخلوق هم باز انسان نیا م.یآوریم

 ظاهراً هم نیا و میكنیم استفاده سبحان خداوند مخلوق از ما م.یندار استقالل

 یسازكلون تخمك، از استفاده بدون یروز بتواند بشركه این ندارد. یاشكال چیه

 یبرا هم رحم به یحت ای و شود فرزند حبصا زن دخالت بدون مرد یعنی ،كند

 خداوند مخلوق از هم باز ندارد. اشكال الظاهر یعل هم نیا ،نباشد یازین آن رشد

 سبحان خداوند تیخالق أمبد به هانیا همه یعنی ،دیآیم دیپد یمخلوق سبحان،

 ند،كنیم تقارب هم با مرد و زن یوقت ندارد. استقالل تیخالق در انسان گردد.یبرم

 نحن ام تخلقونه اانتم ماتمنون، تمیافرا» د:یفرمایم دیمج قرآن ستند.ین خالق هاآن

 معد شما فعل و د،یسازیم فراهم را طیشرا شما د،یكنیم تقارب شما ؛الخالقون

 ش.( 1231 ،ی)بجنورد «است. سبحان خداوند خالق است.

 شود.یم گذاشته پا ریز انسان كرامت نگیكلون عمل انجام با معتقدند یبرخ

 هر امكان چراكه ،ستین برخوردار انسان كی كرامت از گرید شدهسازیشبیه انسان

 یاشخاص ای شخص دخالت علت به و داشته وجود او از یابزار استفاده سوء گونه

 افراد نیا توسط شدهسازیشبیه فرد از استفاده حق دانستنمحفوظ و یو دیتول در

 شود.یم زائل او یانسان كرامت

 یكامل انسان بهكه این از قبل نیجن بردننیب از با هم یدرمان سازیشبیه در

ه ب یبرا نیجن نجایا در چراكه ،بردیم سؤال ریز را یو یانسان كرامت شود، لیتبد

 گرید هدف كی یبرا یابزار حد در و رودیم نیب از یادیبن یهاسلول آوردندست

 لحظه همان لقاح، لحظه كه است تفكر نیا رد هم نظر نیا شهیر و ابدییم تنزل

 یبرا كامل انسان كی نأش دیبا بعد به لحظه آن از پس ،است یانسان روح حلول
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 اهداف یبرا توانینم را كامل انسان كی یزندگ كه گونههمان و بود قائل نیجن

 است. ممنوع آن بردننیب از و محترم هم چندروزه نیجن نیا یزندگ ،گرفت گرید

 مختلف، انیاد در نظرات ،یدرمان سازیشبیه در یانسان كرامت نقض مورد در اما

 دارند. دهیعق اختالف نیجن در یانسان روح حلول زمان در چراكه ،است متفاوت

 را رشد ادامه طیشرا رحم در یوقت تا نیجن دارد اعتقاد كه هودی نید نیب نیا در

 دهدیم زین را یپژوهش سازیشبیه هاجاز ،ستین برخوردار یانسان نأش از نكرده دایپ

 داند.ینم یانسان كرامت با تناقض در را مرحله نیا در نیجن بردننیب از و

 حرمت لقاح انجام زمان از یانسان نیجن یبراكه این علته ب هاكیكاتول اما

 دانندیم ممنوع را یدرمان یهمانندساز ،دانندیم انسان تیأنش یدارا را آن و قائلند

 نیب نیا در كند.یم نقض را یانسان كرامت ینوع به یدرمان سازیشبیه تقدندمع و

 بردننیب از و هودندی یعلما با دهیعق هم یدرمان سازیشبیه مورد در هاپروتستان

 در موافقند. یدرمان نگیكلون با و دانسته زیجا رحم در استقرار از شیپ تا را نیجن

 ینیگزالنه از قبل نیجن بردننیب از یبرا شانیا كه آنجا ار هم مسلمان یعلما مورد

 یهاسلول هیته و دانسته زیجا را یدرمان سازیشبیه ،ستندین حرمت به قائل رحم در

 رحم به انتقال از قبل نیجن رفتننیب از به منجر هرچند آن، از را ینیجن یادیبن

 دانند.ینم اشكال یدارا ،شودیم

 یعیطب یحاملگ در كه معتقدند یستیز ومعل دانشمندان كه ستیحال در نیا

 آن بر عالوه روند.یم نیب از بارورشده یهاتخمك از یادیز تعداد یادیز تعداد هم

 علته ب بارورشده یهاتخمك از یادیز تعداد هم IVF ینابارور یدرمان روش در

 اردمو نیا در نیجن فراوان رفتننیب از به كه یحال در ،روندیم نیب از بودناضافه

 دارد ینسبت چه یاصل نسخه با شدهكلون شخص ایآكه این كنند.ینم وارد یرادیا
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 برادر ای خواهر شدهكلون شخص ایآ، دارند یفرزند و والد رابطه هم با دو نیا ایآ و

 شوند؟یم محسوب دوقلو هم با اصالًكه این ای شود؟یم شخص

 االخ و االب نیعناو معتقدند یبرخ ندارند. نظر اتفاق عهیش یعلما مورد نیا در

 صدق پس ،است دوقلو هیشب عنىی ،ستین صادق ولدى نیچن مورد در االخت و

 ولى ،ستین صادق آن بر هینسب نیعناو از كی چیه پس كند،نمى خواهر و برادر

 مادر نیا با دینبا داده، پرورش را او كه است رضاعى مادر هیشب نجایا در االُم عنوان

 پرورش زن آن از او پوست و گوشت رایز است، رضاعى مادر مثل نچو ،ندك ازدواج

 .اطاًیاحت مادر به نسبت جز شودنمى جارى محارم احكام نیبنابرا است. افتهی

 توان مرد كه یاخانواده در دارد اعتقاد و است نظر نیا با متفاوت گرید هینظر

 مادر هیشب كه شودیم هیته یكلون زن، یهاسلول از یكی از و ندارد اسپرم دیتول

 اگر كه است قرار نیا از یشرع رابطه ،ندارد دخالت او جادیا در پدر و است شیخو

 شودیم محسوب او زن بچه فرزند آن باشد، نداشته یدخالت چیه او جادیا در پدر

 در شود.یم محسوب او بهیرب و است محرم او به باشد، دختر چنانچه زن بچه و

 است. حرام شما بر د،یشویم بسترهم آنان با كه ییهازن یهابچه است آمده نآقر

 در باشد، نداشته دخالت فرزند جادیا در زن و ردیگ صورت مرد از یسازكلون اگر

 (ش.1231 ،یبجنورد) .است حرمم زن بر و شودیم محسوب شوهر بچه صورت نیا

 اجمال به كه است مترتب یمسائل شدهسازیشبیه فرد بر زین یقوقح نهیزم در

 مسأله ،شودیم یبعد ابهامات منشأ كه یحقوق نكته نیاول م.یكنیم یمرور هاآن بر

 او یقانون فیتكال و حقوق از یاریبس كنندهمشخص فرد نسبت چراكه ،است نسب

 ابهام از یاهاله در را نسب مسأله نظر نیا كنندگانارائه كه ییآنجا از شود.یم

 ایآكه این شمرند.یم مبهم زین را آن با مرتبط یقحقو مسائل ریسا پس ،دانندیم
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 ایآ بود؟ خواهد یكسان ای كس چه به ملحق نسب نظر از شد متولد یكودك نیا

 یصورت در اند؟كرده افتیدر را سلول هسته او از كه است یفرد به منتسب فقط

 در رحم صاحب ایآ ،باشند مختلف فرد دو سازیشبیه یمتقاض و رحم صاحب كه

 شدهسازیشبیه كودك و رحم صاحب فرد نیب داشت؟ نخواهد ینقش او نسب نهیزم

 است؟ برقرار یشرع قواعد چه

 ای ندیدوقلو است، یفرزند و والد رابطه هسته صاحب فرد با او نسبت مورد در

 با برخورد در شدهسازیشبیه فرد راستا نیهم در است؟ یبرادر و خواهر مرتبه در

 ریسا و تیوال و نفقه او، از بردنارث او، بردنارث حضانت، لیقب از یحقوق مسائل

 و یاجتماع حقوق نهیزم در شود.یم مشكل و یسرگشتگ دچار مرتبط مسائل

 راه از كه جامعه افراد هیبق با فرد نیا ایآ كه است مطرح سؤال نیا زین یعموم

 دو هدرج شهروندكه این ای و بود خواهد سطح كی در ،شوندیم متولد یعیطب

 برخوردارند؟ یترنازل یاجتماع نأش از افراد ریسا مقابل در و شوندیم محسوب

 یاعده ،دارد وجود قول دو شدهسازیشبیه فرد نسب مورد دركه این به توجه با

 اختالف با كه ییدوقلو منتها شوند.یم حساب دوقلو خود اصل با هیشب فرد معتقدند

 و والد رابطه دو نیا نیب رابطه دارند اعتقاد زین یاعده و ندیآیم ایدن به یزمان

 ،دارد خود یمدعا اثبات یبرا را خود خاص ادله زین گروه هر و است یفرزند

 از كدام هر قول قبول با چراكه شود؟یم چه فرد نیا بر مترتب حقوق سرنوشت

 او بر مترتب مسائل ریسا و تیوال نفقه، ارث، حضانت، همچون یمسائل یمبان نیا

 بود. خواهد متفاوت

 هیتوج و است یمختلف لیدال هیپا بر اتینظر نیا از كدام هر كه آنجا از اما

 از اعم آن، نظرانصاحب نیب گفتگو بستر كی كردنفراهم با توانیم ،دارد یخاص
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 ن(یمتشرع و فقها اتینظر اساس بر مسلمان جوامع در )و ینید متفكران و حقوقدانان

 حصول از پس و داد پاسخ آن به منطق اساس بر و تگذاش بحث به را مسأله

 در مسلماً كه را رابطه آن مقررات و نیقوان فرد دو نیا نسبت مورد در نظر وحدت

 راه سد توانینم یثان در كرد. بار هاآن بر ،است موجود یحقوق یهامجموعه همه

 م.یندار را گام نیا ازین مورد و الزم نیقوانكه این علته ب هم آن ،شد علم شرفتیپ

 گذشت از بعد یعلم یهاشرفتیپ به مربوط نیقوان از یاریبس هرچند ضمن در

 بودنانسان و مورد نیا تیحساس علت به اما ،اندشده وضع هاآن ظهور از یدراز انیسال

 ازین مورد حقوق و ملزومات آن، تحقق از قبل تا جاسته ب ،یعلم قدم نیا موضوع

 نیا یاجتماع حقوق مورد در كند. دفع را شدهینیبشیپ بحران و شده فیتعر آن

 ریسا یهایآزاد و حقوق از دیبا مسلماً ،است انسان كی زین او كه آنجا از زین فرد

 نیقوان توانیم آنان از استفاده سوء از یریشگیپ یبرا اما ،باشد برخوردار هاانسان

 فراهم را امن یطیمح در علم شرفتیپ بستر آسوده یخاطر با و وضع زین یتیحما

 كرد.

 نیا یواقع مالك كه معتقدند یگروه كه نستیا شده مطرح موانع گرید از

 دست در یامانت عنوانه ب را جسم ایدن نیا در فقط انسان بلكه ،ستین انسان ،جسم

 مگر ـ آن در تصرف و دخل و دخالت حق عدم از اعم امانت نیقوان یتمام و دارد

 یتصرف و دخل كه زین سازیشبیه مورد در پس ،شودیم یجار آن بر ـ مالك اذن به

 مالك یسو از یااجازه نیچنكه این واسطهه ب انسان امانت مورد نیا در است

 دیبا كند نیچن اگر و است حرام و ممنوع عمل نیا ،نشده اخذ جسم یقیحق

 اىاجازه ما و خداست ملك ما بدن زین است. مجازات مستوجب و باشد پاسخگو
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 در تا میده قرار ماده تخمك در و میكن كار آن روى و میبردار آن از كه میرندا

 .كند دایپ پرورش و بماند رحم

 به میبخواه مقدمه نیا به استناد با اگر گفت دیبا اشكال نیا مورد در

ـ  جسمش در انسان تصرفات و دخل ریسا آن از قبل دیبا ،میریبگ رادیا سازیشبیه

 موارد ریسا و اندام ییبایز یهایجراح اعضا، یاهدا توانیم آن یهانمونه از هك

 مختلف انیاد یعلما تأیید مورد و داشته هم رواج امروزه كه ـ برد نام را آن مشابه

 عهیش معاصر فقهای غالب كه ستیحال در نیا و میكن محكوم را باشدیم زین

 استناد به برخی د.انرفتهیپذ را شیخو جسد بر انسان تیمالك حاًیتلو ای صراحتاً

 را، شیخو تن اعضای فروش بلكه خود، جسد در انسان تصرف تنها نه تیمالك نیا

 هاالحظرى هاصال منطق نیا و اندشمرده مجاز است، تیمالك شكل نیتریعال كه

 در اصل ما اعتقاد به كه یحال در ،دانندمى حرمت ایاش همه در را اصل كه ستا

 در و است الهى هینیتكو تیمالك ،یهست خدا ملك امكه این و است اباحه ایاش

 «انفسهم و اموالهم على مسلّطون الناس ای و عا  یجم الارض فى ما لكم خلق» كه میدار مقابل

 خدا باشد، خدا ملك هم فرض بر و ندارد منافات الهى هینیتكو تیمالك با هانیا كه

 است. داده اجازه حالل لك ئش كل اساس بر خودش

 و است یبشر فطرت مخالف انسان یهمانندساز معتقدند علما از یرگید گروه

 یانسان فطرت با داشتنتمخالف نیهم هم انسان یهمانندساز یجهان منع علت اگر

 ،است حرام هم كار نیا ،كرد عمل فطرت مخالف توانینم كه آنجا از پس است،

 خود یادعا وردم در یكاف ادله ستیبایم آن كنندگانمطرح هم مورد نیا در لكن

 محكم لیدل كه یحال در ،است بشر فطرت مخالف كار نیا كه كنند ثابت و اورندیب
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 یمحكم لیدل تواندیم مدعا نیهم اثبات گرنه و اندنكرده احراز آن یبرا یمستدل و

 باشد. انسان سازیشبیه تیممنوع بر

 تواندیم ییتنها به طرف كی انسان سازیشبیه یتكنولوژ در كه ییآنجا از

 گرید خود خون و گوشت از یفرزند و نسب داشتن یبرا و شود فرزند صاحب

 عىیطب امر كی كه ازدواج و نكاح مسأله كه رودیم نیا میب ،ندارد ازدواج به یازین

 باردار شوهربى زنان از ارىیبس و شود مختل خانوادگى نظام و شود دهیبرچ است،

 ای و هستند فرزند و مادر ظاهراً كه دشو باردار خودش وجود از زنى ای و شوند

 كه یاتمؤسس به آن سفارش با یراحت به باشد داشته فرزند دارد لیتما كه یمرد

 عمل نیا یجهان سطح در اخالق كه یحال در ،شود پدر دهند،یم انجام را كار نیا

 .ردیپذنمى را

 همه رتنظا اعمال و كنندهمحدود نیقوان وضع توانیم هم نظر نیا مقابل در

 یفناور نیا حركت از آن بر قیدق نظارت با تا كرد شنهادیپ را وهیش نیا بر جانبه

 از هم حال نیع در و یریشگیپ ،شود نظام در اختالل نیا به منجر كه یسمت به

 آن توجه قابل خدمات از هم و كرد یریجلوگ گمان و حدس هیپا بر علم شرفتیپ

 جست. سود
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 گیریجهینت

 با مخالفت كه است مطلب نیا یایگو قیتحق نیا در شدهرحمط مباحث جهینت

 لیدله ب آن مقابل در یسرسخت و مقابله و سازیشبیه كیتكن نهیزم در قاتیتحق

 مورد دركه این كما ست.ین معقول ،دهینرس اثبات به هنوز كه یخطرات بروز احتمال

 با ختراعاتا یبرخ بسا چه و بوده نیچن زین یبشر اكتشافات و ابداعات ریسا

 بودنتوجه قابل علت به یبشر بزرگ عیفجا جاگذاشتنه ب احتمال و باال یخطر بیضر

 اطیاحت تیرعا به التزام با و گذاشته ظهور عرصه به پا بشر به آن خدمات و امكانات

 بر نظارت با همراه كننده،كنترل و مناسب نیقوان وضع با و هاآن از استفاده در

 بردارد. بشر شیآسا راه در یبلند یهاگام تهتوانس آن از استفاده

 سوء اجازه كه ینیقوان وضع یعنی ،روش نیهم با توانیم اوالً زین نهیزم نیا در

 ،برد بهره یتكنولوژ نیا خدمات از ،یتیحما نیقوان خصوصاً ،ندهد را آن از استفاده

 اًیثان ؛نشد زین مثبت كاربرد یدارا یهانهیزم در آن شرفتیپ مانع كه حال نیع در

 بشر یبرا عمده یضررها به منجر هاپژوهش و قاتیتحق نیا یامرحله هر در اگر

 آن تیممنوع و توقف دستور توانیم ،گذاشت یبشر عیفجا ریمس در گام ای و شد

 كرد. صادر را

 و شده فرض یكی یانسان سازیشبیه و یدرمان سازیشبیه زین موارد یبرخ در

 تیممنوع به قضاوت یكل طوره ب ها،آن اهداف و هااوتتف نظرگرفتن در بدون

 اندزده دامن هاآن به زین یلیتخ یهاداستان و هالمیف البته كه شودیم سازیشبیه

 را آن مفهوم یدرست به كه یعموم اذهان در را یاساسیب یفكر دغدغه ینوع و

 جادیا را تصور نیا كه نستیا هم آن قیمصاد از كند.یم جادیا ،اندنكرده درك

 عنوانبه  را او و شودیم ساخته هیشب عنوانه ب یفرد سازیشبیه در كه كنندیم
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 او یاعضا از ازین موقع در و دهندیم پرورش و ینگهدار فرد یدكی قطعات

 یدرمان سازیشبیه به مربوط هیشب از بافت نیمأت كه یحال در ،كنندیم استفاده

 ،دارند را یبافت هر به لیتبد تیقابل كه فرد یادیبن یهاسلول از آن در كه است

 به انتقال مرحله به نیجن اصالً و شودیم لیتشك نظر مورد عضو ای بافت فقط

 رود.یم نیب از و دهینرس رحم

 در پژوهش مورد در كجا هر داده نشان خیتار شد متذكر دیبا حال نیع در

 بر یبرخ باور اما شده، ماعال انعطاف بدون تیممنوع و اعمال یریسختگ یانهیزم

 آن در تیفعال افتنیانیپا و توقف باعث تیممنوع تنها نه ،بوده آن انجام مصلحت

 آنجا تا داده ادامه خود رشد به ینظارت گونه چیه بدون و خفا در بلكه ،نشده نهیزم

 ستیحال در نیا است. كرده اعالم را آن رسماً و افتهی دست دیجد یاثمره به كه

 نظارت یبرا باشد، كیتكن نیا دامنه گسترش و رشد به قرار اگر اقفندو همه كه

 ،یبشر نظام اختالل به منجر یهانهیزم در رشد از یریجلوگ و كنترل و آن بر

 یقانون و شفاف صورته ب قاتیتحق گونه نیا كه است آن در یبشر جامعه مصلحت

 رد.یگ انجام آن جوانب هیكل یبررس یبرا قیدق نظارت تحت و

 و یحقوق ،یاخالق نهیزم در ییهاینگران و ابهامات انسان سازیشبیه مورد در

 نیا تركردنپخته با اخالق علم یعلما دارد جا كه دارد وجود یمذهب یباورها

 یعلم و ینید جامعه به مسأله نیا به جامع دید از یمدون مجموعه ارائه و نظرات

 نیا در موجود نظراتاختالف حل و بستبن از مسأله نیا خروج یبرا یالمللنیب

 كنند. كمك نهیزم
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Examination of Shi`ite’s View on Human Cloning 

Marjan Sohrabi 
Ghafoor Khoieni 

Abstract 

Religious positions on human cloning are pluralistic in modes of 

argument and conclusions. Some religious thinkers argue that cloning 

a human is immoral and propose a ban on human cloning. Some other 

religious thinkers contend that human cloning could be morally 

justified under some circumstances. 
The Roman Catholic Church expressed a vigorous opposition to the 

procedure and a Vatican editorial denounced the research as 

"intrinsically perverse" Catholic moral theologians invoked norms of 

individuality, dignity and wholeness in condemning this research 

while many Conservative Protestant scholars held that this research 

contravened basic notions of personhood such as freedom, the sanctity 

of life, and the image of God, and some other Protestant scholars 

noted its potential medical benefits and advocated careful regulation 

rather than prohibition. 

Some Jewish and some Islamic thinkers (Shi`ite) encourage 

continuing laboratory research on the possibility of cloning human 

beings only in pursuit of a worthy objective. The Islamic scholars 

emphasize that every scientific discovery is ultimately a revelation of 

the divinely ordained creation. 

In this research cloning scientific bases and Shi`ite authorities 

beliefs (as a major religious group who agree with human cloning) 

will be discussed. 
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