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   و اخالقي آنكالميشبيه سازي و پيامدهاي فقهي، 
  1مصطفي اسماعيلي

  
  چكيده

ها و اميدهاي  علمي انسان معاصر بيمهايدستاورديكي از سازي بعنوان شبيه
سازي انساني اين پديده به شبيه. فراواني را پيش روي جامعه انساني قرار داده است
سازي به قصد توليد  درماني و شبيهو غيرانساني و هر يك از دو قسم به شبيه سازي

از اين تقسيمات چهارگانه فقط قسم چهارم است كه مورد . شودمثل تقسيم مي
سازي حيواني مناقشه و جرح و تعديل فراوان قرارگرفته است و در خصوص شبيه

سازي انساني درماني هم مسئله جدي در شبيه. اختالف نظر زيادي وجود ندارد
سازي انساني به قصد كه بيش از همه مورد بحث است شبيهآنچه . وجود ندارد

اند كه در مخالفين و موافقين اين مسئله داليلي را ذكر نموده. 2توليدمثل مي باشد
شود تا اين داليل مطرح و نقاط ضعف و قوت آن بررسي شود اين مقاله تالش مي

  .و موضع دانشمندان جهان تشيع مورد توجه قرار گيرد
  

  شبيه سازي، فقه شيعه، شبيه سازي درماني :يديواژگان كل

 
 
 

                                                           
  گروه معارف اسالمياه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مديرمي دانشگ عضو هيأت عل-1

2- Cloning  to Produce  Children (CPC)    
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  مقدمه

 ميالدي اعالم كرد كه 1997شناس اسكاتلنـدي در سال يان ويلموت جنين
بدون كمك گرفتن از سلول جنسي مذكر و از راهي غيرجنسي، موفق به ايجـاد 

اي در جهان داشت و صاحب نظران اين خبر بازتاب گسترده. گوسفندي شده است
تا جايي كه اين . هاي گوناگون، به اظهار نظــر در اين رابطه پرداختندعرصه
پيش از . نام گرفت» دالي«و گوسفند توليد شده از اين طريق » چالش قرن«مسئله 

پذير كه اين كار تنها در گياهان امكان رسيدنظر ميهاي ويلموت به آزمايش
وان، داراي تمام اطالعات از نظر تئوريك هر سلول غيرجنسي انسان يا حي. است

به همين جهت، طي قرن . ژنتيكي الزم براي ايجاد موجودي مشابه خويش است
اين . هايي براي انجام اين كار از طريق سلول غيرجنسي انجام گرفتبيستم تالش

ها را به ها همه به شكست انجاميد ولي موجب شد تا دانشمندان سلولتالش
  .تقسيم كنند» تخصص نيافته«و » تخصص يافته«

 آزمايش انجام داد كه از ميان آنها تنها 277» دالي«سازي ويلموت براي شبيه
بعدها اين تجربه توسط او و ديگران تكرار و اصالح . يك آزمايش به فرجام رسيد

  :گذردفرآيندي كه او براي زايش دالي پيمود از مراحل زير مي. شد

  ر ماده؛  گرفتن يك تخمك بارور نشده از پستاندا-1
   دست آوردن تخمك فاقد هسته؛  بيرون كشيدن هسته تخمك و به-2
كشيدن هسته آن و هدايت آن به درون  گزينش يك سلول جسمي، بيرون -3

  تخمك فاقد هسته؛ 
شده به كمك داروهاي شيميايي يا جريان  تحريك تخمك بازسازي -4

  الكتريكي؛ 
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ه به مرحله چند سلولي رسيد به  انتقال تخمك پس از آن كه در آزمايشگا-5
  رحم ميزبان مناسب يا مادر جانشين و ادامه رشد آن تا تبديل شدن به جنين؛ 

 تبديل تخمك به جنين كامل و زنده و طي زمان الزم براي بــارداري و -6
  .سپس تولد يك موجود كامل

دكتر  2002كار گرفته شد و در سال سرانجام شبيه سازي در مورد انسان نيز به 
سازي شده را بريژيت بوسيله مدير شركت آمريكايي، تولد نخستين انسان شبيه 

 31اين نوزاد دختر با استفاده از سلول پوست تن يك زن آمريكايي . اعالم كرد
كودك .  با زايمان سزارين متولد شد2002 دسامبر 27ساله بوجود آمد و در روز 

دك هنگام تولد سه كيلو و دويست گرم اين كو. نام گذاشتند» حوا«شده را متولد 
 با ورود اين مسئله به حوزه انساني، چالشي جدي از نقطه نظر 1.وزن داشت

هاي گوناگوني در هاي اخالقي و ديني فراروي انسان قرار گرفته كه بازتابارزش
هاي اخالقي گوناگون داشته ميان اديان مختلف با زيربناهاي فكري متفاوت و نظام

اين مقاله نگارنده بر آنست تا با تكيه بر نظرات فقها و انديشمندان شيعي در . است
  .ها بپردازدبه نقد و بررسي اين ديدگاه

  
  
  
  
  

                                                           
 103 ص 37 به نقل از مجله رواق انديشه شماره -1
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  مفهوم علمي شبيه سازي و كاركردهاي آن: بخش اول
   مفهوم علمي شبيه سازي-1

ها يا موجودات زنده را كه ها، مولكولفرايند توليد غيرجنسي گروهي از سلول
البته در . گويندمي» 1كلونينگ«يا » سازيشبيه« از نظر ژنتيكي مشابه باشند همگي

سطح مولكولي كلونينگ يعني مراحلي كه براي توليد چندين كپي از يك ژن 
 در سطح سلولي اين اصطالح به معناي .شود طي مي DNAاي ازمنفرد يا قطعه

 بافت براي توليد جداسازي فيزيكي يك سلول منفرد و تكثير آن در محيط كشت
سازي شبيه«شود و در سطوح باالتر اصطالح ها به كار برده ميجمعيتي از آن سلول

ها در آزمايشگاه و  فرايندي است كه طي آن مثالً با كشت باكتري2»موجود زنده
 يا تكثير غيرجنسي گياهان با قلمه زدن، گروهي از موجودات مورد نظر توليد

 كلونينگ مجموعه فرايندهاي توليد يك كلون است؛ يعني اجماالً اينكه. گردندمي
اي از افراد كه از نظر ژنتيكي با نيايي كه از آن تكثير توليد يك فرد يا مجموعه

 .اند همسان باشندشده

 است كه از 3»انتقال هسته سلول سوماتيك«سازي كامل ترين شكل شبيه
اي اين تكنيك مواد هستهبا استفاده از . پذيردسازي صورت ميطريق آن شبيه

-سلول سوماتيك انسان يا همان فرد دهنده را به درون يك تخمك كه قبالً هسته

دهند و در نهايت سلول تخم تشكيل شده را زدايي يا غيرفعال شده انتقال مي
نمايند تا مراحل رشد و نمو خود را آغاز كند و در نتيجه يك رويان تحريك مي

  4.شده حاصل گرددكلون 

                                                           
1- Cloning 
2- Organism Cloning 
3- Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) 

  1387م و طب، دفتر نشر معارف ، چاپ اول، سازي، اسال محمدي، علي، شبيه-4
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  سازي كاركردهاي قابل تصور شبيه-2  
   كمك به باروري زوجين نابارور-الف
، تزريق )IVF( درمان ناباروري همچون لقاح آزمايشگاهي هايتكنيكدر 

، تزريق اسپرم )ICI(، تزريق اسپرم به داخل سرويكس )IUI(اسپرم به داخل رحم
، انتقال زيگوت )TET(، انتقال رويان به داخل لوله فالوپ )DIPI(به داخل صفاق 

كردن ، سوراخ)GIFT(، انتقال گامت به داخل فالوپ )ZIFT(به درون فالوپ 
تزريق داخل سيتوپالسمي اسپرم  ،)SUZI(، قراردادن اسپرم زونا )ZP(زونا 

)ICSI (هاي كمك باروري شناخته ميهايي كه نوعاً به نام روشو ديگر روش-

ها به اسپرم و ه در همه اين روشگيرد كمورد استفاده قرار مي) ART(شود 
دار بودن اسپرم يا تخمك در بيشتر مواقع از و در صورت مشكلتخمك نياز است 

صورت كودك شود كه در اينهاي اهدا شده توسط افراد غريبه استفاده ميگامت
  .شده كامالً به زوجين منتسب نخواهد بودمتولد 

 يا مرداني كه فاقد اسپرم هستند سازي انسان، به زناني كه فاقد تخمكشبيه
   1.دهددار شدن و داشتن فرزند بيولوژيكي منسوب به خود را ميامكان بچه

  هاي ژنتيكي  ممانعت از بروز بيماري- ب

سازي انسان براي زوجيني كه احتمال فرزنداني مبتال به بيماري ژنتيكي در شبيه
  2.زنداني سالم داشته باشندسازد كه فرآنها وجود دارد اين امكان را فراهم مي

  

                                                           
  Eisenberg 1976،  191به نقل از كتاب شبيه سازي انسان، تأليف  محمدي، علي، ص  -1

2- Harris. Johnو on cloningبه  منبع پيشين 2004 و 
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   كمك به رفع مشكالت تامين عضو پيوندي -ج

تواند در تأمين اعضاء كمك شاياني نمايد؛ شده ميسازي استفاده از افراد شبيه
شده نيز با سازي ، بطوري كه حيات فرد شبيه...، مغز استخوان واعضايي مثل كليه
  .خطر مواجه نشود

  تگان فرد فوت شده يا در حال مرگ تداعي و احياي خاطره بس-د

شـود پــدر اي كه دچـــار تصادف سهمگين و وحشتناك ميخانواده
خانـواده در حـال مــرگ است و فرزنــدش صـدمات شـديـدي ديـده، بـا 

تـوان فـرزنـد در حـال مـرگ را احيـاء نمـود كـه مونس سـازي ميشبيـه
  .تنهايـي مادر شود

  شناس نابغه و با استعداد تكثير افراد سر-ه

سازي انسان، امكان تكثير افراد نابغه بااستعداد يا داراي صفات ويژه و شبيه
  1. سازدهاي سرمشق و قابل ستايش را فراهم ميديگر نمونه

   پيشرفت دانش و معرفت علمي -و

هاي مهمي سازي انسان و پژوهش بر روي آن ممكن است امكان پيشرفتشبيه
 2.  معرفت علمي فراهم سازد؛ مثالً در رابطه با تكوين انسانرا در دانش و

  

                                                           
1- The President’s council on bioethics(p.c.b) 2002 

  Walters 1892 همان 199به نقل از كتاب پيشين ص  -2
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   رابطه فقه، حقوق و اخالق-3

تنيدگي فقه و اخالق اهميت نظام حقوقي كشور ما مبتني بر فقه است و درهم
لذا الزم است تا . سازدتر ميتوجه به اخالق در نظام حقوقي را بيش از بيش روشن

د بررسي قرار گيرد تا پيامدهاي اخالقي آن در نظام تأثير متقابل فقه و اخالق مور
آموزه هاي اسالم در سه بخش عقايد، اخالق و احكام خالصه . حقوقي لحاظ شود

اخالق از يك جهت قسيم احكام است و از جهتي ديگر زير بناي احكام . شودمي
خالق ا. اندبه همين دليل است كه اخالق را فقه اكبر نيز خوانده. گرددمحسوب مي

سازد و بر چيزي است كه قانون عمده مقررات خود را بر پايه آن استوار مي
اي از زيرا قانون، چهره. قانونگذار روا نيست كه از قواعد اخالقي غفلت ورزد

هر نظام حقوقي در كنار خود اصول اخالقي دارد كه . هاي اخالق استچهره
يز مالحظات اخالقي از طريق الملل ندر قلمرو بين. كندهمگام با آن حركت مي

كند و از اين بين المللي موضوعيت پيدا ميه اصول كلي حقوقي در حقوق تبديل ب
در حقوق اسالم اخالق . نمايدمي الملل ايفاي نقشراه در فرايند توسعه حقوق بين
زيرا هر فعلي كه اجراي آن مزيتي داشته باشد . كالً وارد قلمرو فقه شده است

شود و اجراي آن فعل پاداش نيك دارد و هر فعل كه ندوبات ميداخل قلمرو م
باشد، وارد قلمرو مكروهات شده و ترك آن نيز همان ترك آن رجحان داشته

وقت از اخالق جدا نيست تا آنجا به اين ترتيب حقوق اسالمي هيچ. پاداش را دارد
-يكه در هر بحث پيش از ورود به آن از مستحبات و مكروهات آن سخن م

شود كه هدف حقوق اسالم اين است كه در  به اين ترتيب مشخص مي1.گويند

                                                           
 ، بررسي نقش اخالق در فقه و حقوق با رويكرد بر نظريات امام خميني، موسوي بجنوردي، سيد محمد-1

  32و 31پژوهشنامه  متين  شماره 
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بر اين اساس . هاي اخالقي را در بين مردم استوار سازدضمن مباحث حقوقي ارزش
  1.آيد اخالق هم مطرح استهر جا سخن از حق و تكليف به ميان مي

آيد و طبعاً در شمار ميسازي كه از مسايل مستحدثه فقه اسالمي بهمسأله شبيه
قرآن و سنت براي آن حكم لحاظ نشده است، حكم آن تحت احكام ثانويه قرار 

چون با شئون انسان سروكار دارد، با اخالق بسيار سازي موضوع شبيه. گيردمي
تنيدگي دارد و شايسته است هرگونه حكم به شناخت كامل از موضوع و پيامدهاي 

ضرورت دارد «: گويدمي... د حسين فضل اچنانچه عالمه سيد محم. آن صادر شود
زدگي در صدور حكم و تالش براي بدست اين مسئله با درنگ و پرهيز از شتاب
چنانچه ايشان . سازي مورد بررسي قرار گيردآوردن تقرير درستي از ماهيت شبيه

اند تا اطالعات دقيقي در اين زمينه براي او از برخي از ياران خود در اروپا خواسته
  گيردشناسي جدي صورت ضرورت دارد در مسايل مستحدثه موضوع2.فراهم كنند

 اخالقي آن با تأمل و وسواس  و عقيدتي،و ماهيت قضيه، پيامدهاي اجتماعي
  3.زيرا ممكن است لطمات وارده، قابل جبران نباشد. دنبررسي شو

  
 
 
 
  
 

                                                           
   همان -1
كاوشي نو در فقه : مجله فقه،  بررسي چهار ديدگاه، شبيه سازي انساني از ديد گاه شيعه، اسالمي، حسن-2

  1384 سال 44شماره ، اسالمي
 بررسي نقش اخالق در ،سيد محمد موسوي بجنوردي: رك ،توضيح بيشتر رابطه فقه و اخالقبراي  -3

  31-32 ، پژوهشنامه متين،فقه
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  سازي و نقد و بررسي آنداليل طرفداران شبيه: بخش دوم
  ل طرفداران شبيه سازي دالي-1

» بهزيستي«و » رفاه«، »آزادي«سازي حول سه محور داليل طرفداران شبيه
  .باشدمي

   ارزشمندي آزادي انسان -الف

سازي در سه بخش قابل استناد به آزادي انسان جهت موجه نشان دادن امر شبيه
  .كنيمهاي فردي بررسي مينخست از منظر آزادي. بررسي است

و اساس آزادي را ميل و خواست و  بسياري از فيلسوفان غربي، مبنابه اعتقاد 
دهد و اين افرادند كه بر اساس ميل و اراده خود تصميم به اراده افراد تشكيل مي
-البته حد و مرزهايي را هم براي آزادي فردي قائل. گيرندانجام يا ترك فعلي مي

ن قيد را هم نپذيرفته و حتي اند؛ مثل عدم تعرض به آزادي ديگران و برخي حتي اي
و لذا معتقدند فرد آزاد 1انداعتقاد به خدا را نوعي اسارت و سلب آزادي انگاشته

سازي تا مادامي كه آزادي هاي نوين زيستي همچون شبيهآورياست تا از فن
  .، استفاده كندياورداي وارد نفردي وي به حقوق ديگران لطمه

   حق آزادي توليد مثل- ب

آزادي توليد مثل است و برخي از فيلسوفان اين حوزه را كامالً شخصي اصل بر 
ها دانند و معتقدند دولتو خصوصي تلقي كرده و ورود به اين حوزه را مجاز نمي

دور هاي جمعي گيريو افراد بايد حافظ اين حريم باشند و آن را از گزند تصميم

                                                           
  7 علي دژاكام، آزادي و دينداري ص -1
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

توانند شيوه توليد مثل يا  توليد مثل، افراد ميلذا طبق حق آزادي. نگه دارند
اين حق را شامل . تواند مانع آنها گرددپيشگيري را نيز برگزينند و كسي نمي

هاي مختلف هاي مختلف توليدمثل؛ مثل لقاح آزمايشگاهي، انتخاب روشوريافن
پيشگيري و ممانعت از آبستني و همچنين استفاده از شبيه سازي به عنوان روشي 

  .كنندرا جزو حق توليدمثل تلقي ميبراي توليد مثل، آن 
   لزوم آزادي پژوهش هاي علمي-ج

اي را  حق پژوهش و تحقيقات آزاد در زمينه شبيه سازي امروزه جايگاه ويژه
 براي 1.داده استدر ميان مجموعه حقوق مدني و سياسي كشورها به خود اختصاص

  :ه است آمدالمللي حقوق مدني و سياسي كنوانسيون بين19نمونه در ماده 

  .هركس حق دارد كه نظرات خود را بدون دخالت ديگران بيان دارد -1
هركس حق آزادي بيان دارد و اين حق شامل آزادي پژوهش، مبادله  -2

-اي است بدون توجه به چگونگي ارائه آن؛ خواه بهاطالعات و هر نوع عقيده

اي ديگر صورت زباني، نوشتاري، چاپي يا در شكلي هنري و خواه به هر وسيله
  2.گزيندكه فرد برمي

متحده نيز در مجموعه حقوق مربوط به آزادي، كسب كشور اياالتعاليديوان
به هرحال امروزه افراد براي كسب دانش و . دانش سودمند را لحاظ كرده است

-توانند آزادانه تحقيق و پژوهش نمايند و هيچكس نمياطالعات بيشتر علمي مي

مگر در مواقعي كه موجب نقض حقوق بشر گردد يا اينكه تواند مانع آنها گردد، 
  3.هاي اساسي و بنيادين جلوگيري از آن ضروري باشدبراي مخافظت از مصلحت

                                                           
 .1388 عباسي، محمود ،مجموعه كدهاي اخالق در پژوهش، مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي، -1
  1386،نشر معارف، 210 سازي انسان، مالحظات اخالقي، حقوقي، فقهي  ص  محمدي، علي، شبيه-2
  211 ص  همان، -3
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

   ارزشمندي هستي انسان-د

گرفته براي هاي صورتسازي در امر توليد مثل معتقدند كه تالشموافقان شبيه
ايي كه جهت توليد يك هسازي مانند ديگر تالشتوليد كودك از راه شبيه

پذيرد ارزشمند و قابل ستايش است، چرا كه در واقع هستي كودك صورت مي
اگـر . يابــدجديـدي شكـل گرفتـه و كودكي نيز از ايـن راه موجوديت مي

  1.سازي نبـود ايـن كـودك به وجود نمي آمدعمل شبيه
 آن في نفسه شمرد و براياين استدالل زندگي بماهو زندگي را ارزشمند مي

اعث بوجود آمدن يك هستي جديدي ارزش قائل است و چون اين تكنيك ب
  . گردد، ارزشمند استمي

  2 ارزشمندي رفاه و بهزيستي -ه

فناوري در تكميل و سازي اين است كه اين سومين استدالل طرفداران شبيه
باشد، يهاي زندگي آدمي كه بسيار مورد احترام و افتخار نيز مجنبهبهبود برخي 

بسيار مؤثر است؛ از قبيل سالمت نوزادان و كودكان، امكان توليد مثل براي 
زوجين نابارور، امكان داشتن بچه ژنتيكي منتسب به خود كه در همه اين موارد 

تواند بسياري از مشكالت احتمالي را برطرف سازد، برخي از سازي ميشبيه
 با اهداف درماني كه ايسازيهكنند ميان شبيكه اين دليل را ذكر ميكساني

شده، براي زوجين نابارور يا براي يك  اي كهسازيبراي كودك شبيه(سالمت 
 و براي توليد 3سازي با اهداف بهسازي نژاديشود و شبيهدنبال مي) كودك موجود

البته برخي نيز . كنندهاي ويژه مرز اخالقي قائلند و اين دو را از هم جدا ميانسان
                                                           

The PCB Report 2002 P 81-82 1-  به نقل از منبع پيشين  
2- The goodness of well Being 
3- Eugenic  
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

از اين فراتر گذاشته و معتقدند كه نسل حاضر وظيفه دارد تا حد ممكن از پا را 
سازي كيفيت ژنتيكي و شايستگي نسل بعدي محافظت نمايد و اين امر با شبيه

توانند فرزنداني ها ميپذير خواهد بود چرا كه بوسيله اين تكنيك خانوادهامكان
شود امعه اين امكان فراهم ميهاي ژنتيكي داشته باشند و براي جعاري از بيماري

سازي در رو شبيهكه كودكاني با محتواي ژنتيكي ممتاز و ويژه توليد نمايد از اين
  . رود انسان به شمار مي1واقع روش جديدي براي كنترل و خود ارتقايي

  سازي نقد داليل طرفداران شبيه-2

   نقد دليل آزادي -الف 

نسان بوده و از ديرباز انسان براي كسب آزادي همواره يك امر ارزشمند براي ا
دين اسالم نيز براي آزادي ارزش . هاي فراواني نموده استها و مجاهدتآن تالش

بسيار زيادي قايل شده است، چنانچه يكي از اهداف مقدس پيامبران در قرآن 
 ويضَع عنهم اَصرَهم واالَغاللَ الَّتي كانَت«: تأمين اين آزادي ذكر شده است

-و يكم نهجدر وصيت به فرزندشان در نامه سي ) ع(و در سخنان امام علي» 2علَيهم

، بنده ديگري مباش »والتَكُنَّ عبد غَيرُك قَدجعلَك اهللاُ حرّاً«: البالغه آمده است
اي كه در اينجا از اهميت خاصي نكته. كه خداوند تو را آزاد آفريده است

عناي حقيقي آزادي چيست؟ زيرا تعريف آزادي برخوردار است اين است كه م
آملي از مفسران جوادي ... احضرت آيت. شناسي مكاتب استالشعاع انسانتحت

از آنجا كه آزادي، وصفي از اوصاف «: گويدبزرگ معاصر در اين زمينه مي
-ها معنا و مفهوم آن متعدد ميشناسينفساني انسان است با تعدد و تفاوت انسان

                                                           
1- Self  Improvement 

  157 سوره اعراف، آيه -2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

شناسي او را تحت تأثير خود بيني هر شخص، انسانشناسي و جهانستيه. گردد
-اي از آزادي به ما  عرضه ميشناسي خاص مفهوم ويژهدهد و هر انسانقرار مي

   1.كـند
بيني مادي الهي با تفسير آن در جهانبيني بر اين اساس تفسير آزادي در جهان 

اوت اين دو ديدگاه را اينگونه بيان آملي تفجوادي ... اآيت. متفاوت خواهد بود
گويد جهان داراي مبداء و معاد است و براي انسان بيني الهي ميجهان. كندمي

وحي و رسالتي آمده و انسان در عين طبيعي بودن داراي يك حقيقت وجودي فرا 
-باشد و مسافري است كه عوالمي را پشت سر گذاشته و عوالمي را پيشطبيعي مي

-شود بلكه روحش از عالمي به عالم ديگر منتقل ميا مرگ نابود نميرو دارد و ب

گويد جهان هستي چيزي جز بيني مادي است كه ميدر مقابل  بينش جهان. گردد
زندگي انسان نيز ميان . همين جهان محسوس مادي نيست و آغاز و انجامي ندارد

اش و كيفري گردد و پادشود و پس از مرگ نابود ميميالد و مرگ خالصه مي
ا نَاتُيحالََّي إِانَّ ه«: كندقرآن كريم سخن اين گروه را چنين نقل مي. وجود ندارد

يعني جز همين حيات دنيوي و زندگي و مرگ آن چيز » 2ايح نََوت وا نَميالدن
بيني و اين دو منطق دو گونه تفسير درباره بر اساس اين دو جهان . ديگري نيست
قيد و شرط آيد؛ در يكي آزادي را همان رهايي مطلق و بي پديد ميآزادي انسان

آنان معتقدند كه آزادي . دانند، البته تا آنجا كه نسبت به ديگران تعدي نشودمي
انسان به معناي توان همه جانبه او در انتخاب هر چيز و از جمله بردگي براي 

سان معمولي اسارت او در زيرا چنين آزادي مطلقي براي ان. هاي ديگر استانسان

                                                           
، به نقل از كتاب شبيه 25، ص 1383اليت فقاهت و عدالت و:  فقيه، واليت، جوادي آملي، عبداله-1

  204سازي محمدي، علي، ص 
  37 سوره مؤمنون، آيه -2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

. كنداش پيروي ميهاست و او در واقع از هواي درونيدست آرزوها و هوس
    2؟ كسي را كه هوس خود را بندگي كردآيا ديدي» 1اهه هوهلَإِ تَّخَذَ ا منِتياَفَرَأَ«

بر اساس اين ديدگاه فرد در تأمين اميال خود آزاد است و قيد محدوديت 
  . تمايالت ديگران است و ضابطه و چهارچوب ديگري نداردآزادي او نيز

گونه آزادي معتقد است كه آزادي مطلق در در رد اين) ره(استاد شهيد مطهري 
سري حال آن كه آدمي داراي يك. واقع يك نوع حيوانيت رها شده است

استعدادهاي مترقي و عالي است كه مالك انسانيت و موجب تمايز او از حيوان 
بر اين اساس محال است كه انسان بتواند در هر دو قسمت از آزادي . ددگرمي

  .مطلق برخوردار باشد لذا بايستي آزادي محدود و مشروط باشد
از نگاه شهيد مطهري انسان موجودي دوبعدي است كه رهايي هر يك از دو 

  3طرف موجب محدوديت بخش ديگر خواهد شد 
 ديگران و جامعه ي فرد در ارتباط بادر فلسفه سياسي ليبراليسم آزادي سياس

هايي است كه مهمترين آنها آزادي ديگران، منافع ديگران، منافع  محدوديتداراي
-عمومي جامعه و امنيت ملي است ولي در فلسفه سياسي اسالم مهمترين محدوديت

حق الهي، ضوابط عقلي، مصالح فرد، مصالح و منافع و حقوق : ها عبارت از
  .عه استديگران، حق جام

زيرا . سازي پذيرفتني نيستبه همين دليل استدالل آزادي فردي طرفداران شبيه
را لحاظ ) رساني به ديگرانعدم آسيب(اين استدالل جامع نيست و تنها يك مورد 

. هاي ديگري نيز داردحال آنكه طبق قوانين موجود آزادي محدوديت. كرده است
  .  ديگر قيودي كه اشاره شداز جمله عدم تعارض با آزادي ديگران و

                                                           
  23 سوره جاثيه، آيه -1
   29-30 جوادي آملي، همان، ص -2
  3 مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، ج -3
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

   نقد دليل ارزشمندي حق آزادي در توليدمثل - ب

سازي يك در نقد اين دليل نخست بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا شبيه
نظران معتقدند اي از صاحبعده. روش توليدمثل است يا يك روش توليد و ساخت

توان آن را در  لذا نميهاي توليدمثل متمايز است وسازي از ديگر روشكه شبيه
-با توجه به اينكه در تكنيك شبيه. مجموعه حقوق مربوط به توليدمثل جاي داد

-شود تا فرد شبيهسازي استنفاده از يك سلول سوماتيك با ژنوم مشخص باعث مي

گونه نو تركيبي يا تركيب مجدد برخوردار نبوده و تركيب سازي شده از هيچ
شده و فرد دهنده سلول سوماتيك، يكسان شود و به سازيكروموزومي رويان شبيه

بيني باشد كه به اعتبار برخي از اظهار نظرها اين مسئله خود نوعي نوعي قابل پيش
. گرددها محسوب ميتخلف و تخطي از نظم موجود در فرم طبيعي توليدمثل انسان

ين شبهه در شايد ا. زيرا اين در واقع تحميل ميل و اراده خود به نسل آينده است
شوند و در اينجا پيش آيد كه در توليد مثل طبيعي نيز دو ژنوم با هم جمع مي

شود كه در واقع نوعي تحميل ژنوم نهايت ژنوم خاصي از تركيب آنها حاصل مي
چرا كه الگوي ژنتيكي والدين از قبل مشخص است، اما . باشدخاص به كودك مي
 تريليون 70يب دو ژنوم مشخص بيش از داده است كه از تركتحقيقات علمي نشان

حالت مختلف متصور است كه هر يك موجب تشكيل يك فرد منحصر به فرد      
 تريليون حالت مختلف فقط مربوط به تركيب متنوع جفت 70اين . گرددمي

هاي والدين است در حالي كه در تنوع ژنتيكي عامل بسيار مهم ديگري كروموزوم
شود تعداد حاالت متصوره يز دخيل است كه باعث ميچون نوتركيبي ژنتيكي ن

سازي همچون حالت طبيعي بنابراين شبيه.  تريليون حالت گردد70بسيار بيشتر از 
  1.نيست

                                                           
  228 ص ، شبيه سازي، محمدي، علي-1
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

اي به  اين كه دليل فقط آزادي والدين را لحاظ كرده و هيچ اشارهنكته ديگر
حق  «خواهد همه چيز را تحت لوايبلكه مي. نمايدحقوق كودك حاصله نمي

-در حالي كه از جنبه اخالقي هرگز نمي. والدين ناديده بگيرد» آزادي توليدمثل

توان به آزادي حقوق توليد مثل افراد دخيل در آن پرداخت ليكن به نتيجه توليد 
 كه در واقع خود يك فرد و يك شخص انساني است، توجه – كودك –مثل 
كودك نيز مانند . كودك استمسلماً، بيشترين مخاطرات و صدمات متوجه . ننمود

والدين خود و ديگر آدميان، داراي حق حيات و ديگر حقوق مربوط به يك فرد 
لذا از نظر اخالقي درست نيست به هزينه كودك به حقوق والدين . باشدانساني مي
-متأسفانه امروزه، به بهانه حقوق والدين حقوق كودك ناديده گرفته مي. بپردازيم

هايي همچون سقط جنين نيز اين مهم سازي، بلكه در پديده شبيهنه تنها در. شود
  . ناديده انگاشته مي شود

   هاي علمي نقد دليل لزوم آزادي پژوهشي-ج

هاي علمي همچنان كه براي بشريت دستاوردهاي بزرگي آزادي پژوهشي
تواند مخاطرات جدي اخالقي، ميهاي  رعايت ضابطهداشته است در صورت عدم

  . داشته باشدبشريحيات براي 

هاي علمي به عوامل مختلفي بستگي پيدا كرده،  دليل اينكه پژوهشامروزه به
 گذاران در راه پژوهش كه طبعاً به  گران مالي و سرمايهي همچون حمايتلعوام

هاي نوين با مخاطرات جدي مواجه شده آوريانديشند، ظهور فنمنافع مالي خود مي
  .است
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كساني كه با استناد .سازي نيز با اين مسئله مواجه هستيموري شبيهآدر بحث فن
پردازند هدفشان صرفاً سازي ميهاي علمي به تجويز شبيهبه ارزشمندي پژوهش

سازي براي توليد و ساخت آدمي است؛  كارگيري فناوري شبيهبهبود و توسعه به
علمي صرفاً  دانشكسب. شوداي كه در ديگر موضوعات ديده مييعني همان نكته

  !آوري جديدتر است، نه چيزي ديگربه فنبراي دستيابي 
  .اي دانش في نفسه ارزشمند نخواهد بوددر چنين فضايي و با چنين انگيزه

شكي . آوري با چه مالحظات اخالقي مواجه استحال ببينيم توسعه اين فن
 براي مثال آيا .هاي آدمي تابع يك سلسله قوانين اخالقي استنيست كه فعاليت

من مجاز هستم كه با خودروي خود شخصي را زير بگيرم چون در مسيرم قرار 
هاي آوريهاي جديد فنعلم و دانش. گرفته است و من عجله دارم؟ چنين نيست

 كاربرد تواندميآوري مثل يك چاقوي دو لبه است كه فن. آوردجديد را پديد مي
اين مهم در . در چهارچوب اخالق حركت كند، لذا بايد  داشته باشدمثبت و منفي

و  هااعالميه. تر استهاي انساني بسيار جديزمينه مسايل اخالقي در آزمودني
هاي انساني، چون  آزمودنيدر پژوهش وه درباره اخالق المللي صادرهاي بينبيانيه

مالً كا.... ، اعالميه مادريد و3 و 2، 1كدهاي اخالقي نورنبرگ، بيانيه هلسينكي 
كند كه با وجود ارزشمند بودن كسب دانش و اطالعات علمي، بايستي مشخص مي

  1.مالحظات اخالقي را نيز مدنظر داشت
  :اين مالحظات اخالقي عبارتند از

هاي آوري آگاهي و اطالع كافي از امكانات بدست آمده از دانش و فن-1
  نوين و همچنين خطرات بالقوه آنها

                                                           
، حقوق و اخالق در )محمود(، عباسي )عليرضا(، زالي )رارااو(پلومر :  براي مطالعه بيشتر بنگريد-1

   1387پژوهش هاي پزشكي، مزكز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
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فعاليت شخصي يا با نفوذ سياسي خود آگاهانه در  هر شهروند بوسيله -2
چرا كه همه مردم . نمايدميهاي مربوط به شهر خود و جهان شركت گيريتصميم

  1.جهان در يك كشتي، روي سياره زمين سهيم هستند

  .هاي انساني را به مخاطره نيندازد پژوهش هاي علمي ارزش-3

  . سالمت جامعه و فرد تضمين شود-4

هاي علمي مورد توجه آگاهانه فرد آزمودني بايستي در پژوهش رضايت -5
  .2قرار گيرد

هاي معضالت علمي و اخالقي بسياري سازي ناگفتههاي شبيهدر مورد پژوهش
مثالً، اينكه اين . نشده باقي مانده استوجود دارد كه برخي از آنها همچنان حل

. آن بسيار پايين استتكنيك از نظر علمي صددرصد مطمئن نيست، لذا بازدهي 
كند جامعه نيز دچار هاي رواني و جسمي خاصي را براي افراد ايجاد ميآسيب
ضمن اينكه اگر تمامي كدهاي اخالق در پژوهش . هاي خاصي خواهد شدآسيب

تواند مجوز اصل پژوهش را صادر نمايد نه كاربرد آن را در رعايت شود، فقط مي
  . تامر توليدمثل كه رد دليل آن گذش

   نقد دليل ارزشمندي هستي-د

نفسه محترم است، بويژه اگر اين هستي مربوط به اشرف در اينكه هستي في
اما اينكه اين هستي از چه طريقي حاصل شود بسيار . مخلوقات باشد شكي نيست

                                                           
   248، به نقل از محمدي، علي، شبيه سازي، ص 211، ص ، انزووكو، ديوي روسو-1
  1388مؤسسه فرهنگي حقوقي سينا،  عباسي، محمود، مجموعه كدهاي اخالق در پژوهش، -2
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بعنوان مثال، آيا . اين مالحظه اخالقي در تمام شرايع مورد توجه است. مهم است
شود زنا را با استناد به  نامشروع و زنا جايز است؟ آيا ميايجاد هستي از طريق

نكته دوم اينكه مدرك . اصل ارزشمندي هستي مجاز دانست؟ بديهي است كه خير
شده منتشر سازي مستند و قابل اعتمادي مبني بر صحت و سالمت حيوانات شبيه

ت سازي حيواناهاي موجود ميزان موفقيت در شبيهطبق گزارش. نشده است
 نمونه بوده است؛ چه بسا كه اين ميزان در انسان بسيار كمتر 100تاكنون كمتر از 

-هاي خاص بوده شده گرفتار مشكالت و بيماريسازيهمه حيوانات شبيه. هم باشد

  .انداند، بسياري از آنها در حالت جنيني و يا اندكي پس از تولد مرده
عتقد باشند كه  بورزند و مالت، اصراراي عليرغـم وجود اين مشكاگر عده

موجوديت اين انسان با وجود مشكالت بهتر از نبود آن است، پاسـخ اين است كه 
 اقــدام به ،بــودنهيـچ انسـان عاقلي، آگاهــانه و با علم به خطرآفــرين 

هاي فراواني شده تا بهترين لذا در دين اسالم نيز توصيه. كندايــن عمل نمي
موارد خطرساز مورد توجه قرارگرفته تا . انسان فراهم شودشرايط براي تحقق 

به ) ص(هايي كه پيامبر اكرمتوصيه. باعث بروز مشكل براي كودك نورس نشود
فرمايند و روايات فراواني كه در شرايط و محيط زفاف وارد شده مي) ع(امام علي

  .همگي دال براين مطلب است

   نقد دليل ارزشمندي رفاه و بهزيستي-ه

ارور شدن زوجين نابارور، جلوگيري از بيماري ژنتيك كودكان و حفظ ب
سالمت آنها، در اقامه اين دليل مطرح گرديد اما نكاتي پيرامون آن بايد مورد 

  .توجه قرار گيرد
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د كه قابل نسازي وجود دارشبيهدر ؛ نكات مثبتي در كاربردهاي ذكرشده اوالً 
هاي بارور شدن زوجين نابارور كه به روشمثالً در رابطه با امكان . انكار نيست

ARTماند كه اين نكات مثبت به چه اما اين سؤال باقي مي.  قدرت باروري ندارند
-هاي شبيهقيمتي حاصل مي شود؟ انسان موش آزمايشگاهي نيست كه آزمايش

سازي آنقدر روي او تكرار شود تا اينكه موفقيت حاصل و مخاطرات بر طرف 
 بار اين آزمايش بر روي 270براي توليد انساني همانند دالي فرض كنيد . گردد

انسان انجام شود، جه فاجعه انساني رخ خواهد داد؟ عالوه بر اين، رفاه خود فرد 
اما احياء تداعي خاطره بستگان . شده نيز مسأله مهمي است كه بايد لحاظ شودكلون

 بيشتر يك استدالل درگذشته يا در حال مرگ نيز با وجود همه مشكالت ذكرشده
ژورناليستي است و احياء مردگان يك امر غيرواقعي است كه جايگاه منطقي 

توان اخالقاً اجازه داد تا اين روش در لذا با وجود همه اين مشكالت نمي. ندارد
  .1مورد انسان به كار رود

 و اجتماعي كالميشبيه سازي و پيامدهاي اخالقي، : بخش سوم
  آن

   آنيامدهاي اخالقي شبيه سازي و پ-1

سازي انسان و پيامدهاي آن موجب شد تا دانشمندان و تصور پديده شبيه
متفكران به استقبال آن رفته و وضعيت بوجود آمده را مورد تجزيه و تحليل قرار 

چنانچه ادلّه طرفداران اين . دهند و پيامدهاي مثبت و منفي آن را بررسي نمايند

                                                           
فراروي اخالق و حقوق بشر، تأليف نو  چالشي ريد به مقاله همانند سازي انسان؛ براي مطالعه بيشتر بنگ-1

  1386دكتر محمود عباسي، فصلنامه حقوق پزشكي، سال اول، شماره دو، پاييز 
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هاي مثبت آن ارائه شده بود بررسي و نقاط ضعف و پديده كه با عنايت به پيامد
در اينجا نيز پيامدهاي منفي از منظر اخالقي مورد توجه قرار . قوت آن مالحظه شد

 شده، داراي قوت منطقي اي كه اقامهالبته روشن است كه برخي از ادله. گيردمي
ار گيرد و تواند دستاويز محكمي براي ممنوعيت اين پديده قرنبوده و نميكافي 

ذيالً به . تري است و الزم است مورد توجه قرار گيردبرخي ديگر داليل محكم
  .دشوبرخي از اين ادله اشاره مي

  اي بــازخبــري از آينـده و داشتـن آينـده نقض حـق بـي-الف

 فيلسوف آلمـاني تبـار در بـررسي 1»س يوناسنها« ميـالدي 1980در دهـه 
سـازي از پـايمـال شـدن حقـي بـه نـام اعـي شبيـهخـود از مشكالت اجتم

خبري به يك معنا شرط تحقق به نظر وي بي. سخن گفته بود» 2خبريحق بي«
آزادي انساني است و تخطي از آن نقض حقوق انساني محسوب و بايد ممنوع 

  .گردد
را » اي بازحق آينده«حقي با عنوان » جل فين برگ«همچنين در اين دهه 

بدين معنا كه اطرافيان نبايستي مانع فرصت طاليي آينده . ودك مطرح كردبراي ك
چرا كه هر . گيري آينده وي را مسدود نمايندكودك خود شوند و مسير شكل

كودكي بايستي با استفاده از اين فرصت طاليي و با انتخابي آزادانه، مسير زندگي 
  .خود را رقم بزند

 ژنتيك استوار است كه مطلبي نادرست يياين، دليل بر فرضيه نادرست جبرگرا
زيرا هويت و شخصيت انساني از دو عامل ژنتيكي و محيطي . و غيرعلمي است

                                                           
  Hans Jonas(1903- 1993)به نقل از منبع پيشين  -1

2- A right to Ignorance 
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 عوامل محيطي بسيار فراگير و در برگيرنده شرايط و حاالت .گيردشكل مي
 نطفه، محيط سلولي، عوامل اپي ژنتيكي، محيط رحم مادر، حاالت والدين در انعقاد

.... مادر در دوران بارداري، محيط خانواده، محيط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و
تبع آن خصوصيات گيري شخصيت و به نوعي در شكلهستند كه هريك به 

مايه اوليه اساس، هويت ژنتيكي در واقع سربر اين . باشندمي رفتاري انسان دخيل
 را  محيطي در واقع نوع و چگونگي مصرف آنهر فرد است كه عوامل مختلف

  .نمايدمشخص مي
كه، بر فرض كه آگاهي از نخست اين. اين دليل از چند جهت مخدوش است

خبري باشد، عدم آگاهي انسان از عملكرد ها، نقض آزادي و بي ژنومخصوصيات
ز نقض اين حق خواهد بود و مدعيان اين نيX هاي آدمي مثل ژن برخي از ژنوم

 و حتي روش بارداري (IVF)هاي بارداري مثالً دليل، بايد مخالف ديگر روش
خبري يك حق است و از كجا اين حق اثبات آيا اين بي، ثانياً. طبيعي نيز باشند

ها باعث سلب آزادي شده است؟ وقتي ثابت شود كه خبر داشتن از تركيب ژن
  .شايد ديگر نتوان از آن بعنوان يك حق نام بردشود، عمل نمي

   حق داشتن هويت منحصر به فرد- ب

بايد پاسخ داده شود كه آيا  اوالً،. بر فرض كه ما بپذيريم اين يك حق است
چه كسي داشتن هويت  :هاي ما بستگي دارد؟ ثانياً درصد هويت ما به ژن100

اسخ سؤال اول قبالً داده شده منحصر به فرد را بعنوان يك حق تلقي كرده است؟ پ
. هاي او، تحت تأثير عوامل محيطي بسياري استكه هويت هر فردي عالوه بر ژن 

چنانچه در . پس به صرف داشتن تركيب ژنتيك مشابه، هويت مشابه نخواهد بود
هاي علمي نيز اين مسأله ثابت شده دوقلوهاي يكسان نيز چنين نيست و در بررسي
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نظير و منحصر به فرد، از حقوق انساني به شمار ه داشتن ژنوم بياينك ثانياً،. است
رود نياز به اثبات دارد و بر فرض اثبات اين حق بايد در مورد دوقلوهاي مي

 هزار دوقلوزايي 250 ميليوني ما ساالنه بالغ بر 70در كشور . همسان نيز لحاظ شود
ني به ميان نياورده دهد كه تاكنون هيچكس از نقض حقوق اين افراد سخرخ مي
سازي اال اينكه گفته شود در مورد دو قلوها مسئله تصادفي است ولي در شبيه. است

ها و اعمال انساني به كارگيري برخي فناورياما . شده استانتخابي از پيش تعيين
سازي دارد ولي در آن شود كه از اين جهت شباهت به شبيهموجب دوقلوزايي مي

  . نپذيرفته استخصوص اعتراضي صورت

  هاي خانوادگي  برهم خوردن سنت-ج

تواند آثار حقوقي، فقهي و اخالقي به از جمله پيامدهاي مورد توجه كه مي
 سازيدر كودك شبيه. هاي خانوادگي استدنبال داشته باشد، برهم خوردن نسبت

د شده تشخيص پدر، مادر، خواهر، برادر و در يك كلمه خانواده امر دشواري خواه
  .بود

-از آنجا كه پيوند خويشاوندي و روابط خانوادگي از دو منظر طبيعي و جامعه

سازي هر دو مورد را تحت تأثير قرار داده و باعث بروز شود، شبيهشناسي لحاظ مي
در حالت طبيعي . توجهي خواهد داشتكه اثرات قابل. گرددتغييرات جدي مي

رابطه . پيوند خانوادگي خواهد داشتصورت طبيعي با افرادي كودك متولدشده به
- ها، خالهزادهها، عمهدايي زاده ها،پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، دايي، عموزاده

-ها، پيوندهاي خويشاوندي و خانوادگي طبيعي خواهد داشت، اما كودك شبيهزاده

هاي زيرا تكوين او از طريق لقاح سلول. شده، از اين پيوندها محروم استسازي
ژنوم او به يك نفر متعلق خواهد بود نه . جنسي اسپرم و تخمك حاصل نشده است
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هاي گوناگوني دارد كه هر كدام وضعيت خاصي را سازي گزينهشبيه. به دو نفر
مثالً اگر هسته . آورد كه با شكل طبيعي رابطه خويشاوندي تفاوت داردبوجود مي

م زن پرورش يابد، هسته سلول شده باشد و در رح سلول سوماتيك از مرد گرفته
سوماتيك از خود زن باشد و زن ميزبان ژنوم دوقلوي ژنتيكي خود باشد، سلول 

زدايي شده زن، با هسته سلول سوماتيك شوهرش يا خودش در رحم مادرش هسته
اي را بوجود سابقههاي ديگري كه هريك مسائل جديد و بيپرورش يابد و مثال

  .آوردمي
 آيه شريفهن كودك كيست؟ پدر او چه كسي خواهد بود؟ اگر واقعاً مادر اي

-مادران آنها كساني هستند كه آنها را متولد مي» 1مهنَي ولَدـئا الَّلََّّإِِم مهاتُه أُُنإِ«

. گرددصورت، كودك به صاحب رحم ملحق مي در اين را در نظر بگيريمكنند
رخي نيز با اين نظر مخالفت كرده و اند و ببرخي نيز  قائل به مادر رضاعي شده

كنند كه اجزاي ژنتيكي و سلول حياتي اوليه از كودك را به كسي ملحق مي
  .آنهاست

  :كنيمدر اين خصوص، به نظرات برخي از فقهاء توجه مي
اگر اين شخص . سازي شده، فرزند شخص صاحب سلول خواهد بودنوزاد شبيه«

و زن صاحب . شودادر او محسوب ميمرد است، پدر نوزاد و اگر زن است، م
براين اساس اگر صاحب سلول . آيدشمار نميتخمك از اين ناحيه، مادر كودك به

يا اگر زن است، تنها داراي مادر است و . مرد است، كودك تنها داراي پدر است
   2.»دادن اين موضوع وجود ندارداشكالي شرعي در رخ..... 

                                                           
  2 سوره مجادله، آيه -1
 سال 46 شماره ،كاوشي نو در فقه اسالمي،  مجله فقه، ترجمه عباس جاللي، شبيه سازي محمد مومن،-2

  112ص ، 85
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

داند و شده را فردي فاقد نسب ميسازي بيهيكي ديگر از فقهاي معاصر فرد ش
سازي به وجود آمده، نه پدري انساني كه از راه شبيه«: فرمايددر اين خصوص مي

، نه )چون از تركيب نطفه ماده نيست(دارد و نه مادري ) چون از نطفه مرد نيست(
يدا زيرا در رحمي پرورش پ. خواهري دارد و نه برادري و نه منتسب به فاميل است

  »1.خالصه فردي است فاقد نسب. بلكه مادر جانشين است. كرده كه مادرش نيست
آيد، هويت خانوادگي فرد باتوجه به ابهاماتي كه در روابط خانوادگي بوجود مي

تواند اثرات سوءاخالقي داشته و سازي شده، با ابهام جدي مواجه است كه ميشبيه
  . اجتماعي را فراروي فرد قرار دهدآميز به لحاظ تربيتي واي مخاطرهآينده

   آسيب هاي روحي و رواني -د

هاي روحي و رواني ها و چالشسازي، بحث آسيبيكي از پيامدهاي منفي شبيه
 عدماحساس . باشدپديد آمده توسط اين فناوري بر روي افراد شبيه سازي شده مي

از سوي هويتي، احساس فشارهاي مضاعف استقالل و خودمختاري، احساس بي
 استناد به آنها اجامعه به واسطه تبليغات گسترده، از جمله مواردي است كه برخي ب

مثالً احساس اينكه دوقلوي پيشين يك فرد، . سازي  هستندخواستار ممنوعيت شبيه
زده است، در بسياري از موارد اثرات سوء روحي و رواني مسير زندگي وي را رقم
  2.را به دنبال خواهد داشت

بودن فرد ديگري وارد جهان گفته برخي دانشمندان، شبيه با خاصيت كپيبه 
هويت رواني او با . شوداين عمل موجب رنج بنيادين و اساسي شبيه مي. شودمي

افتد و فردي كه از حضور واقعي يا حتي مجازي نوع ديگري از خودش به خطر مي
                                                           

 عليان نژادي ، ابوالقاسم ، ديدگاه فقهي آيه اله مكارم شيرازي در باره دو مسئله شبيه سازي و راههاي -1
  1380فرار از ربا 

Brock .P.W.1997 2- ع -14 به نقل از كتاب شبيه سازي ، علي محمدي  
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

تر همزاد ژنتيكي بزرگآيد، ناچار است كه همواره در سايه اين طريق بوجود مي
هاي او، مسلماً اين فاكتور در سايه توأمان همه كماالت و ناتواني. خود زندگي كند

دهنده هويت شخصي تأثيرات زيادي را بر افراد شبيه خواهد گذاشت جديد تشكيل
در حالت . رو خواهد كردهاي روحي و رواني خاصي رو به و آنها را با چالش

 بر اساس انتظارات و آرزوهاي والدين  زندگي و رفتارعي براي يك كودك،طبي
تر بسيار دشوار خواهد بود و اين قضيه در رابطه با فرد شبيه به مراتب سنگين

چرا كه نه تنها والدين ژنتيكي، بلكه همچنان جامعه نيز از او انتظارات . خواهد بود
  .اي را خواهد داشتويژه

  آن شبيه سازي و پيامدهاي اجتماعي -2

.  است از اين مقولههاي اجتماعيسازي، سوءاستفادهاز جمله داليل مخالفين شبيه
ذيالً به برخي از آنها . كه هيچ تضميني هم براي جلوگيري از آن وجود ندارد

  : شوداشاره مي
هاي سودجويي، افرادي را اي با انگيزهكه عدهسازي اين از جمله مخاطرات شبيه
اين نگراني همواره وجود دارد كه از . سازي نمايندبا كاركردهاي خاص شبيه

سازي، سربازان يا كارگزاراني با اهداف سازماني خاص يا افرادي را با طريق شبيه
عاطفه  و يا از طريق كلون افراد خشن و بي1.برداري جنسي توليد كنندهدف بهره

و را بوجود و يا توليد و تكثير جنايتكاران زورمداري همانند هيتلر و امثال ا
  2.آورند

                                                           
 چالش ها و ،اخالق كاربردي)  مهدي عليزاده، احمد دبيريمحمد تقي اسالمي،(،  جمعي از نويسندگان-1

  1386،  پژوهشگاه علوم و فرهنگي و اسالمي،152، صكاوش هاي نوين در اخالق عملي
  103 ص ،37شماره ،  مجله رواق انديشه،يه سازي نگاهي به پديده شب، بابك، پور قهرماني-2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

سازي انسان، خطر شيوع قاچاق و تجارت اعضاي بدن انسان با رواج شبيه
همواره اين احتمال وجود . سازي متوجه جامعه استديگري است كه از ناحيه شبيه

شده به منظور دارد كه در مزارع پرورش انسان، هر روز هزاران بچه همانندسازي
ترين كه اين فاحش.  به بدن ديگران بوجود آيندتهيه اعضاء و قطعات قابل پيوند

  .شكل تضييع و نقض حقوق انساني بشر و جنايت نابخشودني است

   آنكالمي شبيه سازي و پيامدهاي -3

   شبيه سازي از منظر قرآن و سنت الهي-الف

دانند كه سازي انسان را بنيادهاي اعتقادي مياي دليل مخالفت خود با شبيهعده
سازي با بيشترين مخالفت علماي مسيحي با امر شبيه. شودي نقض ميسازبا شبيه
  1.سازي دخالت در كار خداست ابراز شده استاين دليل كه شبيه تكيه بر
دانند و زدن سنت الهي ميسازي را برهماي از علماي اهل سنت نيز شبيه عده

-ذكر و مؤنث بههاي ممعتقدند كه اسالم تكثير نسل را فقط از طريق التقاء گامت

االسالمي در بيانيه نهايي خود بر اين الفقهمجمع. داندعنوان سنت خدا جايز مي
معلوم است كه سنت خدا در خلق آن است كه «: گويدمسأله تأكيد دارد و مي

هاست مخلوق انساني را از اجتماع دو نطفه كه هر يك داراي تعدادي از كرموزوم
  2.بيافريند

زدن سنت الهي است يا سازي دخالت در امر خلقت و برهميهحال ببينيم آيا شب
ي دخالت در سازآيد كه شبيهخير؟ با كمي مداقه و تأمل اين نتيجه به دست مي

                                                           
  108 ص ،37 شماره ، مجله رواق انديشه، نگاهي به پديده شبيه سازي، بابك، پور قهرماني-1
 سيد حسن ،شبيه سازي انسان ازديدگاه فقه اهل سنت:  به نقل از مقاله419/مجله الفقه االسالمي  -2

   مجله فقه ،اسالمي
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

سازي اصالً آفرينش نيست بلكه شبيه لقاح مصنوعي زيرا شبيه. امر خلقت نيست
 متخصص ژنتيك فقط عاملي است براي اين نوع خلقت، نظير شخصي كه. است

كشاورز، مقدمات . شودكند و به گياه تبديل ميكارد و آن دانه رشد ميدانه را مي
  .كند نه اينكه خالق و آفريننده گياه باشدتوليد را فراهم مي
م نَحنُ أَونَه رعزنَ ءأَنتُم تَثُوا تَحرُتُم مفَرَاَيأَ«: فرمايدكريم ميچنانچه قرآن

 را كه در زمين كاشته بوديد؟ آيا شما آن دانه را از آيا نديديد آنچه» 1ونَارِعالزَّ
زمين رويانديد يا ما رويانديم؟ همچنين پدر و مادر نيز در توليد فرزند نقش واسطه 

-خَلَقَ« : فرمايدنه نقش خالق بودن را چنان كه خداوند متعال مي. يا سبب را دارد

نسن نُّانَاالطفَ مشود كه از اين آيه معلوم مي.  آفريديعني خدا انسان را از نطفه»  2ه
بنابراين اوالً توليدكردن مشابه . خالق انسان خداوند است و نطفه تنها واسطه است

زيرا دانشمندان . انسان يا حيوان، با خداوندي خدا و خالقيت او هيچ منافاتي ندارد
 را ژنتيك فقط نقش واسطه را بازي كرده و با اجراي عمليات خاصي، اسباب توليد

نظير . (مواد اوليه همين علميات نيز در طبيعت موجود است ثانياً. كنندفراهم مي
و آن دانشمند، براي توليد از همان مواد طبيعي استفاده كرده ....) تخمك، سلول و 

و خالق مواد طبيعي نيست ثالثاً مهمترين بخش خلقت جانداران خلقت روح 
  .خارج استآنهاست كه توليد اين بخش از عهده بشر 

  : گويدسيد محمد موسوي بجنوردي نيز در اين زمينه مي... آيت ا
 اين به »انّا خَلَقناَكُم من ذَّكِّر و االُنثي«اگر در قرآن مجيد آمده است كه «

يعني غالب مردم از طريق تركيب  اسپرم  و تخمك . روش معمول اشاره مي كند
لوق خداوند سبحان انسان ديگري پديد حال به روشي ديگر ما از مخ. آيندپديد مي

                                                           
  64و  63 سوره واقعه، آيه -1
  4 سوره نحل، آيه -2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

در عالم خلقت ما . شوداين انسان باز هم مخلوق خدا محسوب مي. آوريممي
. انسان دو حيات دارد. كنيمما از مخلوق خداوند سبحان استفاده  مي. استقالل نداريم

ن  مهاللَولَقَد خَلَقنا االنسانَ من س« :مايدفرقرآن مي. حيات حيواني و حيات انساني
 فَخَلَقنَا ه مضغَهه فَخَلَقناَ العلقَهلقَ عهن ثُم خَلَقنَا النُطفَيِِِ في قَرارِ مكّه جعلناه نُطفَ، ثُمنيط
المخَلقاً آخَرَضغَه اَنشَأناه لَحماً ثُم ظاموناَ العاً فَكَسظامع  كِقفَتَبارنُ الخالنَيِاهللا اَحس«، 

گويد و منظور از خلقت آخر، خلقت انساني است احل خلقت حيواني را مياول مر
-با كلون. تواند توليدكندانسان، روح را نمي. روح است كه همان نفس ناطقه يا

شود اما روح را نفس سازي يا هر شيوه ديگر مقتضيات حيات حيواني توليد مي
  1.دهدناطقه را خداوند سبحان مي
از دانشمندان و علماي برجسته لبنان نيز اعتقاد ... ضل اعالمه سيد محمدحسين ف

-دارد كه شبيه سازي نه تنها مغير سنت خدا نيست بلگه گاهي در جهت فهم عميق

ايشان بر اين باور است كه اين مسئله نه از نظر . هاي نهان در هستي استتر سنت
عي مانند هر اعتقادي مشكلي دارد و نه از نظر فقهي و شرعي، ليكن به طور طبي

. مسئله تازه ممكن است ابهاماتي در فقه پديد آورد كه نيازمند فهم و بررسي است
وي با دعوت به عقالنيت و پرهيز از تكفير يكديگر تا جايي پيش رفت كه گفت 
اگر علم قطعي با برخي ظواهر ديني تعارض پيدا كرد، بايد آن ظواهر را تأويل 

 گوهاي مختلفي بر ضرورت درنگ در  وگفتني است كه ايشان در گفت. كرد
آوردن زدگي در صدور حكم و تالش براي بدستاين مسئله و پرهيز از شتاب
سازي تأكيد كردند و حتي از برخي از ياران خود در تقرير درستي از ماهيت شبيه

  2. اروپا خواستند تا اطالعات دقيقي در اين زمينه براي او فراهم كنند
                                                           

  6ش ،  مجله ياس، پاسخ به شبهات، ناصر فقيه-1
،  كاوشي نو در فقه اسالمي، مجله فقه، شبيه سازي انساني از ديدگاه بررسي چهار ديدگا، اسالمي، حسن-2

  1384 -44شماره 
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

زدن سنت الهي است، اين دليل به جهات سازي برهمكه شبيهاما در مورد اين 
  .متعدد پذيرفتني نيست

.  اين دليل مستند به كدام نص است؟ در اينجا بايد از منظر فقهي نگريست-1
زيرا در فقه صدور حكم به وجوب يا حرمت نيازمند دليل است در كجاي فقه يا 

ثل بايد از مسير آميزش جنسي در كدام آيه قرآن يا حديث نبوي آمده كه توليدم
مدعيان نصي مؤيد نظر خود ارائه . بگذرد و اين كار براي توليدمثل واجب است

  .اندالمسلم گرفتهنكرده و آن را ارسال

نَ يَخرُج من بي«كنند، مانند سازي به آن اشاره مي آياتي كه مخالفان شبيه-2
 بالتُرائ و لببلكه بيانگر يك رخداد يا . نيستگوياي وجوب اين كار » الص

اين آيات و آيات مشابه آن صرفاً گزارشگر واقع . نسبت الهي در توليدمثل است
به تعبير ديگر؛ از وجود يك سنت، . گويند كه چنين نيز بايد باشداما مي. هستند

چنانچه تا صدسال قبل، غالب مسلمانان با شتر به . آيدوجوب فقهي آن بدست نمي
 و اَذِّن في النَاسِ بِالحج«: كنددر قرآن نيز به اين واقعيت اشاره مي. ندرفتحج مي

كُلِّي لَيع رِجاالً و أتوكمي ضامع ن كُلُّّ فَجَأتَينَ مآيا معني آن اين است » 1َق رُ ي
كه واجب است با شتر به حج رفت؟ و سفر با اتومبيل يا هواپيما نقض سنت الهي 

  .است

را ت زييم داشواهل خي مشكت عيسرد حضولوه تا نح ب–وق دالل فق است طب-3
  2 .داشتنش عيسي امتزاج مائين و آميزش جنسي وجود رينورد آفدر م

                                                           
  27 سوره حج، آيه -1
جله فقه، كاوشي نو در فقه اسالمي،   اسالمي، حسن، شبيه سازي انساني از ديدگاه فقه و اهل سنت، م-2 

  71، ص 45شماره 
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-سازي با استناد به مخالفت با خلقت الهي و برهمبا بررسي دليل مخالفين شبيه

د و با نباشبل ارائه نميو قازدن سنت الهي، روشن شد كه اين دو دليل مخدوش 
  .سازي را ممنوع كردتوان پديده شبيه نميهااستناد به آن

   شبيه سازي از ديدگاه فقهاي شيعه- ب

انديشمندان و علماي شيعه ديدگاه هاي خود را در چند گروه بيان نموده اند، 
سازي را در صورتي كه محذور شرعي نداشته و موجب اختالل گروهي اصل شبيه

اند و گروهي ديگر به دليل مفاسد متعدد حقوقي، اجتماعي، ود جايز دانستهنظام نش
اند و به ممنوعيت و تحريم آن اخالقي و تكويني، آن را از گناهان كبيره شمرده

. اندسازي را به نحوه كاربرد آن مقيد كردهگروه سوم حكم شبيه. اندفتوي داده
هاي منفي و زيانبار حرام، از هكاربردهاي درماني و مثبت جايز است و استفاد

سازي نباتي و آيد كه عمده عالمان شيعه، شبيهمجموعه نظرات اين چنين بر مي
به . شمارنددانند و به استناد اصل اباحه آن را عملي مباح ميحيواني را مجاز مي

سازي انساني، در ميان عالمان شيعه چهار نظريه درباره حكم شبيهصورت كلي 
  .وجود دارد
  جواز مطلق شبيه سازي انساني : الف
  جواز محدود شبيه سازي انساني : ب
  حرمت ثانوي شبيه سازي انساني : ج
  1حرمت اوليه شبيه سازي انساني : د

                                                           
   محمدي، علي، شبيه سازي انسان، همان -1
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سازي و تكثير انسان آيه شبيه «سؤال كه اين فقها و مراجع عظام در پاسخ به 
ايز است يا خير؟ ج) كلوناژ(هاي پيشرفته علمي در آزمايشگاه و از طريق روش

  1: چنين مي فرمايند

بر آن لكن اگر مفاسدي . عنوان اولي اشكالي ندارد: فاضل لنكراني... آيت ا
  .مترتب شود، به عنوان ثانوي جايز نيست

  .جايز نيست: تبريزي... آيت ا

اين كار جايز نيست و مفاسد زيادي دارد و اطالعاتي : مكارم شيرازي... آيت ا
آيند، وجود ميسازي بهدهد كساني كه از طريق شبيهشده، نشان ميكه اخيراً منتشر

ها، بخشي از در معرض ناهنجاري هاي جسمي شديدي هستند؛ مانند كمبود كليه
  .مغز و امثال آن

  .في حد ذاته مانعي ندارد: سيستاني... آيت ا

سازي در مورد انسان تاكنون به مرحله گرچه شبيه :موسوي اردبيلي... آيت ا
عمل نرسيده است، و لكن دليل قوي و محكمي بر حرمت چنين تحقيقات و 

  .آزمايشاتي وجود ندارد

تحقق اين عمل معلوم نيست كه ممكن باشد و در : نوري همداني... آيت ا
  .صورت امكان اگر با موازين اسالمي مخالف نباشد اشكال ندارد

                                                           
   گنجينه استفتائات ، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه-2
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ارج جوانب مختلف در نظر تفضيلي خود و در درس خ: مكارم شيرازي... آيت ا
سازي اين بود كه اگر فرزنداني از بحث در شبيه«اند سازي را بررسي نمودهشبيه

 دارند؟ تناسب اين يسازي متولد شوند از نظر فقه اسالمي چه حكمطريق شبيه
-شبيه. ه در اين است كه هر دو فرزندي هستند بدون نكاحهشببه مسأله با وطي 

ر تولد فرزند از تركيب نطفه نر و ماده نيست، سازي به اين معني است كه مسي
يعني سلولي را از بدن جدا كرده و در . زدن در گياهان استبلكه چيزي شبيه قلمه
ند و شروع كاردهند و در رحم مشخصي ميشده ماده قرار ميدرون تخمك خالي

انسان چون . زيرا هر سلولي از بدن انسان تمام صفات انسان را دارد. كندبه نمو مي
پديد .... روز اول يك سلول بيشتر نبوده و بعد تكثير پيداكرده و دست و پا و 

گردد و اگر هر جزئي را بتوانيم پس تمام اينها به يك ريشه برمي.  آمده است
شود كه از نظر جنسيت هم قطعاً شبيه پرورش دهيم يك انسان شبيه اصل پيدا مي

به » كلونينگ«شده است و اين عمل را اين مسأله در مورد حيوانات عملي. اوست
  .گويندمعني تكثير كردن مي

  : اين بحث در دو مقام قابل بررسي است

حكم (ها جايز است؟ مقام اول اين كه آيا اصل اين عمل در مورد انسان
  )شرعي

  : شوددر مورد حكم شرعي از سه جهت صحبت مي

  :  از نظر لوازم و عوارض- الف



 

142 

هي
ي فق

دها
پيام

 و 
زي

 سا
بيه
ش

،
مي

كال
 آن

قي
خال

و ا
 

  

  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

به جهت كاشتن در درون . (م نظر و لمس حرام استاين كار مسلماً مستلز
كند، شوهر زن باشد كه چنين فرضي مگر اينكه كسي كه اين كار را مي) رحم

  .نادر است

  :  از نظر عنوان اولي- ب
اصل اباحه است چون آيه، روايت، اجماع و دليل عقلي بر حرمت شبيه سازي 

  .نداريم و از مسائل مستحدثه است

  : ثانوي از نظر عنوان-ج
  .اين عمل از نظر مسايل اخالقي و حقوقي جوانب مختلف دارد

اگر اين باب مفتوح شود كه از شبيه سازي فرزنداني متولد :  از نظر اخالقي-1
شود در اين صورت ممكن است مساله نكاح و ازدواج كه يك امر طبيعي است، 

وهر باردار شوند برچيده شود و نظام خانوادگي مختل شود و بسياري از زنان بي ش
و يا زني از وجود خودش باردار شود كه ظاهراً مادر و فرزند و به يك معنا دوقلو 

اخالق در سطح جهان اين عمل را نمي پذيرد، زيرا باعث اضمحالل جوامع . هستند
  .بشري مي شود

، نه .)چون از نطفه مرد نيست(اين بچه نه پدري دارد :  از نظر مسايل حقوقي-2
، و نه خواهري دارد، نه برادري و نه منتسب به )ن تركيب نطفه نيستچو( مادري
  .در رحمي پرورش پيدا كرده كه مادرش نيست، بلكه مادر جانشين است. فاميل

كند و اركان جامعه را اختالفات زيادي ايجاد مي:  از نظر مسايل اجتماعي-3
  .ريزدهم ميبه
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هاي اند داشته باشد، مثالً سلولتواگر گفته شود اين كار فوائد زيادي هم مي
 را بگيرند و نگهداري كنند و در هر عصر و زماني نوابغي درست كنند و نوابغ
-ها و ملتاي براي امت سرمايهچون نوابغ. آوردسازي در ميسازي سر از نابعهشبيه

  .ها هستند

. استآيا شبيه نابغه هم نابغه خواهد شد؟ اين اولين كالم اوالً : ما مي گوييم
حتي دوقلوها هم از نظر . شوندهم ميهاي جسماني شبيه چون در شبيه سازي جنبه

  . هم نيستنداستعداد در بسياري از موارد شبيه

برفرض كه بتوان نوابغي بوجود آورد معلوم نيست كه نوابغ هم اگر در  ثانياً
 اي زياد شوند جامعه خوشبخت شود چون ممكن است خود نوابغ با همجامعه

  .اختالف داشته باشند

سازي كنند و لذا اگر باب آن مفتوح شود ممكن است جانيان را هم شبيه ثالثاً
پس اين كه گمان شود . بهتر است كار روي حسابي باشد كه نظام آفرينش دارد

سازي فوايدي دارد در كنار آن مضرات زيادي هم وجود دارد كه قابل كنترل شبيه
اوين ثانويه اين كار براي جامعه بشري خطرناك است پس از نظر عن. نخواهد بود

دانند و حتي بسياري از و تمام اقوام و ملل جهان آن را خالف مسائل اخالقي مي
  1.اندها، با تصويب قانون اين كار را ممنوع كردهدولت

سازي، ادله قائلين به حرمت را كه حرمت تصرف در ايشان در ادامه بحث شبيه
ملك خدا و همچنين تفرقه بين مرد و زن و تغيير خلق الهي را بدن و دخالت در 

  .شود استناد كردكنند و معتقدند به اين داليل نميرد مي
                                                           

   به نقل79سال .  درسهاي خارج فقه – 18/2/80) شبيه سازي (  مسايل مستحدثه -1
 WWW. Makarem shirazi . org 
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  نتيجه 

سازي انساني يكي از مسايل مستحدثه روزگار ماست كه بدليل مسئله شبيه
تنيدگي آن با مسايل انساني پيامدهاي جدي در حوزه اخالق، حقوق و فقه ايجاد 

هاي جدي نيز در ده و در عين حال كه اميدهايي در اين مسأله وجود دارد بيمنمو
هاي جدي از العملشده تا شاهد عكسهمين مسئله باعث. نمايدافق آن رخ مي

ناحيه دانشمندان مختلف، بخصوص علماي مذهبي اديان مختلف و خاصه علماي 
فين و چه در جبهه موافقين در برخورد با اين مسئله چه در جبهه مخال. اسالم باشيم

خوريم كه مبناي منطقي حال داليل سستي، برميقبول و درعين داليل قابلآن، به
اما آنچه مسلم است، اين كه اين مسئله پيامدهاي بسيار جدي در . جدي ندارد

سازي انساني به قصد توليدمثل، بخصوص شبيه. جامعه انساني خواهد داشت
واهد كرد كه جا دارد مورد توجه علماي مذهبي، فقهاي مخاطرات جدي را ايجاد خ

عظام و نظام حقوقي كشورمان قرار گيرد و با توجه به مصالح و مفاسد آن، از 
پوشي و ممنوعيت قانوني آن هر چه زودتر به تصويب برسد تا مصالح آن چشم

نموده و جامعه بشري در دانشمندان و پژوهشگران خط قرمزهاي آن را مراعات 
تر مسايل در عين حال ضرورت شناخت هرچه عميق. عرض اين خطر قرار نگيردم

مستحدثه توسط متخصصان امر، مورد توجه قرار گيرد و بدون بررسي علمي 
  .ها مجوزي براي آن صادر نگرددپيامدهاي آن در جميع حوزه
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Cloning and its jurisprudential, doctrinal and ethical 
implications 

 
Mostafa Esmaeili 
 
Abstract 
As a scientific achievement of the modern world, cloning has caused 
both fears and hopes for the future of the humankind. It is categorized 
into human and non-human cloning, each of which are subdivided into 
therapeutic and reproductive subtypes. Of these subtypes, only the 
reproductive category has produced much controversy, but there is not 
much debate on animal cloning. Human cloning for the purpose of 
reproduction is the source of controversy. In this article, I try to assess 
the reasons and arguments of proponents and opponents according to 
the Shi’ite scholar’s point of view.  
 
Key words: Cloning, Shi’ite Jurisprudence, Therapeutic Cloning 
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