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Abstract 

Human simulation is one of the new categories and one of the challenging topics 

that is still at the beginning of its wonderful and unique path. After examining the 

hypotheses in this research, as a result, it can be said that it seems that the real 

corruptor for the simulation phenomenon is not conceivable. This study explains the 

ethical challenges of the jurisprudential and legal ruling of human simulation. The 

main question is, with the advancement of the biological sciences, if a human being 

is simulated, what are the moral consequences for the simulated human identity, 

rights, and duties? It is also necessary to carefully explain the moral do's and don'ts 

in this regard, based on the norms of custom and sharia. The method of research in 

this article is descriptive-analytical. It does not prove its inherent inaccuracy. 

Therefore, considering the many benefits of this technology, if it succeeds and 

eliminates its shortcomings, conducting scientific research in this field is 

permissible and ethically, there is no problem. The necessity and reason for 

addressing this issue can be that in today's world, human simulation is progressing 

willingly or unwillingly, and religious and legal systems must prepare themselves to 

accept the simulated children, so it requires an explanation. The subject is simulated 

from different moral and legal perspectives of human dimensions and its effects are 

analyzed. 
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 چکیده

غاااز شبيه سازي انسان، از مقوله هاي نو و جديد و يكي از موضوعات چالش برانگيز است كه هنوز در آ

پس از بررسي فرضيات در اين تحقيق، به عنوان نتيجه مي توان گفت .  راه شگرف و بي مانند خود است 

 نيكه، به نظر مي رسد مفسده ي واقعي براي پديده ي شبيه سازي متصااور نباشااد.اين پااهوهش بااه تبباا 

كه   بوده  نيا  ياصل  ي. مساله  پرداخته است   يانسان  يساز  هيشب  يو حقوق  يحكم فقه  ياخالق  يچالش ها

شود، درخصوص هويت، حقوق و تكاليف انسااان شاابيه   يساز  هيشب  ياگر انسان  يستيعلوم ز  شرفت يبا پ

در   اخالقاايوجود دارد؟ همچنين ضروري است تا بايدها و نبايدهاي    ياخالق  يها  امديسازي شده چه پ

 -فساايريمقالااه ت  نياا در ا  قياا اين ارتباط، بر مبناي موازين عرف و شرع، به دقت تبيين گردد .روش تحق

است كااه دلياال عقلااي م الفااان در ممنوعياات اخالقااي شاابيه سااازي بوده  نظر مؤلف اين    است.  يكيف

در صااورت  فناوريم دوش بوده و نادرستي ذاتي آن را اثبات نمي كند. بنابراين با توجه فوايد زياد اين 

قااد موفقيت و رفع عيوب آن، انجام تحقيقات علمي در اين زمينه جااايز اساات و بااه لحااا  اخالقااي، فا

 هيشااب يتواند باشد كااه در جهااان امااروز  يم  نيموضوع ا  نيپرداختن به ا  لياشكال است. ضرورت و دل

خااود  ديخواه ناخواه با يقو حقو  ينيد يبوده و نظام ها شرفت يناخواسته رو به پ  ايانسان خواسته    يساز

 يموضوع از منظاار اخالقاا    نييتا با تب  طلبديشده آماده سازند، لذا م  يساز  هيكودكان شب  رشيپذ  يرا برا

 قرار دهد. ليو تحل هيابعاد م تلف انسان شبيه سازي شده و آثارآن  را مورد تجز  يوحقوق
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 و بیان مسئله  مقدمه -1

خداوند حكيم، دانش دوستي و آگاهي پيدا كردن از اسرار جهان را در وجود انسان نهاده و انسان نيز بااه 

ياري اين موهبت الهي از آغاز پيدايش، به كشف مجهولت و گشودن رازهاي جهان پرداخته است. يكي 

مهندسااژ تنتياا   مااي باشااد. يسااتيعلوم زاز اولين دانش هايي كه انسان براي آموختن آن تالش كرده، 

عرصه هاى م تلف و چهره هاى گوناگون حيات را تحت تأثير قرار داده و تغييرات بنيااادينژ را نيااز در 

حيات انسااان مااژ باشااد. انسااان امااروز بااه كماا    يآنها نمايان نموده است. از مهم ترين آن عرصه ها

، ناادى دساات يازيااده اساات كااه از جملااهبيوتكنولوتى و مهندسژ تنتي  به قلااه هاااى بلناادى از توانم

رازگشايژ و رمزگذارى ذره يا واحد ساختمانژ انسااان كااه سرچشاامه خصاااي  فيزيكااژ و رفتااارى و 

فن آوري شبيه سازي تبعات علمي بسيار دقيق و جالبي دارد و   توانايژ مغزى و فكرى او يعنژ تن است.

ي و حقوقي بسياري را موجب شده اساات. مسائل اخالقي اجتماعي، روانشناختي، فلسفي، اخالقي، مذهب

بلكه بكارگيري آن است كه سرنوشت خوب يااا بااد را باااراي  نايست  باد شبيه سازي في نفسه خوب يا

ن دانااش رهاورد اي. اكثر فناوري ها مي توانند در خدمت اهداف شوم قرار گيرند  . امروزهآن رقم مي زند

يا همانندسازى انسان است كه مدتژ است چالش ها و پرسش هايژ را فاارا   و فن در باب تن هاى انسان

 ،اصول بنيادين اخالقاايبيان    با  در اين نوشتار سعژ شده است تا  حقوق نهاده است.  و  روى اخالق, دين

شبيه سازى انسان كه ممكن است در ابعاد نظرى و عملژ فراروى دياان و   اخالقي  يندهاى چالش آورآبر

   .ار بدهد, كاوش و بازنمايژ شودفقه اسالمژ قر

 شاابيه م تلااف انواع. است  گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد انسان سازي شبيه  م تلف  انواعدر مطالعات  

 و  كودک / بزرگسااالن  سازي  شبيه  بين  و  نابارور،  سازي  شبيه  و  مثلي  توليد  سازي  شبيه  شامل  انسان  سازي

 ،(، 2004)منااديتا،  در. اساات  شااده  توصيف  (،2017ورت،  )دي    در  گزيني  لنه  از  قبل  جنين  سازي  شبيه

 مسااائل مااورد در  كاشاات   از  قبل  تنتيكي  تش ي   همچنين  و  سازي  شبيه  پذيرش  براي  نامطلوب  شرايط

 منظاار  از  انسااان  سااازي  شاابيه  ،(،  2018)مااورفي،    در.  است   شده  بررسي  آينده  و  كنوني  نسل  در  اخالقي

شااده   مطاار   نيااز  زيستي  اخالق  مسائل  سازي،  شبيه  كنار  در  و  شده  بررسي  اجتماعي  عدالت   موضوعات

 هاااي  نساال  تنتيكااي  سالمت   تواند  مي  سازي  شبيه  كه  شده  گزارش  ،(،  2018)اوگان و آريش،    در.  است 

 كااه  شااوند  مي  متوجه  مردم  وقتي  كه  شده  گزارش  (،2018)ماسينتوش،    در.  ب شد  بهبود  را  كودكان  آينده

 هسااتند،  انسااان  نيااز  ديگااران  ماننااد  نيز  آنها  كه  شوند  مي  متوجه  شوند،  سازي  شبيه  است   ممكن  كودكان

 مشااكالت ،(، 2018)ترونسن و فرنچ،  در. دهند كاهش سازي شبيه براي را نگراني ها توانند مي  بنابراين

 بررسااي  انسااان  مغاازپيچيدگي    كشف  براي  شده  سازي  شبيه  پستانداران  از  استفاده  براي  اخالقي  موارد  و

 بااا  پزشكي  با  سازي  شبيه  مشكالت  و  بنيادي  هاي  سلول  مزاياي  ،(2019،  اوگلو و بيرت )  در.  است   شده

، اقبااال و همكاااران)  در.  اساات   گرفتااه  قاارار  بحث   مورد  حقوقي  و  مذهبي  اخالقي،  موارد  گرفتن  نظر  در
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 حل انساني هاي سلول سازي شبيه با توان مي را  انسان  سالمت   مشكل  گونه  هر  كه  هشد  گزارش  ،(2020

. گرفاات  ناديااده را انسان سالمت  اهداف براي آنها از استفاده و انسان سازي  شبيه  توان  نمي  بنابراين.  كرد

 شااده بررسي  سال  23  مدت  به  انسان  سازي  شبيه  مورد  در  استراليا  قانون  ،(،  2021)گودينگ و ترانتر،    در

 .است   فناوري آن استقرار و  قانون كه  هداد نشان تحقيق  نتايج و

 فقااه  و  دياان  از دياادگاه  انسان  سازي  شبيه  اخالقي  برانگيز  چالش  پيامدهايو    بنيادين  اصول  مقاله  اين  در

 ماننااد  ،فقه  اصول  پيامدهاي  و  ها  دغدغه.  ارائه شده است   ايران  كشور  در  عملي  و  نظري  ابعاد  در  اسالمي

 قاارار  تحلياال  مااورد  فقهااي  احكااام  و  اعمال  مسائل،  به  اهتمام  نيز  و  انسان  فطرت  عبوديت،  تكليف،  اصل

 مناسااب  قوانين ايجاد براي تواندمي پهوهش  اين  انسان،  سازيشبيه  هايپيچيدگي  به  توجه  با.  گرفته است 

 احتمااالي  هاياسااتفاده  سااو   و  غيراخالقااي  پياماادهاي  از  تااا  باشد  مناسب   جديد  پديده  اين  پوشش  براي

 .شود  جلوگيري

 نظاارات  ،3  ب ااش  در.  اساات   شااده  داده  شاار   سازي  شبيه  پديده  در  اساسي  اخالقي  اصول  ،2  ب ش  در

 يافتااه اياان، باار عالوه. است  شده ارائه نويسنده هاي پاسخ همچنين و انسان سازي شبيه اخالقي  م الفان

 .است  شده  گيري نتيجه 4 ب ش در ي پهوهشها

 سازی  ی شبیه اصول بنیادين اخالقي در پديده -2

تااوان، بااه   ي اختصاصي اخالق پهوهشي، برخاي از اصول را مااي  اسناد و متون حوزهبا مطالعه بر روي  

عنوانِ اصول بنيادين مطر  نمود كه ذيالً تحت چهار عنوان كليِ اصل منع ضرر، اصل سااودمندي، اصاال 

 1383)تيمااوري،    گيرنااد  مورد بررسي قاارار مااي    1طبق شكل    بودن انسان و اصل معامله متقابل،  غايت 

 ). 30-28،ص

 هديدپ رد يساسا يقالخا لوصا
یزاس هیبش

ررض عنم لصا

يدنمدوس لصا

 ناسنا ندوب تياغ لصا

لباقتم هلماعم لصا

 

 انسان سازي شبيه پديده در  اساسي  اخالقي اصول -1  شكل

 اصل منع ضرر 2-1
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اين مهم است كه هيچ كس حق ندارد بدون توجيه اخالقي، ضاارري بااه ديگااران   اصل منع ضرر، بيانگر 

تاار  تر و حقوق بشااري اصلِ برابري و منع تبعيض«، تفسير اخالقي  وارد كند؛ منع ضرر، به ويهه در كنار

تواند با اصل   ي اين پديده كه مي  رود تنها گونه  سازي انسان، گمان مي  خواهد يافت. در خصوص شبيه

 سازي آزمايشي باشد كه حيات شبيه ساخته را ا بر فاارا انسااان تلقااي  ، در تزاحم باشد، شبيهمنع ضرر

 به عبارت ديگر بايد گفت، اصل منع ضرر بيان مااي .رساند شدن ا نابود كرده و از اين راه به او ضرر مي

انسانها و يااا سازي، نبايد منجر به ايجاد ضرر براي ساير  گرفته در خصوص شبيه انجام كند كه تحقيقات

سازي ممكن اساات مزايااايي ماننااد جلااوگيري از بااروز برخااي   سازي شده گردد. هرچند شبيه  فرد شبيه

بيماريهاي تنتيكي را براي نسل بشر به همراه داشته باشد، ولي ممكن است اين پديده به توليد انسانهايي 

ديگااران واقاااع شاااوند و بااه ي  با قابليتهايي خاص منجر گردد كه به جهت آن، ماااورد ساااو  اسااتفاده

سازي  توليد كنندگان خويش قرار گيرند. در اين صورت است كه فرد شبيه عناوان ابازارهاايي در دست 

شاود كاه اسااسااً هياچ نقشي در پذيارش يااا عااادم پااذيرش آن   شده، ناخواسته ضرري را متحمل مي

 ). 1383)ريفيكن،   .نداشتاه است 

 اصل سودمندی   2-2

تكاليف نهفته در اين اصل در جلوگيري از ورود ضرر و شر به ديگران و حركاات در راسااتاي ارتقااا  و 

سااازي درماااني در اياان   ي خير و نيكي، به ديدگاه احتياطيِ اسناد حقوقي نزديكتر است. اما شبيه  توسعه

در امتاداد اصااال مناااع ضااارر  تاوان گفت كه اين اصال، در واقع مي .حوزه با م الفتي روبه رو نيست 

هاي پهوهشي بايد عالوه بر آنكه، ضرري براي موضوع پهوهش )فاارد  به اين معنا كه فعاليت  .باشاد مي

سازي شده( و ساير افراد نداشته باشد، در جهت منفعت او و ديگران نيااز بااه كااار رود. البتااه اياان   شبيه

اي است   تواند داشته باشد، نكته  مي  اي فرد شبيهسازي، چه سودمندي بر  ي شبيه  مطلب كه اساساً پديده

دار، مزياات  كه پاسخ آن چندان روشن نيست؛ چرا كه وجود انساني متفاااوت بااا هوياات و نبساابي شاابهه

ي قااابليتي خاااص نشاااأت گرفتاااه  آيد. حتي اگار اين تفااوت از ناحياه خاصي براي فرد به شمار نمي

رسد اين قابليت خاص، بيش از آنكه در خاادمت منااافع او   يباشاد كاه در ايان صاورت نياز، به نظر م

 .باشد، در خدمت منافع ديگران ايجاد شده باشد

 بودن انسان   اصل غايت 2-3

ي اياان  بودن انسان و مناع استفاده ابزاري از اوساات. باار پايااه اصل مشهور غايت ،سومين اصل بنياادين  

پهوهشي خود در حاوزه بيوتكنولوتي، افااراد را در حااد اصل، مجاز ن واهيم بود كه براي تأمين مقاصد  

 .اشيا  و حتي حيوانات تنزل دهيم و بدون توجه به خواسته شاأن، آنها را موضوع تحقيقات خود سااازيم

اساسي است كه از سويي پهوهشااها بايااد در  سازي انساني، همواره دچار اين تضاد به همين جهت شبيه
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ي اباازاري  رد و از سوي ديگر، خود بشر در اين تحقيقات، به منزلااهجهت ارتقا و كمال بشر صورت پذي

تاارين  بديهي .باشد بودن انسان در تضاد مي براي پهوهش تنزل يافته است؛ لذا اين مطلب با اصل غايت 

سازي آزمايشي انسان در فرضااي دانساات   توان، منع شبيه  سازي را مي  ي اين اصل در حوزه شبيه  نتيجه

 رسد، نفس عماالِ شاابيه سازي، به نظر نمي هاي شبيه قي شود؛ اما در مورد ساير گونهكه جنين، انسان تل

ي ابزاري از انسان باشد، گر چااه پااس  بودن انسان و يا مصداقِ استفاده  سازي، نقض اصل بنيادينِ غايت 

 م.مواردي را شاهد باشي  سازي، ممكن است چنين  از شبيه

 ی متقابل    اصل معامله 2-4

 «.كند »با ديگري چنان رفتار كن كه تمايل داري با تو آن گونه رفتار شود اين اصل بيان ميبه طور كلي 

در  (1964، )كاناات  «اصاالِ »قااانون جهااان شاامول و فراگياار كاناات  6نيز چنين آموزهاي را در باار دارد. 

القااي تواند نظام هنجاااريِ اخ  بودن انسان، در پيوند با اين اصلِ شكلي است كه مي  حقيقت، اصل غايت 

سازي آزمايشي انسان در فرضي اساات كااه شاابيه، انسااان  كانت را سامان دهد. اين اصل مؤياد منع شبيه

سازي، با اياان اصاال در تعااارا باشااند. البتااه بايااد  هاي ديگر شبيه رود گونه  تلقي شود، اما گمان نمي

كااه اساساااً، امكااانِ سازي، اين اصل با چالشي اساسي روبرو است؛ چاارا  ي شبيه متذكر شد كه در حيطه

پهوهشگري كه او را توليد كرده است، منتفي است؛ به اين معني كه اين  شبيه با ي متقابل بين فرد معامله

 ي متقابل براي هر دو فراهام باشد، بلكاااه فاارد دو در شارايط مسااوي قارار ندارند تا امكاان معااملاه

ي آن حضوري متفاوت بااراي او، در   ته كه ثمرهساازي شاده، ناخواسته موضوع پهوهشي قرار گرف  شبيه

 ي هستي بوده است   عرصه

 مخالفان  انسان از ديدگاه  شبیه سازی   احتمالى پیامد های -3

 :دارند تنتي   مهندسي و  سازي  شبيه براي  احتمالي مفهوم دو انسان  سازي  شبيه اخالقي م الفان

 تبسن نافلاخم يلامتحا یاهدمایپ
ناسنا یزاس هیبش هب

 ژهقف ماكحا و لامعا

 ندوب فلكم لصا لثم :ژهقف ژنابم
ترطف و تيدوبع ,ناسنا

 

 انسان  سازي شبيه  به نسبت  م الفان  احتمالي پيامدهاي -2  شكل
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 ت, عبودياات و فطاارمكلااف بااودن انسااانمثل اصل    كه متوجه مبانژ فقهژ  پرسش ها وپيامدهاييالف(  

 است.  

هركاادام بااه  كااهكه به مسائل و اعمال و احكام فقهژ ارتباط پياادا مااژ كننااد.  پرسش ها وپيامدهاييب(  

 تفصيل بيان گرديده و پاسخ هاى آنها به صورت تحليلژ ارائه شده است.

 متوجه مبانى فقهى   انسانيشبیه سازی احتمالى   پرسش ها وپیامدهايي 3-1

 .است  شده داده نشان 3  شكل در فقه اصول بر  انسان سازي  شبيه  احتمالي پيامدهاي  و سوالت

 رد ناسنا یزاس هیبش يلامتحا یاهدمایپ و اه شسرپ
هقف لوصا

تقلخ  ون ریی  ناسنا ندوب  لکم لصا تادوجوم تقلخ ریی  

 

 فقه اصول  بر انسان  سازي شبيه  احتمالي  پيامدهاي و ها پرسش -3  شكل

 

 اصل مکل  بودن انسان 3-1-1

نااوک   .ن اصل مكلّف بودن انسان مااژ باشااديكژ از پيامدهاى احتمالژ مهندسژ تنتي , به چالش خواند

سينه م لوقيت را نشانه گرفته است و در صااورت توفيااق تمااام عيااار, خاسااتگاه ،پيكان مهندسژ تنتي   

م لوقيت را عوا خواهد نمود و ش   انسان جاى خدا را خواهد گرفت و زمانژ كه انسان خااود را 

يف موضوعيت پيدا م لوق خالقژ به نام )اهلل( نيابد, طبعاً عابد او ن واهد شد. با نفژ عبوديت, ديگر تكل

نمژ كند و انسان خويش را در مقابل نيروى ماوراى خودش يعنژ خداوند متعااال مساائول و پاسااخ گااو 

بسيارى از احكام فقهژ در باب عبادات, حقوق بدون كاله خواهااد   نمژ داند. در اين صورت, نه تنها سرّ

تكليف و مسئول بودن انسااان در چون فقه بر محور    ;ماند, فراتر از آن فقه هيچ كاركردى ن واهد داشت 

اياان كااه مسااير عبودياات از  قبال خداوند مژ چرخد و با تزلزل اين محور فقه نيز بااه تزلاازل مااژ افتااد.

م لوقيت و خالقيت مژ گذرد و غرا از افعال و رفتار عابدانه نزديكژ به خداوند مااژ باشااد, از قاارآن 

: )قاال مااي فرمايااد76مائااده, آيااه وند در سورهخدا كريم كه كالم الهژ است, به روشنژ فهميده مژ شود.
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پيامبربگو: آيا شما به جز )اهلل( متعال چياازى را كااه ;أتعبدون من دون اهلل ما ل يمل  لكم ضراً و ل نفعاً(

به خوبژ فهميده مژ شود كه معبود مااژ بايااد خااالق,   ازاين آيه  مژ پرستيد؟  ،مال  نفع و ضررتان نيست 

 م لوق فقير و ناتوان.مال  و قادر مطلق باشد, نه 

 پیامدنخست  به پاسخ •

شبيه سازى, خالقيت خداوند همچنان محفو  و مستحكم است. دانشمندان علاام تنتياا  نمااژ   در  الف(

سلول هر بافت را بااا اطالعااات و   D.N.Aتوانند سلول ت م را با تمامژ اطالعات فراگير كه دارد و نيز  

بلكه  ;نمايندظرفيتژ كه در آنها تعبيه شده است و نيز سلول بنيادى را, ابتدا و مستقالً پديد آورند و خلق 

با استفاده از فنّاورى هاى نو و پيشرفته, قادر به كشف قوانين و ويهگژ ها و قابليت هاى آنها گرديده اند 

فعاليت آفرينشااگرانه انسااانژ در طااول لااذاو بر مبناى آنها به بازتركيب و برنامه نويسژ شان مژ پردازند.

سژ و علاام تنتياا , در گاارو هسااتژ پيشااينژ چون فرآورش مهند  ;فعاليت آفرينشژ الهژ مژ تواند باشد

سلول هاى بنيادى و جنسژ و نيز بازهاااى چهارگانااه يااا نقشااه تنتياا  بااا خااواص و قااوانين شاايمي , 

بلكه در حوزه  ;بيوشيمي  و بيولوتي , به آنها م ت  است كه هيچ كدام آنها فراورده دست بشر نيست 

آنچه كه علم امروزين بشر بدان دست يابيده است, علم و قدرت آفرينشگرانه خداوند متعال قرار دارد و  

 شناخت قوانين حاكم بر اين واحدهاى حياتژ است كه بازتاب كاركرد و هويت زيستژ آنهاست.  

بلكه عالژ ترين دليل و علت   ;دليل و علت عبوديت انسان در برابر اهلل متعال صرفاً م لوقيت نيست ب(  

متعال وجود دارد و از سوى انسان هااا بااه درجااات گوناااگون عبوديت, شايستگژ هايژ است كه در اهلل  

درک و دريافت مژ شود و همين كه فرزندان آدم در ميدان جاذبه چنان موجااودى قاارار گرفتنااد و آن را 

   درک و دريافتند, تسليم او مژ شوند و افت ار بندگژ و پرستش را به دست مژ آورند.

فقه تنها در باب عباديات, زبان تعبدى و تكليفژ دارد, امّا در عرصه ها و حوزه هاى ديگاار زيسااتژ,   ج(  

زبان حقوقژ را برگزيده است كه كاركرد منطقژ چنين زبان و نگرشژ محوريت م لوقياات را در تنظاايم 

 ارتباط انسان با خدا از مركزيت بيرون مژ آورد.

ط عابدانه او با خداوند متعال, صااورت و ساايرت حقااوقژ و دوسااويه ارتباط انسان با خدا, حتژ ارتبا  د(

يعنااژ   ;حق الهژ بر انسااان خوانااده شااده اساات   ،دارد. به همين جهت, عبادت خداوند از جانب انسان  

 خداوند ي  سلسله حقوقژ بر بندگانش دارد كه از شمار آنها حق پرستش و بندگژ است.

 نخلقت موجودات از جمله انسا ریی   3-1-2

تالش مهندسژ تنتي , تغيير خلقت موجودات از جمله انسان است. اين تغيير خلقت در سطح بيرونژ و 

بلكه به  ;ليه هاى فيزيكژ وجود موجود )انسان( و به تعبيرى فنژ )فنوتيپ(, متمركز و متوقف نمژ شود
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ل او نيااز فراسوى اين سطح و به سوى اعماق ش صاايت انسااان و جهااان فكاار, انديشااه, انگياازه و اميااا

پيشروى مژ نمايد. اين مقياس و سطح وسيعژ از تغيير, قهراً اثر تغييرزايژ بر ساختار خلقتژ و وجااودى 

يادشده نيز مژ گذارد. در فرايند تأثير و تغيير به همان اندازه كه احتمال تقويت ساااختار وجااودى كمااال 

د دارد. بااا توجااه بااه دو احتمااال طلب و توحيدى مژ رود, احتمال تضعيف و تغيير بنيادين آن نيز وجو 

نامبرده, هرگاه سمت وسوى مهندسژ تنتي  در راستاى احتمال دوم قرار گيرد و به توليااد انسااان هاااى 

بااژ  كااهنه تنها بژ تأثير, بل واخالقيپرشمارى با اين نوع خلقت موفق شود, در اين صورت احكام فقهژ 

 منشأ مژ شوند.  

 دوم پیامد پاسخ  •

 از برآمده و پويا تفقه ودر صورتژ كه پيامدهاى نامبرده اتفاق بيفتد, فقه بژ پايه و اساس نمژ شود   (الف

 يااا و بازدارنده دستورهاى و  قواعد,  نو   اوضاع  و  آمده  پيش  تغييرات  با  كه  دارد  را  ظرفيت   اين,  اسالم  دين

بلكااه  ;حقوقژ اسااالم نيساات مدى را عرضه بدارد و اين م ت  نظام فقهژ و كارآ تربيتژ  و  اصالحگرانه

بنابراين, اين وضعيت فقه را نه تنهااا .در هر نظام مديريتژ ا حقوقژ ديگر نيز چنان وضعيتژ پيش مژ آيد

 چنان  ;به ركود و سكون هدايت نمژ كند, بلكه بيش از پيش تفقه پويا را در آن تقويت و بيدار مژ سازد

ناااامني ,  نااابرابرى,  فقاار  چااون  متعااددى  عوامل  تهبرساخ  كه  جنسيتژ  و  اجتماعژ,  اخالقژ  هاى  بحران  كه

 سااندگان،ياز نو   يجمع)  كند  مژ  تبديل  مديريتژ  و  حقوقژ  هاى  نظام  ديگر  و  فقه  محرک   نيروى  به,  است 

1386.) 

پيام دين, با فطرت انسان سازگار و يا مطابق آن مژ باشد, شايد از   واين كه گفته مژ شود دستورها      (ب

اين رو است كه اولً, دفاع و استدلل پذير هستند. ثانياً, منابع و رويه قانون گذارى در اسالم پر ظرفياات 

 به طورى كه همپاى نيازهاى متغيّر و نوشونده انسان مژ تواند گااام بااردارد. ثالثاااً, هاار  ;و كاربردى است 

انسانژ در پژ توسعه, پرورش و تكامل خويش مژ باشد و اين ويهگژ و طلب, جز  ساختار وجااودى و 

هرچند در مصاديق, ابزارها و روش هاى اين خصوصاايت, خطااا و اشااتباهژ صااورت   ;ش صيتژ اوست 

قوانين حقوقژ و فقهژ اسالم انسان را در رسيدن به توسعه و تكامل همه جانبه ش صيت انسااانژ   ;گيرد

 سالم و پرورش آن يارى مژ رساند. و

رنامه نويسژ تنتي , مانند ديگر عوامل بيرونژ و محيطژ, مژ تواند انسان را در رسيدن به سعادت و بج(  

همان طورى كه محيط ناسااالم, برنامااه هاااى آموزشااژ   ;آرامش يارى رساند و يا از دستيازى بازش دارد

 و هااا برنامااه نيااز و تكااوينژ وجودى ساختمان و  خلقت   نوع  كه  جهت   برخالف  را  موجود  اين  ،انحرافژ

 نويسااژ برنامااه. باارد مژ راه, خواند فرامژ سوى بدان وضعژ  و  تشريعژ  بشرى  و  الهژ  هاى  دستورالعمل

, البته با شدت بيشتر, و اياان امااور هاايچ كاادام نااه خلااق بود  ن واهد  اين  از  بيش,  منفژ  جهت   در  تنتي 



 

298 
ن  

تببی
مد

پیا
نی

سا
ی ان

ساز
یه 

شب
ی 

وق
حق

ی و
قه

م ف
حک

ی 
الق

اخ
ی 

ها
 

را از كار و فعالياات باااز اخالقي  و نه ويروسژ كه دستگاه دينژ ا  خالقژ در مقابل خالقيت خداوند است  

را در جامعه انسانژ بيش از پاايش واخالقي  بلكه برعكس ضرورت حضور برنامه هاى دينژ تربيتژ    ;دارد

 فراهم مژ آورد, البته با رويكردهاى كارآمدتر.

 خلقتنو   ریی   3-1-3

بيعت انسانيت را م دوش خواهااد انسان طبيعژ و طپيامدهاي تغيير نوع خلقت به اين صورت است كه  

بااه اياان و    انسانژ مبهم و ناپايدار مااژ گااردد  با م دوش شدن طبيعت انسان و انسانيت, ش صيت ،  كرد

زياارا عمااده  ;ترتيب انسان حقوق عام, فراگير, پايدار و جهانژ را كه منشأ برابرى است, صاااحب نيساات 

ترين مبانژ حقوق كه همان ش صيت انسانژ انسان است, مبهم و ناپيدا مژ گردد و عمااالً از مبنااا بااودن 

خارج مژ شود. به اين ترتيب, حقوق طبيعژ و فطرى مانند: حق حيات, حق صيانت ذات, حق احترام و 

ر و جهانشاامول ن واهنااد فراگي  تنها  نه,  هستند  احكامژ  و  آثار  منشأ  ي   هر  كه  …و   كرامت, حق آزادي

د. اين جا نااه تنهااا نظااام حقااوقژ ا نشبانمژ توانند    ،بود, بلكه از بيخ و بن انسان ها واجد چنين حقوقژ

 فقهژ اسالم, كه نظام هاى حقوقژ ديگر فرهنگ ها و تمدن ها به چالش جدى گرفتار مژ آيند.

 سوم پیامد پاسخ  •

از اين مبنا تغذيه مژ شود كه با مهندسژ تنتي  نوع خلقت انسانها تغيياار مااژ يابااد و همااين   پيامداين   

در جواب و حاال  فقهژ اثر ت ريبژ مژ گذارد.اخالقي وتغيير در زمينه هاى م تلف از جمله دستورهاى  

 مي توان بيان داشت كه:چنين   پيامداين 

ير در روابط و مناساابات انسااانژ ا اجتماااعژ, هاام در اسالم هرگونه تغيير ممنوع نيست و اصل تغي  الف(

مؤيد و هم پيامد آزاد بودن انسان ها در اعمال اراده و اثبات اختيار آنها است و در پهنه هستژ علاات بقااا 

و رسيدن به هدف و دليل قانونمندى هستژ مژ باشد. بر اين اساس, انسان كه ب شژ از عااالم هسااتژ و 

است, نمژ تواند از اين اصل بيرون باشد. به همين جهاات, گونااه اى از   عنصر پايه در مناسبات اجتماعژ

 .(1371)خويي، يرفتنژ است و دليلژ بر منع نداردتغييرات در موجودات پذ

مهندسژ تنتي  در ابعاد تنوتيپ و فنوتيپ آن مستلزم تغيير در نوع خلقت نيست و چنااين توانااايژ   ب(

تواند در اثر همانندسازى انسانژ را توليااد نمايااد كااه ساالول زيرا مهندسژ تنتي  هنگامژ مژ    ;اى ندارد

ت م و نيز يكژ از سلول هاى يكژ از اعضاى ديگر انسان نه ديگاار موجااودات وجااود داشااته باشااد. در 

 ;سلول ت م تمامژ اطالعات, برنامه و قوانين تمامژ بافت و اعضاى انسان به صورت فعااال وجااود دارد

 همااان اطالعااات تنها(,  …ل است وان, سلول پوست, سلول عصب, مغز وامّا در سلول ديگر اعضا )سلو 
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 اياان و دارد وجااود فعااال غير طور به ديگر اعضاى و ها بافت  اطالعات  و  باشد  مژ  عملگر  و  فعال  بافت 

 .دهند قرار ت م سلول در را آن  كه اين مگر, شوند نمژ  عملگر و فعال اطالعات

بدين طريق موجودى انسانژ به دنيا مژ آيد كه از نظر خواص و ساااختمان تنتيكااژ شاابيه و هماننااد ج(  

چون نتيجه آن تبديل   ;فردى است كه سلول از او گرفته شده است. اين عمل تغيير در نوع خلقت نيست 

گونااه بااود, زيرا اگاار اياان  ;انسان به حيوان يا گياه از حيث فكرى ا معنوى و يا ساختمان فيزيكژ نيست 

هايژ كه بر اين مبنا استوار مژ گرديد,   پيامدنوع خلقت دگرگون مژ شد. پس نوع خلقت تغيير نكرده و  

 متزلزل مژ شود.  

 مسائل و اعمال و احکام فقهىدر  انسانيشبیه سازی پیامدهاى احتمالى  3-2

 داده  نشااان  4  شكل  در  قواعد  و  ها  رويه  فقهي،  مسائل  بر  انسان  سازي  شبيه  احتمالي  پيامدهاي  و  سؤالت

 .است  شده

 رب ناسنا یزاس هیبش يلامتحا یاهدمایپ و اه شسرپ
يهقف لئاسم

   وقح هلئسمرد ندوبر اتمو ري پ شنک
نز

 سن  یخ  

مالسا ىتخانش ناسنا ىانبم

ىمالسا هعماج ىربهر  ح ندز  یس 

 تیکالم و  حر هلص ندش  زرا ىب
 ن 

 دسافم و  لا م لصا نداد تسد زا
ماکحا

 هلئسم ندشري پ  یس  و ل ل تم
هداوناخ لیک   , اودزا

 تی خش و تيوه رد لک م دا يا
دارفا

ناسنا ىهلا ه ير ندنکرب

 

 قواعد  و ها رويه  فقهي،  مسائل بر انسان  سازي  شبيه احتمالي  پيامدهاي و ها پرسش 4  شكل

 

 مبناى انسان شناختى اسالم 3-2-1

مبناااى انسااان يكژ از احكام فقهژ در مورد مرتد فطرى قتل است. پيش فرا ارتداد و حكاام آن, اياان  

شناختژ اسالم است كه انسان ذاتاً موحد و ساختار فطرى و وجودى او توحيدى مژ باشااد. عبااداهلل باان 

)فطرةاهلل الّتژ فطر الناس عليها(, سؤال مژ كند كااه   )ع( از قول خداوند كه مژ فرمايد:سنان از امام صادق

 د:معنااااى ايااان فطااارت چيسااات؟ ماااا تلااا  الفطااارة؟ حضااارت در پاساااخ ماااژ فرمايااا 

 .)اصول كافي،باب ايمااان(  (…)هژ السالم فبطبربهُمُ اهلل حين اخذ ميثاقبهُم علژ التوحيد قال: السُت بربكم
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 و از پيامبر)ص( اسالم روايت شده اساات كااه فرمااود:  آن فطرت و خلقت, اسالم و دين توحيدى است.

همااان طااورى . (4)همان،حديث  (…يمجّسانه)كلُ مولودٍ يولد علژ الفطرة و أبواها يهّودانه و ينصّرانه و 

. باشااد مااژ …كه گفته شده, حكم مرتد در مورد مرد, قتل و در مورد زن, حبس ابااد, ساا ت گياارى و

سان را جايگزين خلقت واحد و هماين  كه دستكارى هاى تنتي , ساختار وجودى و خلقتژ متنوع و نا

ى ساختار وجااودى توحياادى كااه رهيافاات يكسان نموده است, دورى از اصل خلقت, فروريزى پايه ها

بلكه رفتن از خلقاات بااه خلقاات  ;طبيعژ آن نابودى است و قتل زيبنده و سازنده آن است, محقق نيست 

بلكه حيات است. از اين رو, حكم قتاال در مااورد ماارد و شااكنجه در   ;است كه پاداش اين مرگ نيست 

م را رها مژ كند و يا فراتر از آن از توحيااد مورد زن, بژ دليل است. در اين فرا اگر مرد مسلمانژ اسال

چون اصالً خلقاات   ;روى برمژ تابد, اين برابر با ترک اصل خلقت او نيست تا طبيعتاً شايسته مرگ باشد

واحد و ساختار وجودى يكسانژ وجود ندارد تا چنين داورى اى سزاوار و منطقژ باشد و مرتد را بااا آن 

 محكوم كرد.كه از اسالم برگشته است, به قتل  

 اول پیامد پاسخ  •

منتهااا در ميااان اهاال ساانت,  ;در ميان شيعه و سنژ كيفر مرتد, قتل است و اين از اقااوال مشااهور اساات  

ابوحنيفه و شافعژ اين حكم را هنگامژ قابل اجرا و قطعژ مژ دانند كه فرصت توبه به مرتد, خااواه ملااژ 

رت, ارتداد ي  در هر صو   (254)شيخ طوسي،  و خواه فطرى, داده شود تا اگر توبه نكردند, كشته شوند.

نوع جرم به حساب مژ آيد و براى تحقق جرم و ترتب مجازات بر آن, سه عنصر ضاارورى اساات و در 

. عنصر قااانونژ, 2. عنصر مادى,  1فقدان يكژ از آنها حكم جارى نمژ شود. آن سه عنصر عبارت اند از:  

 . عنصر روانژ و معنوى.3

ى كااه همااان معنااو صر مفقود است: عنصر روانااژ ا در بحث ما, يعنژ همانندسازى انسان, حداقل دو عن

چون پيش از اين گفته شد كه اگر انسااانژ را طااورى برنامااه رياازى تنتيكااژ   ;نيت و قصد بر عمل است 

نمايند كه پيشاپيش انت اب هايش معين شده باشد, در اين صورت نيت و قصد از او صادر نمژ شااود و 

عنصر قانونژ نيز چنان كه در   رى متوجه او نمژ گردد.بر فرا كه صادر شود, براساس آن مسئوليت كيف

بلكه عنصر قااانونژ و شاارعژ ارتااداد, سااتيز و   ;اين چالش آمده است, تغيير نوع خلقت توحيدى نيست 

انكار ارادى و آگاهانه حق و حقيقت پس از آن است كه حق با استدلل روشن, قااوى و مباارهن باارايش 

دى و يا نظام اجتماعژ ا سياسژ برآمااده از آمااوزه هاااى دينااژ ا ثابت شده و به قصد ت ريب نظام اعتقا

مااژ  256خداوند در سوره بقااره آيااه اسالمژ باشد. اين عنصر قانونژ را از آيات زير به دست مژ آوريم.

فرمايد: )ل اكراه فژ الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ(. از اين آيه استفاده مژ شااود كااه: اولً, دياان ورزى و 

زوربردار نيست و با فشار و از سر اكراه نمژ شود آن را برگرفت و يا رها نمود. ثانياً, پس از آن ديندارى  
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كه حق به طور روشن مدلّل و معلّل شد, انكارش گمراهژ و ضاااللت, و اقاارارش هاادايت اساات. ثالثاااً, 

تغيياار نااوع به هر ترتيب, موضااوع ارتااداد    تأكيد و دستور به نهادينه شدن اصل تحقيق و پهوهش است.

بلكه ستيز آگاهانه و عامدانه با انگيزه منفژ مژ باشد و اين ويهگژ و حالت در انسان هاى   ;خلقت نيست 

زياارا واقعياات  ;شبيه سازى شده به همان اندازه, زمينه پيدايش و گسترش دارد كه در انسان هاى طبيعااژ

بشااود كااه تنهااا طبااق برنامااه داده ست كه پس از شبيه سازى, به ماشين تبديل نيهمانندسازى انسان اين  

بلكه همان طورى كه پيش از اين درباره همانندسااازى ساا ن گفتااه شااد, فااردى كااه از   ;شده, كار بكند

 والدش  كه  چنان  يعنژ  ;طريق اين روش توليد مژ شود, تمامژ ويهگژ هاى تنتيكژ والد خويش را  دارد

 اياان,  باشااد  م تلف  هاى  روش  و  ارزش,  ها  انگيزه,  انديشه  واجد  تواند  مژ  و  است   م تار  و  آزاد  موجود

 مااژ معرفتااي, محيطااژ, پرورشااژ, آموزشااژ  عواماال  تأثير  تحت   و  است   چنان  نيز  شده  همانندسازى  فرد

مواجهه با پديده ارتداد, هنگامژ كه وارد حوزه كيفاارى شااد,   .دياب  مژ  نو   ش صيت   و  نهد  وامژ  و  گزيند

ليتغير, بلكه چونان شيوه اى است كه جهت حفظ امنياات روانااژ و نه به مثابه ي  آموزه و ارزش پايا و  

 فيزيكژ جامعه دينژ لزم مژ افتد.

 کنش پ ير ومتا ربودن درمسئله حقو   زن 3-2-2

بدون ترديد در فقه اسالمژ, نزد شيعه و سنژ, پاره اى از حقوق و احكام براى زنان وجود دارد كه گونااه 

نها به چشم مژ خورد. دقيقاً همين تفاوت و تمايز سرچشمه پاره اى از اى از تفاوت ميان زن و مرد در آ

مثالً زن از نظر ش صيت حقيقژ مااژ توانااد مجتهااد  ;امتيازات حقوقژ, فقهژ و به تبع آن اجتماعژ است 

بشود و تمامژ دانش هايژ را كه براى داورى و قضاوت لزم است, در خااويش جمااع نمايااد ولاايكن از 

ق قضاوت در مقياس بزرگ يعنژ قاضژ القضاتژ يا رياساات قااوه قضاااييه را حيث ش صيت حقوقژ, ح

ندارد و همچنين نمژ تواند رهبر جامعه, امام جمعه, امام جماعت براى غيرزنااان گااردد. نيااز در عرصااه 

مانند اثبات ملكيت مالژ و عينژ براى   ;حقوق مدنژ, حق برابرانه اثبات حقوق مالژ به او داده نشده است 

مثل ديه و شااهادت كااه دو زن براباار  ;نيز قضايايژ كه مستقيماً مربوط به امور مالژ نيستند  ي  ش   و

شهادت ي  مرد است. همچنين است در حقوق كيفرى و جزايژ خانوادگژ كه حق اثبات برابر با مرد به 

ودن مثالً در اثبات حدود و يا نكا , شهادت چهار مرد لزم اساات و در صااورت نباا   ;او داده نشده است 

ولژ هيچ گاه چهار زن به تنهايژ و يا دو زن با دو مرد يا سه زن بااا دوماارد   ;چهار مرد, سه مرد و دو زن

حق اثبات در مسائل نامبرده ندارند و همچنين در باب طالق و رؤيت هالل, شهادت و س ن زن مقبول 

زنان اعمااال شااده اساات, علت تفاوت هاى حقوقژ كه در روايات و پاره اى از آيات در مورد   نمژ افتد.

هرچند بتمامه براى ما مكشوف نيست, وليكن از تحليل هاى روان شناختژ و انسان شناختژ علما و نيااز 

. از نظر خلقت, نيروى حسژ و عاطفژ زنان بر نيروى عقلژ آنها 1س نان معصومان استفاده مژ شود كه:  

ارت و سرپرستژ ش صژ ديگر قاارار بگيرنااد. . زنان عالقه مندند به اين كه زير نظ2غلبه و سيطره دارد.  
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. زنان از پذيرش و انجام مسئوليت هاى سنگين و دشوار ناتوان اند و اين ريشه در ساختار بيولااوتيكژ 3

از جمله كاركردهاااى مهندسااژ تنتياا , تغيياار خصاالت و مش صااات نااامبرده و  و آناتوميكژ آنها دارد.

مروز با نس ه نويسژ هاى تنتي , احتمااال توليااد انسااان جايگزينژ آنها به برترين و پست ترين است. ا

هااايژ, خااواه ماارد و خااواه زن, مااژ رود كااه توانااايژ مغاازى و عقالنااژ و نيااز مقاوماات بيولااوتيكژ و 

آناتوميكشان بسيار بالست و در مقابل, جنبه هاى عاطفژ و احساسيش بژ فااروا اساات و يااا باارعكس, 

تمامژ اين تغيياارات   و  از موجودات زنده نيز توليد شده است قوت بيشتر پيدا كرده است كه نمونه هايژ  

در زمينااه حقااوق زن بساايار   واخالق  و دگرشدن ها از چالش هايژ است كه احتمال رويارويژ آن با فقه

 قوى به نظر مژ رسد.

 دوم به پیامد پاسخ  •

ندارد و نمااژ توانااد روى به سوى زدودن تفاوت هاى وجودى و اجتماعژ انسان ،مهندسژ تنتي  -الف  

پيش از اين گفتيم, بدين نكته آگاه شديم كه موجود شبيه سازى   از آنچه در باب شبيه سازى  ;باشد  چنين

شده, داراى اطالعات و نقشه تنتيكژ والدش و نيز دانش و ساير خصوصاايات مغاازى و روانااژ اوساات. 

كل تحري  و واكاانش نشااان مااژ انسان شبيه سازى شده, در مقابل عواملژ بيرونژ ا محيطژ به همان ش

مكانيسم همكنشژ درونژ هر سلول, واكاانش آنهااا در   وهرچند كيفيت و قلمرو آنها فرق مژ كند.    ;دهد

,  D.N.Aمقابل عوامل و متغيرهاى بيرونژ, چند و چون و نيز ظرفيت تركيب پذيرى بازهاى چهارگانااه 

  ت  سلول هااا و در مجمااوع كاركردهاااى فعال شدن و انتقال اطالعات تنتيكژ فرد فرد انسان ها در ت

حتژ در نباتات كه زمينه يكسااانژ زيااادتر اساات, باااز هاام   ;زيستژ شان يكسان و مشابه انجام نمژ گيرد

تفاوت ها كامال پيداست. به طور نمونه خيارها و لوبياهاى شبيه سازى شده, گرچه از حيث شكل ظاااهر 

صر درونژ, مقاومت و واكنش آنها در مقابل آفااات و ممكن است همانند باشند, وليكن طعم, تركيب عنا

پس در جامعااه  در انسان ها به طريق اولژ اين خصوصيت نمود دارد.  ;عوامل بيرونژ قطعاً يكسان نيست 

 ;حتژ دو فرد دو قلو از تمامژ حيثيات و ويهگااژ هااا يكسااان نيسااتند ;انسانژ هميشه تفاوت وجود دارد

ها شالوده امتيازطلبژ و برتربينژ و بالترنشينژ ي  فرد بر ديگرى, زن   منتها در تفكر اسالمژ, اين تفاوت

بر مرد و مرد بر زن نمژ تواند باشد. به همين جهت, در اسالم كه زنان نمژ توانند در عالم تشااريع امااام 

وت جماعت مردان قرار گيرند, به هيچ وجه برتر و بهتر بودن مردان بر زنان اراده نشده است, امّا اين تفا

ها, وظايف و مسئوليت ها و نيز استحقاق هاى ويااهه اى )حااق شااغل و كااار كااردن, تااأمين اجتماااعژ, 

 بااا  البتااه,  است   آورده  فراهم  هركدام  براى  را(  …خدمات پزشكژ و درمانژ, بيمه هاى م تلف, درآمدها

 نيااز  و  خاااص  مناسبات  و  روابط  برساخته  ها  تفاوت  از  اى  پاره  چون  ;ها  تفاوت  م تلف  سطو   به  توجه

 تفاااوت از اى پاااره امااا ;كند مژ عمل متغير ي  مثابه به كه باشد  مژ  فرهنگژ  و  اقتصادى,  اجتماعژ  نظم

ى عميق تنتيكژ دارد و بر محور آن پاره اى از حقوق, وظايف و مسئوليت هاى ويهه ها  ريشه  كه  هاست 
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و   حق حياتِ طبيعااژ و شايسااته, كراماات انسان همانندسازى شده )خواه مرد و خواه زن(    .پديد مژ آيد

 ;دارنااد براباار طااور  بااه  را  …حق آزادى و آگاهژ, آموزش و پاارورش  احترام, حرمت و مصونيت ذاتژ,

نندسااازى شااده, يكسااان هما و طبيعااژ ماارد و زن در,  است   حقوق  اين  مبناى  كه  انسان  موجوديت   چون

 وجود دارد.

تبااديل   راانسان, قادر باشد كه تمامژ تفاوت ها  بر فرا كه مهندسژ تنتي  در حوزه همانندسازى    -ب

به مشابهت و يكسانژ نمايد, اين امر تا هنگامژ كه در حد و اندازه نمونه هاى ت  افتاده باشد و به قواره 

توليد انبوه نرسد, نمژ تواند مبناى قانون گذارى و قاعده مندى باشد. اما همانندسازى انسانژ, تااا امااروز 

همااان طااور كااه   ;ه است و رسيدن به آن كارى بس دشوار و دست نيافتنژ مژ نمايدبه اين حالت نرسيد

دانشمندان علم تنتي  در اين باب دو ديدگاه دارند: عده اى توليد انبااوه چنااين انسااانژ را كااارى بساايار 

ده دشوار مژ دانند. گروه ديگر توليد انبوه را غيرممكن دانسته اند. به هر صورت, استثنا نمااژ توانااد قاعاا 

 شود تا براساس آن قانون گذارى انجام بپذيرد.

   خی  نس  3-2-3

در تفكر دينژ و متون فقهژ, يكژ از روش هاى مهم تش ي  نسب و الحاق فرزند به پدر اين است كه 

از حين انعقاد نطفه تا لحظه اى كه فرزند به دنيا مژ آيد, مژ بايد حداقل شش ماه و حداكثر نه ماااه و در 

مواردى تا ي  سال بگذرد. بنابراين اگر فرزند قبل از شش ماه به دنيا بيايد ا البته فرزند كامل, نه علقه يا 

اين مالک, هم از آيه شريفه )حملااه و   مضغه و يا اين كه پنج ماهه سقط بشود ا ملحق به آن پدر نيست.

مياادان آماادن مهندسااژ تنتياا , اياان  با به فصاله ثالثون شهراً( و هم از روايات فراوانژ فهميده مژ شود

چااون بااا برنامااه   ;روش در تش ي  نسب و الحاق فرزند به پدر و مادرش كاااربردى ن واهااد داشاات 

اين امكان وجود دارد كه نطفه اوليااه بااا ساارعت رونااد تحااول و تكاماال را   D.N.Aنويسژ و مهندسژ  

ماه يا دو ماه ا تبااديل بااه ياا  انسااان  بپيمايد و در فاصله زمانژ بسيار كوتاه ترى از شش ماه ا مثالً ي 

زيرا اين فرايند در نباتات و بعضژ از حيوانات عملااژ شااده و باار   ;تمام عيار گردد كه مهياى تولد است 

 فعاليت انسان نيز به شدت تمركز يافته است. در اين صورت, طبعاً اين روش فقهژ ره به جايژ نمژ برد.

 سوم پیامد پاسخ  •

. رويااه 1فرزند به پدر و مادر و يا يكااژ از آن دو, در فقااه دو رويااه لحااا  شااده اساات: در باب الحاق  

طبق رويه ن ست, هنگامژ فرزند به ابوين ملحااق مااژ   . رويه شرعژ و قانون گذارانه.2تكوينژ ا طبيعژ  

دو  اولً, فرزند برساخته از سلول جنسژ زن و مرد و يا يكااژ از آن  باشد كه واجد سه ويهگژ بوده باشد:

جنسژ آن دو, حااداقل  د.ثانياً, از حين تعامل و مقاربت باشد و به تعبير فقهژ از نطفه آنها به دنيا آمده باش
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زمانژ كه لزم است تا فرزند متولد گردد, شش ماه )شمسژ يا قمرى( است.ثالثاً, نهايت زمانژ كه پس از 

كه به دنيا مژ آيد, نه ماه تا ياا  سااال مقاربت جنسژ كه در اثر آن نطفه انسان بسته مژ شود تا هنگامژ  

از ميان اين سه ويهگژ, ويهگژ ن ستين, نقش كليدى و پايه دارد و بااه هاايچ وجهااژ تغيياار نمااژ   است.

هرچند شيوه هاى ساختن و تعامل متفاوت مژ باشد. به همين جهت, پاره اى از فقها فرزناادى را   ;پذيرد

انزال در اطراف فرج منعقد شااده و بااه دنيااا آمااده,   كه نطفه اش از طريق دخول شوهر به همسرش و يا

ملحق به آن دو مژ دانند و الحاق فرزندى را كه از اثر تعامل سلول هاى جنسژ آن دو ا منتهااا بااا روش 

)يلحااق الولااد   از جمله آيت اهلل سيستانژ فرمااوده اساات:  ;هاى ديگر ا متولد مژ گردد, مشكل مژ دانند

م والمنقطع بشروط: األول دخوله بها مع العلم باإلنزال أو احتماله أو اإلناازال المرأة بزوجها فژ العقد الدائ

 (…علژ ظاهر الفرج و أما مع انتفا  األمرين و دخول مائااه فااژ فرجهااا ففااژ ولحاااق الولااد بااه وشااكال

 كااه  هاام  مااوردى  در  حتااژ  بلكه  …)  امام خمينژ نيز در اين باره فرموده است:.  (112:  3)سيستاني،جلد  

 انجااام  اجنبااژ  مرد  را  تلقيح  عمل  مثالً  ا   باشد  گرفته  صورت  حرام  وجهژ  به  او  همسر  در  مرد  طفهن  تلقيح

 ;اساات  دو آن فرزنااد, شااده متولد  فرزند  باز  ا   باشد  شده  خارج  مرد  از  نطفه  نامشروع  وجهژ  بر  يا  و  داده

بنابراين آنچه مالک و قااانون در   (564/ 4)موسوي،عمل حرام شده و گناه كرده است(.  مرتكب   كه  هرچند

اين رويه است, همانا تعامل و ت ليط سلول جنسژ زن و شوهر )نطفه مرد و زن( اساات و فرزناادى كااه 

امااا  ;ساخته شده است از تعامل سلول هاى جنسژ مرد و زنژ كه با هم همسرند, ملحق بااه آن دو اساات 

ت ثابتژ ندارد و متغير است. همچنااين ماادتژ اين كه با چه روشژ اين تعامل به وجود مژ آيد, طبعاً حال

كه سلول هاى جنسژ پس از تعامل و انعقاد, به ي  انسان كامل تبديل مااژ گردنااد نيااز تغييرپااذير مااژ 

ممكن است با عوامل طبيعژ يا روش هاى علمژ و مهندسژ تنتيكژ, اين مدت طولنژ و يا كوتاه   ;باشد

ان در الحاق انسان به والدش كه در فقه آمااده اساات, جنبااه گردد. از اين رو, تعيين حداقل و حداكثر زم

يعنژ بيانگر سازوكار طبيعژ در حالت متعارف و خاااص اساات. اياان فراينااد و   ;طريقيت دارد, نه قانونژ

سازوكار در اثر برنامه نويسژ تنتيكژ تغيير مژ پذيرد و فرزند را ممكن است پيش از شش ماه و يا پااس 

در معيت مالک ن ستين نوزاد متعلااق بااه پاادر و مادرشااان مااژ باشااد. پااس   از ي  سال پديد بياورد و

 مهندسژ تنتي  مشكلژ براى فقه به وجود نمژ آورد.

)اگر طفلژ قبل از تمام شدن اقل حمل )شااش  امام خمينژ در اين باب س نژ شنيدنژ دارد و مژ فرمايد:

وسيله بعضژ از اشعه ها سير طبيعژ او را سرعت ماه(, به طرق مصنوعژ رشد نموده, متولد شود, مثالً به  

بب شند و يا به عكس طفلژ به طرق مصنوعژ سير طبيعژ اش كند شود و بيش از اكثر حمل )ي  سال( 

بدانيم طفل از نطفااه آن  در شكم مادر بماند, در هر دو حال ملحق به پدرش مژ باشد, البته به شرطژ كه

رعژ, مالک الحاق, عقد و مِل  يمين است. پس در فقه و تفقااه در رويه دوم ش.  (566)همان:  پدر است(

اسالمژ مالک و مبناى الحاق فرزند, ويهگژ ن ستين رويه اول در كنار رويه دوم با هاام مااژ باشااد و در 
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نكته اى كه در اين باب بااه   فقدان اين دو مالک, فرزند از آن دو نيست و احكام خاص نيز پيدا مژ كند.

د است, اين است كه در شبيه سازى انسان, همان طورى كه بيان گرديد, حداقل در ي  تأمل بيشتر نيازمن

اطالعات غير فعال بتمامه فعال مژ شوند. البتااه در  و سوى اين تعامل سلول جنسژ يا نطفه حضور ندارد

نتيجه تعامل و كم  سلول جنسژ, طبعاً فرزندى كه متولد مژ گردد, برساخته از همكنشژ آن دو ساالول 

است و ويهگژ هاى ساختارى و كاركردى آن دو سلول در اين مولود سرازير شده است. بنابراين فرزنااد 

ملحق به آن دو است. در اين جا گرچه ي  سوى تعامل سلول جنسژ نيست, چون سلول بالغ ي  بافت 

دقيقاً است, وليكن نقشه تنتيكژ همين سلول, هنگامژ كه در داخل هسته سلول جنسژ جايگزين گرديد, 

كاركرد ي  سلول جنسژ را واجد مژ شود و اطالعات تمامژ بافت هاى بدن در آن فعال مژ گردد و از 

اين باب امتيازى با سلول جنسژ ندارد. گويا خود, تبديل به سلول جنسژ يااا همااان نطفااه شااده اساات. 

ان درساات و پاار بنابراين مالک پايه اى كه در فقه اسالمژ جهت الحاق فرزند بازگو شده اساات, همچناا 

 كاربرد خواهد بود.

 برکندن ري ه الهى انسان 3-2-4

پيامد مهندسژ تنتي , تقويت مالكيت تكوينژ و تشريعژ انسان باار انسااان و بركناادن ريشااه الهااژ اياان 

موجود است. اين ايستار نه با آموزه هاى دينژ مژ سازد و نه با آزادى ذاتژ انسان كه محور نظام حقوقژ 

اسالم بااژ   واخالقي  ر اين صورت نقش اجرايژ و الزامژ قواعد و قوانين فقهژ ا حقوقژبشر مژ باشد. د

در حااالژ كااه ريشااه عملگاار آن   ;چون ريشه الهژ و وحيانژ انسان از او گرفته مژ شود  ;فروا مژ گردد

در عالم علوى و الوهژ است. اين ايستار تنش پديااد مااژ آورد و   واخالقي  قواعد و مواد فقهژ ا حقوقژ

 .(1387)اسماعيل آبادي و همكاران،  فراروى فقه قرار مژ دهدرا  پيامدبدي

 

 مسئله ازدوا ,   کیل خانواده شدنمت ل ل و  سی  پ ير 3-2-5

از نظاار شااهوانژ و با دستكارى هاى تنتيكژ, احتمال به وجود آمدن مردها و يا زن هااايژ مااژ رود كااه  

جنسژ كامالً بژ ميل و يا پرشهوت اند. در هر دو صورت, روابط جنسژ, مسئله ازدواج, تشكيل خانواده 

كه در فقه به جهت تأثيرات اجتماعژ, اخالقژ و اعتقادى بدان توجه فراوان شده است, متزلزل و آساايب 

واج, تشااكيل خااانواده كااه ياا  چون هرگاه صورت ن ست به وقوع بپيوندد, اصاال ازد  ;پذير مژ گردد

واحد بسيار ارزنده تربيتژ ا آموزشژ و ساختارى جامعه مژ باشد, نسل گيرى جهت بقاااى نااوع بشاار از 

بن ويران و نوع طبيعژ بشر و همين طور جامعه انسانژ منقرا مااژ شااود. هرگاااه صااورت دوم اتفاااق 

سان صورت, نه سيرت, مواجااه خااواهيم بيفتد, باز هم نسل انسان تهديد مژ گردد و ما با حيوان هايژ ان
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چااون چنااين احكااامژ بااه   ;بود. پس در هر دو صورت, آموزه ها و احكام شرعژ بژ تأثير و معطل انااد

 انسان طبيعژ اختصاص دارد و آنچه اتفاق خواهد افتاد, هيچ كدام چنين نيستند.

 پن  و چهارم  رويکردپاسخ  •

مطلوبيت ذاتژ دارد, نه شيوه هاى خاص. از اياان روى,   در اسالم بهبود و سالمت همه جانبه نسل انسان

هر روش و سازوكارى )نهادى, سازمانژ, حقوقژ, روانژ, خدماتژ, فنژ و علمژ( كه به تأمين اين هاادف 

بينجامد, مورد تأييد اسالم قرار مژ گيرد و چون مهندسژ تنتي  مژ تواند در خدمت انسان واقااع شااود, 

يت ندارد, بلكه مطلوبيت دارد, البته با اسااتفاده هاااى غياار انسااانژ آن موافااق از نظر اسالم, نه تنها ممنوع

 نيست.

 صله رح  و مالکیت  ن شدن بى ارز   3-2-6

مهندسژ تنتي  اصل پيوندهاى رحم و خونژ را بژ معنا و نابود مژ كند و با بژ فروا شدن صله رحاام, 

 و  تنتياا   مهندسااژ  با  اما  ;شود  تر  افزون  …مژ بايد ميزان فقر و نادارى, مرگ و مير, دشمنژ و عداوت

 ثااروت و دارايژ, رفاه سطح و, يافته كاهش, منابع, انرتى, مواد كمبود دغدغه, بيوتكنولوتى  دستاوردهاى

پيدا مژ كند. همچنين ميزان مرگ و مير كاسته مژ شود, ميانگين سن بااال مااژ   افزايش  محروميت   عدم  و

 قاباال …ساالولي, ميكروبااژ, تنتيكااژ, خااونژ امااراا از بساايارى چون ;رود و سالمت توسعه مژ يابد

 روايااات در كه است  ايستارى مقابل درست  ايستار اين و گردند مژ پيشگيرى و  تداوى,  كنترل,  تش ي 

طب لااه فااژ رزقااه و ينسااأله فااژ اجلااه فبليصاال فرمااود  اسالم  پيامبر  .است   شده  ترسيم رُهُ ان يُبسااب :)من سااب

 هركه دوست دارد روزى اش فراوان و مرگش به تأخير افتد, بايد صله رحاام كنااد..  (32)صدوق/ ربحمبه(

أن از علژ)ع( نقل شده كه ايشان مژ فرمايد:)ان كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجاار بااه ول    يدر روايت

معناى كشاندن و نزدي  سازى رحم,   (1،حديث  2)همان،بابيكون وارث أقرب ولژ الميت منه يحجبه(.

 فراتر  بلكه  ;كه در روايت آمده است, صرفاً معناى ظرفژ آن نيست كه خروج از ي  جايگاه كفايت بكند

ايناا  . اساات  مهاام آنهااا اعضاااي و هااا ساالول تمااامژ  تنتيكژ  ساختار  هم وانژ  و  شباهت   همان,  آن  از

چااون شااباهت و هم ااوانژ   ;مالک و معيار اولوا الرحام بودن را در هم ري ته است   D.N.Aمهندسژ  

تنتيكژ و خونژ طبقات دور و نزدي  مورّث, يا يكسان و برابر مژ گردد و يا بيشتر از آن مااژ شااود. در 

جنبه مانعيتشان از بااين هر دو صورت, هيچ اولويت براى طبقات اقرب براى ارث بردن باقژ نمژ ماند و 

 .مژ رود و اميد فرزند در كنار پدر براى ارث بردن از پدر بزرگش قوت مژ يابد

  ش  پیامد پاسخ  •
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افزايش طول عمر, وسعت در معيشاات و سااالمت, زيااادى رزق برآينااد عواماال تنتيكااژ ا بيولااوتيكژ, 

است و صله رحم به مثابه يكژ از اقتصادى, زيست محيطژ, بهداشتژ, علمژ, امنيت اجتماعژ و جز اينها  

فلسفه تأكيد بر صله رحم, همچنين    پس عامل يا علت انحصارى نيست.  ;اين عوامل مژ تواند عمل بكند

چااون توسااعه ارتباطااات و   ;تقويت و توسعه تعامل سالم ميان انسان ها و نهادهاااى انسااانژ مااژ باشااد

اعتماد, اطمينان و همكارى هاااى اقتصااادى و روانااژ ميااان تعامالت بر پايه صله رحم, ضريِب شناخت,  

صله رحم ي  شاخ  زيست شناختژ است. بدين معنا كه هم   عالوه براين  انسان ها را تقويت مژ كند.

دو يا چندين فرد انسانژ   D.N.Aبيانگر و هم برساخته شباهت ها و همسانژ هاى تنتيكژ و نقشه هاى  

و پيوند زيستژ ا تنتيكژ را از بين نمژ برد. همين معيار و منطااق در است. شبيه سازى انسان اين نسبت  

افراد   D.N.Aچون بنياد ارث بر شباهت, همسانژ و پيوند نقشه تنتيكژ و ساختار    ;باب ارث نيز هست 

در طبقات م تلف مژ باشد )البته اين مبنا در مورد پيوندهاى نسبژ معيار اساات( و ارث بااردن مشااروط 

مثل لعان, كفر, قتل, تولد   ;وانع بازدارنده از ارث ا كه در فقه آمده ا وجود نداشته باشداست به اين كه م

زيرا اين موانع حقوقژ و قانونژ به دليل و علاال اجتماااعژ, اعتقااادى, امنيتااژ و   ;از زنا, رقيت و بندگژ

د در ساختار تنتيكااژ انسانژ از آن اصل و معيار استثنا شده اند و از آن جا كه شبيه سازى انسان اين پيون

ياد شده خطرساز نيساات, نااه در  پيامدرا از بين نمژ برد و قوانين فقهژ نيز ماده و موضوع خود را دارد, 

 باب وليت, نه در ارث, نه در انساب.

 ح  رهبرى جامعه اسالمى سی  زدن   3-2-7

افراد, براساس خصاااي  و در فقه پاره اى از مسئوليت ها و فرصت ها و به زبان فنژ ش صيت حقوقژ  

مش صاتژ حمايت مژ گردد. به عنوان مثال, نجابت و حالل زادگژ, رابطه تنگاتنگژ دارد با حق رهبرى 

جامعه اسالمژ, حق قضاوت, امامت جمعه و جماعت, انت اب همسر و پذيرش شهادت. در مقابل, فاارد 

او با ديه كافر ذمژ و نه ياا  فاارد نانجيب و زاده حرام از اين حقوق و فرصت ها بژ نصيب است و ديه 

 د شااده كااه در منااابع فقهااژ آمااده اساات مسلمان همسان مژ شود. در اياان زمينااه روايااات فراوانااژ وار

اما در مهندسژ تنتياا , احتمااال توليااد انسااان هاااى شاابيه از تمااامژ جهااات   .(3،حديث 15)همان،باب  

 در  زادگژ  حرام  يا  و  زادگژ  حالل  همش ص  ديگر  سوى  از  و  يافته  افزايش  …اخالقژ, معرفتژ, فيزيكژ و

و بژ مورد شده است. از اين رو, زمينه ها و اسبابژ كااه امتيااازات و   محو   كامالً  انسان  وجودى  ش صيت 

 فرصت هاى حقوقژ و اجتماعژ را به وجود مژ آورند, از بين مژ روند.

  هفت پیامد پاسخ  •

حالل زاده و يا حرام زاده بودن و به عبارت ديگر تولد از زنا يا از حالل, موضوعات يا عناوين اعتبااارى 

ر روند قانون گذارى آن را ملحو  داشته است. بدين معنا كه هرگاااه زن و مااردى است كه قانون گذار د
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طبق قواعد فقهژ و قانونژ مش صژ و پس از پيمان معينژ كه در فرهنگ هاى م تلف متفاوت است, به 

هم پيوستند و فرزندى به دنيا آوردند, اين موارد حالل زاده و در بيرون از آن قوانين, حرام زاده شاامرده 

اين در حالژ است كه در شبيه سازى, انسان با سازوكار كامالً طبيعژ و تكوينژ پديد آمده و از   ژ شود.م

 سوى ديگر اين سازوكار برابر يا مصداق و موضوع حرام زاده نيست.

 اصل م ال  و مفاسد احکاماز دست دادن  3-2-8

 ;احكام شرعژ تااابع مصااالح و مفاساادند  تمامژ فقهاى اماميه و پاره اى از فقهاى عامه, بر اين باورند كه

هرچند در اين كه مصلحت يا مفسده در نفس حكم و امر و يا نهژ است يا در متعلّق امر و نهژ و يااا در 

نفس امتثال و اطاعت, اختالف دارند. از سوى ديگر, جاعل اين مصالح و مفاسد در امور ياااد شااده بشاار 

جودى او اشراف و علم دارد. بااه همااين جهاات, انسااان بلكه خالق اوست كه به تمامژ جوانب و  ;نيست 

نمژ تواند به همه آنها آگاهژ بيابد. هرچند به اجمال ب شژ از آنها را به مدد عقل و يا دليل نقلژ كه بيان 

اين  كه مهندسااژ تنتياا    اسد خفژ بر او پنهان خواهد ماند.شده, مژ داند, ولژ بسيارى از مصالح و مف

است, نه تنها شاهد تغييرات ظاهرى و فيزيولوتيكژ خواهيم بود, بلكه از تغييرات روحژ, به ميدان آمده  

روانژ, اخالقژ و معنوى نيز آگاه مژ گرديم و مهم تر اين كه با برنامااه اى كااه بشاار بااراى خااويش مااژ 

از   نويسد, هيچ زاويه اى از ش صيت او و هيچ مصلحت و مفسده اى از او پنهان نمژ ماند و حتژ فراتر

به اين ترتيب, براى صدور حكاام, اصاال   اين, مصلحت و مفسده اش را خود او ترسيم و جعل مژ كند.

مصالح و مفاسد احكام در فقه نقش تعيين كننده اش را از دساات مااژ دهااد, و اياان نيااز چالشااژ ديگاار 

 فراروى فقه است.

  ه ت پیامد پاسخ  •

س ن مژ رود, تماماً به انسان برمژ گردد و اين اولً, مصلحت و خيرى كه در دين و فقه اسالمژ از آن   

( …كه سرچشمه مصلحت كجاست و اين مصلحت در چه چيزى )در نفس حكم, در امر, در متعلق آن,

 افكار,  رفتار,  افعال  برساخته  و  برآمده  مفسدت  يا  و  مصلحت   اين  نيز  و.  زند  نمژ  بدان  آسيبژ,  دارد  وجود

ياار آن, صااادق غ  و  شااده  سااازى  شاابيه  هاى  انسان  مورد  در  حكم  دو  اين  و  است   انسان  خود  باورهاى  و

ثانياً, تمامژ مصالح از سنخ خفژ و پنهان نيستند و بااا خااردورزى هاااى مضاابوط و منطقااژ و نيااز   است.

صفاى درونژ مژ توان بدان ها رسيد. گذشته از اين, مصالح به صورت كلژ و عمومژ پيدا و يااا پياادايژ 

اغراا اساسژ دين, روشن و آشكار و دست يافتنژ اساات و نمااژ توانااد زيرا مقاصد و    ;پذير مژ باشد

پنهان بماند و مصالح مترتب بر احكام و دستورهاى اسالمژ در راستاى همين مقاصد معنا و هوياات مااژ 

پس بايد پياادا باشااند, نااه پنهااان. آمااوزه هااا و  ;يابد و به عبارت ديگر ب شژ از اين مقاصد را مژ سازد

مچنان داراى مصااالح و مقاصاادند, هاام در مااوارد شاابيه سااازى شااده و هاام در غياار احكام دينژ نيز ه
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آنها.بنابراين آنچه به سبب مهندسژ تنتي  آشكار و ترسيم مژ شود و در راستاى مقاصد دين و ياريگر و 

 موافق با آن است, در شمار مصالح مژ آيد, وگرنه بيرون از مصالحژ است كه احكام معطااوف باادان هااا

 ست.ا

 

 

 هويت و شخ یت افراد اي اد م کل در 3-2-9

يعنااژ توليااد  ;يكژ از كاركردهاى دانش تنتي  درباره انسان, ترازسازى و همانندسازى اين موجود است 

موجوداتژ كه هويت هاى فردى يكسانژ از حيث ساختار تنژ, خونژ, سلولژ, احساسژ, عقالنژ, چهره, 

دارنااد و اياان اماار مشااكالتژ در امااور اقتصااادى, اجتماااعژ, رنگ, قد و جسامت و حتژ از نظر خُلقژ  

 تشاا ّ   معنا  بدين.  آورد  خواهد  پديد  …ازدواج, جرم, قضاوت, نمايندگژ, وصايت, كفالت, وكالت و

 ازدواج در, مثااال  عنااوان  بااه.  است   شده  ياد  امور  تحقق  شرط  و  بنياد,  است   انسان  كه  قضيه  طرف  تعيّن  و

 و او ميااان تمااايز طريااق اياان بااه تااا  باشااد  معين  و  مش    جهات  تمامژ  از  زن  يا  و  شوهر  هويت   بايد

)نيكااويي   تمايزاتژ مثل: سن, شكل, رنگ, قد, تحصيالت, نسااب و گااروه خااونژ.  ;ان روشن باشدديگر

اين حالت, فقه را در محور موضااوع شناسااژ بااه چااالش فرامااژ خوانااد و طبعاااً از حيااث   (1390  ،نهاد

 روياروى آن قرار مژ دهد. دستورى و اجرايژ نيز موانعژ را

  پیامدنهپاسخ  •

اولً, در اثر پيشرفت و پيدايش مهندسژ تنتي , توانايژ بشر در تش ي  دقيق هويت و ش صيت افراد, 

به مراتب تكامل و افزايش يافته است و اين پيام و روش بسيار مباركژ است كه داورى ها و رويااه هاااى 

ثانياااً, چنااان كااه گفتااه  هدايت نمايد و ميزان اشتباه و خطا را بكاهد.حقوقژ و فقهژ را به سمت عدالت  

شد, نتايج و محصولت همانندسازى, يكسان سازى همه جانبه تمام موجودات انسااانژ نيساات. نهاياات 

 ;اين كه از سوى ديگر, كاركرد تنتيكژ آنها در تمامژ سطو  و مراحل يكسان نيست و نمژ توانااد باشااد

, جهاات   همااين  بااه.  است   اثرگذار  عملكردشان  و  ظهور  در,  …آموزشي,  فرهنگژ,  ايژجغرافي  عوامل  زيرا

منطق و مبنايژ وجود ندارد كه ميزان داده هااا, سااازوكارها و شااعاع خااردورزى هااا, احساسااات و   هيچ

 عواطف در همگان يكسان و همانند گردد.
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 بحث و نتی ه گیری -4

با توجه به ضعف دليل عقلي م الفان شبيه سازي و عدم توانايي آنها در اثبات ممنوعيت اين فناااوري،  

رسد شبيه سازي انساني از نظر عقلي، ذاتاً فاقد اشكال اخالقي است. وقتي عملااي بااه لحااا    به نظر مي

انجااام آن، بايااد گيري در مااورد جااواز يااا ممنوعياات    ذاتي، اشكال و منع اخالقي نداشت، براي تصميم

گرايانه و بررسي نتايج سودمند و مضرّ آن تصميم گرفت. از طرفي احتمااال آن   براساس معيارهاي نتيجه

وجود دارد كه با پيشرفتهاي علمي و تحقيقاتي در اين فناوري، معايب آن رفع گردد و موفقيتهااايي در آن 

ه زوجين نابارور و فتهاي پيوندي، كم  بحاصل شود و فوايدي براي افراد و جوامع بشري مانند توليد با

انااد،  عالوه بر اين، اغلب نتايج سو  و مضرّي كه م الفان براي اياان فناااوري ذكاار كااردهد.  ... داشته باش

رسد بكارگيري محاادود  رو، به نظر مي مربوط به بكارگيري آزاد، گسترده و كنترل نشده آن است. از اين

ايد متعددي بااراي ا فاقد آن نتايج سو  خواهد بود و در عوا، فو و كنترل شده اين فناوري توسط دولته

رسد در حال حاضر، نبايد بر اساس دليل غياارمتقن، جلااوي   بنابراين، به نظر ميت.  بشريت خواهد داش

تحقيقات آزمايشگاهي در مورد شبيه سازي انساني را گرفت. چه بسا با آزاد گذاشتن تحقيقات علمي در 

دتي معايب آن برطرف شده و دانشمندان به ي  روش علمي مطمئن و سالم در اياان اين زمينه، پس از م

زمينه نايل شوند و انسان بتواند از منافع و فوايد اين فناوري نوين بهره جويد. البته روشن اساات كااه در 

روز آن زمان نيز بايد با وضع قوانين لزم و مناسب، جلوي سو  استفاده از آن را گرفت. همانطور كااه اماا 

شود تا ازدياد جمعيت، به كمبود   در توليد مثل از راه آميزش، در بعضي كشورها محدوديتهايي اعمال مي

امكانات و ايجاد مشكالت منجر نشود، در توليد مثل از طريق شبيه سازي نيز بايد محاادوديتهايي ايجاااد 

براي جلوگيري از پيامدهاي غير اخالقي و مي رسد    نظربه    .گردد تا آثار سوئي براي جامعه نداشته باشد

با توجه به پيچيدگي هاي شبيه سازي انسان وجود پهوهش هايي از اين قبيل سو  استفاده هاي احتمالي،  

ضااروري   لااذا  .خواهد توانست زمينه اي براي ايجاد قوانين مناسب براي پوشش اين پديده نااوين باشااد

عاد م تلف موضوع بيشتر بررسي شود، آنگاه پااس از است كه در نشست ها و همايش هاي ت صصي، اب

بررسي اين مسائل و كسب نظرات مراجع و علماي حاضر، ضمن توجيه بيانيه ها و اسناد الزام آور و يااا 

اختياري جامعه بين الملل با توجه به مباني دين اسالم و ارزش هاي حاكم بر جامعه خود، قوانين و آيين 

وكشورهاخود را براي پذيرش   اين حيطه را تدوين كنيم و به اجرا در آوريمنامه هاي نظارتي مقتضي در  

كودكان شبيه سازي شده آماده سازند. اين اتفاق دياار يااا زود در آينااده رد خواهااد داد و گرياازي از آن 

 نيست.  

كشااوري   وقااوانين  پيشنهادهاي اجرايي زير جهت بررسي و در صورت لزوم جاااي گاارفتن در مقااررات

 :رددتوصيه مي گ 
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بايد از طريق روش صااحيح تاادوين و ابتاادا بااا تهيااه  ،قانوني كه در اين زمينه وضع مي گردد  •

 پيش نويس و سپس بررسي كامل آن به شكلي هدفمند صورت پذيرد.

عالوه بر تكيه بر رويكردهاي مذهبي بايد ابعاد حقوقي و اخالقي آن به صورت يكسان مد نظر  •

سازي از پيچيدگي خاصي در علم پزشكي برخوردار اساات و قرار گيرد. به لحا  اين كه شبيه  

همواره عوامل زيادي منتج به ناديده گرفتن موانع قانوني و محدوديت هاااي اعمااال شااده مااي 

گردد كه در اين زمينه نياز به چارچوب هاي اخالقي و پاايش بينااي آنهااا در قااانون دارياام تااا 

 تضمين مورد نياز به دست آيد.

ي قوانين پيشرفته ترين كشورها در زمينه فاان آوري شاابيه سااازي جهاات الگو پذيري و بررس  •

تهيه پيش نويس قانون مورد نياز كشور، بايد صورت پذيرد. چرا كه اياان فاان آوري از جملااه 

پيشرفته ترين فناوري هاي حال حاضر جهان مي باشد كه جهاات مااديريت صااحيح آن كاماال 

ه اي موجود را بايد بااه كااار گرفاات. در اياان ترين و مطلوب ترين قوانين منطقه اي و فرامنطق

گفته كه به سراا قوانين كشورهاي در سطح خودمان و با كمااي پيشاارفته تاار باارويم نادرساات 

رماااني اساات و بااالترين سااطح اياان آاست. بدين لحا  كه اگر هدف ما دستيابي بااه قااانوني  

پيشرفته بهااره گرفاات تااا بتااوان در فناوري مورد توجه است. بايد از سطح فناوري كشورهاي  

 آينده اين پديده را تحت كنترل درآورد.

شبيه سازي با مسووليت نظارت و كنترل تحااولت و فعالياات اخالق زيستي  لزم است كميته    •

اين زمينه ايجاد شود تا آثااار بااالقوه   جهت تدوين قوانين مرتبط در  يحقوق  وكميتههاي علمي  

 قرار دهد.  قوانين  ت بررسي و بازبينيرا مادام تحانسان  شبيه سازي 
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