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  مقدمه
ابتدا ، نقالبي و غيرعادي پديد آمدههاي ااختراع يا نظريه، در طول تاريخ بشري هرگاه كشف

سازي انسان نيز از شبيه مسئله .دنبال داشته استبرآشفتگي معرفتي و ارزشي را در جامعه به
در جامعه انساني را جاي مناسب خود ، همين سنخ است كه دير يا زود از نظر ارزشي و معرفتي

پيامدهاي گوناگوني را در ، سازي انسان شبيه. خواهد يافت) ثر متقابلأثير و تأالبته همراه با ت(
، سازي انسان امكان شبيه، به همين علت .دنبال دارد ها بهانسان حيات فردي و اجتماعي

هايي را برانگيخته است و در پي آن محققان ديني نظرات و مطالبي را مبني بر تحريم  حساسيت
اند كه در صورت ر مورد آن نپرداختهاما به بررسي جامعي د ؛اندسازي ارائه نمودهيا تجويز شبيه

بحث بسيار مهم  .داشته باشند روحلي براي مسائل پيشراه ،سازي شدهپيشرفت روند شبيه
  :االت استؤپاسخ به اين س ،ديگر

 است؟) لولاهداكننده س(نسبت شخص اول  سازي شده داراي هويت مستقليآيا انسان شبيه .1

  سازي شده چگونه بايد باشد؟ال انسان شبيهبررسي حقوق و رسيدگي به تكاليف و اعم .2
ن آسـعي بـر    ،شناسـي روح از منظر قرآن كريم و علـم روان  مسئلهبا بررسي ، در اين مقاله

  .ها پاسخ داده شوداست كه به اين پرسش
 تئجربه كه؛ چناندارد ،كنيممي تصور ما آنچه از ترقديمي ايتاريخچهسازي شبيه علم يقينبه

 نوعي ،شد انجام گياهان مورد در انسان توسط زدن قلمه بار اولين براي كه هنگامي گفت توانمي
  .گرفت انجام او توسط سازيشبيه

 روي گياهان و بعضي جانورانشروع به تحقيق و مطالعه ها پيش دانشمندان زيادي از سال
اولين م 1962در سال 1تا اينكه جان گوردون از آكسفورد ،پرداختند با ساختار بدني ساده

2سازيشبيه گزارش را درباره
سازي او بيان كرد كه توانسته است اولين قورباغه شبيه. ارائه داد 

هاي همانندي كنند و قورباغه سازيشبيه ها رادانشمندان توانستند قورباغه. شده را ايجاد كند
 م1980دهه در ها نخستين بارسپس موش .كه داراي صفات ژنتيكي تنها يك والد باشند بسازند

سازي حيوانات ديگري مانند اسب و هاي بعد دانشمندان موفق به شبيهكلون شدند و در سال

                                                               
1. John Gordon. 
2. Cloning. 
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هنگامي شكل گرفت كه يك  سازي انسانشبيهتفكر راجع به  أمنش ايده اصلي و .گاو شدند
. سازي كندشبيه م1997در سال را  »Dolly«دانشمند اسكاتلندي توانست گوسفندي به نام 

را در جهان به خود جلب ... سياسي و ، مذهبي، توجه محافل پزشكي ،ين واقعه مهمپخش ا
سوم  سرانجام. شودعنوان نقطه عطف علم ياد ميبه بيشتراي كه از اين واقعه علمي گونهبه ،كرد

شد؛ آنها  منتشر »كلونايد«شركت آمريكايي سازي انسان توسط خبر شبيه م2002ژانويه سال 
كه برگرفته از نام  اندگذاشته »Eve« اند و نام او راسازي كردهدختري را شبيهمدعي شدند كه 

  . باشدحوا مي
هاي فرواني در جامعه جهاني مخالفت ها وانتقاد، سازي انسان با جدي شدن بحث شبيه

  :مطرح شد
 .ردسازي انسان بيشتر ريشه الهي و اخالقي داانتقاد كليساي كاتوليك به شبيه -
مشكل آنها از بين بردن كرامت انساني و استفاده ابزاري از بشر و كاهش ارزش و ترين  بزرگ

، 1384، اسالمي( گذارندسازي انساني و درماني نميهيچ فرقي بين شبيه آنها. است هنقش خانواد
  .)13ص ، 27ش 

سازي ولي در مورد شبيه ،دانندسازي درماني را مجاز ميتمام علماي اسالمي شبيه -
، الهياتي ،داليل فقهي ،دانندسازي انساني را حرام ميكساني كه شبيه .نظر دارندختالفانساني ا
 سازيآنها شبيه .اندعدد ديگري را عليه آن اقامه كردهشناختي و داليل متنروا، اجتماعي، اخالقي

هتك ، دخالت در آفرينش خداوندي، عنوان ابزاري براي تضعيف اعتقادات مذهبيانسان را به
تا جايي  ؛كنندميآشفتگي زندگي خانوادگي و گسست در نسب انساني قلمداد ، مت انسانحر

دانند و در مورد كساني كه سازي انسان را در حكم محاربه ميسنت شبيهكه برخي علماي اهل
حتي برخي خواهان اعدام مجريان  ؛خواهان اجراي حد هستند، كننداقدام به اين عمل مي

صورت پاي آنها به ن محارب هستند و كمترين كيفر آنها را بريدن دست وعنوابه، سازيشبيه
نظر وجود تفاقا مسئلهاين در فقه شيعه درخصوص  .)4ص، 45ش، 1384، همو(دانند ضربدري مي
 يك اشاره كرد كه در از رد مطلق تا پذيرش كامل آن هاي مختلف ديدگاه بهتوان  ندارد و مي

  :ر استبندي كلي به قرار زيتقسيم
  ؛ سازي انسانيجواز مطلق شبيه .1
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  ؛سازي انسانيجواز محدود شبيه. 2
  ؛سازي انسانيحرمت ثانوي شبيه. 3
  .)4ص، 44ش، 1384، همو( سازي انسانيحرمت اولي شبيه .4

سازي انسـان مطـرح   هاي فرواني در باب شبيهگيرينظرات و موضع، طور كه اشاره شدهمان
داليلي كه براي اين نظرات  نيتبي سازي وتحريم و تجويز نفس شبيهحول محور  بيشترشده كه 

كـه   شـده  سازي انسـان پرداختـه  روي شبيهندرت به مسائل پيشباشد و بهمي، اقامه شده است
  .سازي استترين دليل آن عدم بررسي جايگاه روح در بحث شبيهمهم

  :بندي كرديمتوان به سه روش تقسطوركلي ميسازي را به هاي شبيه تكنيك
 روش جنسي .1

سلول تقسيم  باشد كه يك سلول تخم به دوترين نوع همانندسازي ميمتداول روش جنسي از
، طي دوران جنيني گرفتن در رحم مادر و صورت قرار در، هريك از دو سلول جديد .شودمي

انجماد حفظ  حالت درتوان ميسلول را  يكي از اين دو. كرد انساني مشابه ديگري ايجاد خواهد
فرزندان ، كه به اين ترتيب رحم مادر قرار داد در، صورت تمايل والدين در، ها بعدسال كرد و

بنابراين روش  .اختالف دارند تنها از لحاظ سني با يكديگر شوند وخانواده كامالً به هم شبيه مي
 در د وهستن درگير) اسپرم تخمك و( هاي جنسيآن سلول جنسي روشي طبيعي است كه در

ها همسان و در كليه صفات  اين سلول. شودمي پيدايش جنين منجر نهايت به ايجاد سلول تخم و
  .شوند هم متولد مي  همانند خواهند بود و از آنها فرزندان چندقلوي بسيار شبيه به ها و ويژگي

  روش غيرجنسي .2
 لقـاح  هـم  بـا  را مـاده  و نـر  جنسي سلول دو آنكه جايبه، تخم سلول توليد براي روش در اين

 كـه  ترتيـب  اين به ؛شودمياستفاده  )اسپرم جايبه( بنيادي سلول يك و تخمك از يك، دهند

 قـرار  آن جـاي به را )بنيادي(سوماتيك  سلول هسته و كرده خارج آن از كامالً را هسته تخمك

 با تخمك حال ).كنندمي منتقل تخمك به را سوماتيك سلول ژنتيكي يعني اطالعات( دهندمي

 حاصـل  سوماتيك سلول هايويژگي با جنيني نهايت در و كندمي تكثير شروع به جديد هسته

 را يافتهلقاح سلول يكه هست  .شودمي استفاده بالغ سلول از، همانندسازي نوع اين در .شودمي
رت اين روش بـه دو صـو   .)همان( دهيممي قرار آن جايبه را بالغي سلوله هست و كنيمخارج مي
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  :شود انجام مي

   :1سازي جنينشبيه) الف
، الكتريسـيته  جريـان  و شيميايي مواد كمك با آن تثبيت و هسته از تعويض پسدر اين روش 

خاصـي از   هـاي سلول، گيري نطفهگذشت حدود پنج روز از شكل پس از وتخم رشد نموده  سلول
و سـپس  شـود  برداشـته مـي  سـازي يـا آزمـايش    براي شـبيه  ،هاي بنيادي نام داردآن كه سلول

توانايي توليد هـر نـوع سـلولي در بـدن انسـان را      اً ها تقريباين سلول .رود رويان از بين مي پيش
اهميت اين موضوع در  .شودسازي ميجنين براي تحقيق در آزمايشگاه شبيهدر اين مورد  .دارند

است كه با بررسـي و   بلكه هدف آن ،مشابه فرد مورد نظر ساخته شود، آن نيست كه يك انسان
هاي مربوط به انسـان را تحليـل   ها و بيماريسازي شده بتوان نارساييآزمايش روي جنين شبيه

، محمـدي ( هايي براي جلوگيري از بروز آنها قبل از تولد دست يافـت كرد و در حد امكان به روش
  .)59ص، 1387
  :2سازي از طريق تولدشبيه) ب
مجموعـه   دانشـمندان طـي  . سـازي شـد  يـن روش شـبيه  بـا ا بود كه گوسفندي اولين  »دالي«

كالبدي مشهور  هايي انتقال هسته سلولامعنبه »Somatic Cell Nuclear Transfer«ه عملياتي كه ب
آن برداشـته شـده    اي كه تمام خواص ژنتيكينطفه مشخصات ژنتيكي موجود موردنظر را به، است
الكتريكي و شـيميايي باشـد    هاي خاصتتحت مراقب البته نطفه جديد بايد. كنندمنتقل مي ،است

را به داخـل   آن، قابل قبولي از رشد رسيد پس از آنكه جنين به حد. تا توانايي تكثير را داشته باشد
 دهـد بعد به رشد طبيعي خود تا تولـد ادامـه مـي    كنند و از آن بهرحم يك حيوان ماده منتقل مي

 .)3ص، ب1384، اسالمي(
  ضوي يا سلوليسازي ع شبيه .3

 -مثل سلول پوست يا كليه  -يك سلول از يك عضو خاص از پيكر موجود زنده ، در اين روش
هاي  كه از كروموزم  سيتوپالسم و هسته، شود و با تمام محتوياتش اعم از پوسته بيروني گرفته مي

مصنوعي  شود تا از غذاي در يك مكان جديد مصنوعي قرار داده مي، اي تشكيل يافته است ويژه

                                                               
 .شودگفته مي Therapeutic Cloninيا Embory Cloning به اين روش  .1
 .شودگفته مي Reproductive Cloningبه اين روش . 2
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عضو ، در نتيجه اين فرايند. اي را تكثير نمايد هم پيوسته  هاي همسان و به استفاده كند و سلول
با تمام خصوصيات آن عضوي كه سلول از آن گرفته شده ، اي از پوست يا كليه جديدي مثل قطعه

   .آيد وجود مي به، بود

  شناسي منظر روان از سازي شدهروح شبيه
 2شناسيبه همين دليل عنوان روان ؛بوده است 1روح يا روان، شناسيمطالعه روانابتدا موضوع در 

اي به بررسي اين موضوعات شناسي نوين ديگر عالقهروان اما .دانست اتوان اسم بامسمرا مي
به همين دليل برخي بر اين اعتقادند كه  ؛را در كانون توجه خود قرار داده است 3ندارد و رفتار

و  ؛ قراملكي65ص، 1ج، 1360، حجتي( شود »شناسي روان«بايد جايگزين عنوان  4»رفتارشناسي«

   .)132ص، 1385، ايرواني
است كه  ايشناسي اشاره به روان ،آيد شناسي نوين به ميان مي روان در »روح« از سخنوقتي 

ر در آن تجربه معيا ه وروش علوم طبيعي را در پيش گرفت، در آن براي بررسي موضوعات خود
 ايطلبي چنين جدايي و استقالل. ه استتدريج جدا كردهو مرزهاي خود را از فلسفه باست اصلي 
ه شناسي نوين نيز تغيير كرد بلكه موضوعات و اهداف روان، شود محدود به تغيير روش نمي صرفاً
ه شناسي بپردازيم كبه بررسي شخصيت در روان روح بايد مسئلهناچار براي بررسي پس به .است

  .كندياد مي )67ص، 1372، شاملو ؛85ص ،1368، احمدي( 5»شاكله«عنوان ا قرآن از آن ب

 أَعلَـم  فَرَبكُم شَاكلَته  على يعملُ كُلٌّ قُلْ« :سوره اسرا به مفهوم شاكله اشاره شده است 84در آيه 

 پروردگارتـان  و كنـد  مـى  عمل خود) خوى و خلق و( روش طبق هركس بگو ؛سبِيال  أَهدى هو بِمنْ
 .»شناسد مى بهتر، است نيكوتر راهشان كه را كسانى

                                                               
1. Psych. 
2. Psychology. 
3. Behavior. 
4. The science of behavior. 

عبارت  به .نامندمي» شاكله«داند كه آن را عمل انسان را مبتني بر چيزي مي ،ااسرسوره  84يه آقرآن كريم در  . 5
 شناسيتوان شاكله را معادل مفهوم شخصيت در روانبا توجه به اين نكته مي .ها شاكله آنهاستاعمال انسان أمنش ،ديگر

مذهب  .4 ؛هيئت و ساختار رواني .3 ؛نيت .2 ؛خلق و خوي .1: شاكله داراي معاني متفاوتي است كه عبارتند از. دانست
  .مقدار قوت و طاقت .9 ؛طبيعت .8 ؛عادت .7 ؛حاجت و نياز .6 ؛مثل و مانند .5 ؛و طريق



  سازي انسانبررسي مسئله روح در شبيه 
  

 

103  

با اندك تأملي در . شاكله وي درنظر گرفته شده است ، اعمال و رفتار انسان أدر اين آيه منش
 ،در فرهنـگ واژگـان  . اسـت  1توان چنين استنباط كرد كه شاكله همـان شخصـيت   آيه فوق مي

ساخت بـراي مفهـوم شـاكله ذكـر      و تئهي، نيت، طريقت، و خويمعاني مختلفي همچون خلق 
  :كنيمتعريف از شاكله بسنده مياين در اينجا به . شده است

محـيط و  ، ت واحد رواني انسان كه دراثر تعامل وراثتئشاكله عبارت است از ساخت و هي«
كـرده و در  اي كه محركات محيطي را منطبق با خـود تفسـير    گونهبه ؛اختيار شكل گرفته است

  .)21ص، 1368، احمدي( »دهد اي خاص پاسخ مي مقابل آنها به شيوه
ده كـه  اشـاره كـر   گيري شاكله مراحل شكلبه منون ؤمسوره  14تا  12در آيات قرآن كريم 

  .به آن اشاره خواهيم كرد - نآقردر روح  -در قسمت بعدي 
ي كه در پي پاسخ به آن الؤرسد و سحال نوبت به اصل موضوع مي ،پس از بيان اين مقدمه

عين فرد اصل را با تمام خصوصيات فيزيكي و شخصيتي او ، سازي انسانآيا در شبيه :هستيم
سازي انسان شبيهداد و  سازي قرارسازي را بايد معادل عينسازي كرد؟ يعني شبيهتوان شبيهمي

؟ آيا با ا او يكسان استفرد موردنظر بوده و از نظر شخصيتي و رفتاري نيز ب  همانندشده كامالً
پاسخ اين  اگر ن را دوباره زنده كنيم؟يقادر خواهيم بود افرادي چون هيتلر و انيشت سازيشبيه

 ،كنندي كه مخالفان اين روش براي آن مطرح مييمعايب و تهديدهابسياري از  ،مثبت باشد تاالؤس
فرد  منفي باشد و تاالؤاين سولي اگر پاسخ  .حلي انديشيده شودبوده و بايد براي آن راه بجا

ي وجود نداشته و يهاي براي چنين جنجاليجا ،مشابه فرد اوليه نباشد عيناً سازي شدهشبيه
  . برداري كردشمار اين روش بهرهتوان از فوايد بيمي

                                                               
ديگر جدا  ياالختيار و چيزي است كه شيئي را از اشيااالمتياز و مابهمعناي مابهبه» شخص«شخصيت از ماده .  1
فرد ظاهر  رفتار گرفته و در پيدا كرده و شكل وحدت آدمي روح هايي كه درويژگي ،عبارت ديگر به. كند مي
 .)245، ص1374حبيبيان، : بنگريد به( گويندميرا شخصيت  گردد مي
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مفهـوم شخصـيت   ، شناسـي نـوين  اهميت در روانباحال  عين درو يكي از مفاهيم پيچيده 
بيش  سازي، بحث عينسازيشناسي در رابطه با مقوله شبيهه در علم روانبا توجه به اينك .است

 داننـد اي شخصـيت را معـادل ژن مـي   طرح آن به اين جهت است كه عده از همه مطرح است و

J.Eaves,1997, vol8, p.965-980) ; (McGue and J Bouchard, 1998, vol21, p.1-24،  الزم است ابتدا
بـه  يت و نظريات مختلف در رابطه با آن داشته باشيم كه در خـالل آن  اي به مفهوم شخصاشاره

  .برسيم -سازي است؟ سازي معادل عينآيا شبيه - ال خودؤپاسخي براي س
1مفهوم شخصيت

» بخشانسجام«كه توانسته است  باشدميشناسي  ازجمله مفاهيم روان 
توان به عامل وحدت در تعاريف نمي مجموعدر  ازآنجاكه .شناسي باشد هاي روان بسياري از يافته

شناسي در اينجا به تعريفي كه در يكي از كتب معتبر روان ،دست يافت از شخصيت شدهارائه
و  ها هيجان، توان الگوهاي معين و مشخصي از افكار شخصيت را مي« :كنيماشاره مي ،آمده

ماعي را شكل رفتارها تعريف كرد كه سبك شخصي تعامل هر فرد با محيط مادي و اجت
  .)104ص، 2ج، 1383 و ديگران، آتكينسون( »دهند مي

  ثيرگذار بر شخصيت انسانأعوامل ت
گيري شخصيت انسان لكچه عواملي در ش: ازجمله سؤاالت راجع به شخصيت انسان اين است كه

 برگرفته از يا اينكه صرفاً ،ثير محيط رشد و نمو اوستتأآيا شخصيت انسان تحت ؟گذار استثيرتأ
 ؟ثيرگذارندأيا هر دو عامل محيطي و وراثتي با هم ت ،بردهايي است كه از والدينش به ارث ميژن

  :اندشناسان سه گروهروان، ثيرگذار بر شخصيتأدر رابطه با عوامل ت
به اين  ؛دهنده شخصيت انسان هستندعوامل ژنتيكي تنها عامل تشكيل: معتقدند گروه اول

كه دربر دارنده رفتارهـاي فـردي و   نيز شخصيت انسان ، فيزيكي صورت كه عالوه بر خصوصيات
در نتيجـه اگـر پـدري     .به الگوي ژنـي بـه ارث رسـيده از والـدين بسـتگي دارد      ،اجتماعي است

ايـن گـروه بـه جبـر ژنتيكـي      . مزاج خواهـد بـود  فرزند او هم تند، تندمزاج صاحب فرزندي شود
 .E.Moffitt, 2005, vol55, p.41-104 ; Ricki, chapter6, 2005)( معتقدند

                                                               
1. Personality. 
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 .باشـد كننده رفتار شخصيتي فرد ميعوامل اجتماعي و تجارب آدمي تعيين: معتقدند گروه دوم
 قـومي و ، هـاي متفـاوت اجتمـاعي   با زمينـه  آنهاتفاوت شخصيتي افراد بستگي به تجارب محيطي 

صيت افراد ندارند و بـراي  شخبر ثيرگذاري عوامل ژنتيكي أاعتقادي به ت هيچ گروهاين  .فرهنگي دارد
، شـود شان ديـده نمـي  ولي در والدين ،ادعاي خود به نمونه خاص رفتاري كه در فرزندان وجود دارد

  .)Scarr , 2009, p.54, 424-435( اين گروه قائل به جبر محيطي هستند. كننداستناد مي
ند كـه برخـي از آنهـا    دهي كه افراد از خود بروز مييبه رفتارها توجهبا : معتقدند سوم گروه

يـك از ايـن دو   بديهي است كه هيچ، كامالً شبيه پدر يا مادر و برخي اصالً شبيه به آنها نيستند
بلكـه هـر    ،گيري شخصيت درنظر گرفتتوان علت تامه در شكلعامل ژنتيكي و محيطي را نمي
 ,Jacobson, 2010, vol30( ثر خواهنـد بـود  ؤگيري شخصيت افراد مـ دو عامل در كنار هم در شكل

p.521; DBread , 2012, vol68, p.3-10(. 

 :رسيمسازي شده ميحال به بررسي شخصيت در فرد شبيه ،شدهبا توجه به مطالب گفته
دارد؟ آيا رفتارها معادل ) دهنده سلول(سازي شده رفتاري كامالً مشابه اصل خود فرد شبيهآيا 
سازي شده دقيقاً در نتيجه فرد شبيه تاشوند آنها هم كپي مي، هاها هستند و با كپي ژنژن

  باشد؟) دهنده سلول( مشابه اصل خود
 .تاري كامالً مشابه ندارندرف ،آشكار است كه حتي دوقلوهاي همسان يك خانوادهاين نكته 
ولي ممكن است  ،كننددوقلوهاي همسان در يك زمان و در يك رحم رشد مي با وجود اينكه

ها و تجربه نيز پس از تولد .باعث رشد بهتر او شود و در نتيجه موقعيت يكي در رحم بهتر باشد
 .دهندمتفاوتي بروز مي رو رفتارازاينآيد كه يكسان نبوده و حوادث و وقايعي برايشان پيش مي

چراكه محيط  ؛تر استپيچيده) دهنده سلول(اصل  زي شده وسااين وضعيت در فرد شبيه
هاي متفاوت است و از مادراني متفاوت و در زمان ،يابنددو در آن پرورش ميكه آن ايرحمي

همساني نسبت به دوقلوهاي  ،كنندكه تجربه مي ايهمچنين تفاوت محيط فرهنگي و اجتماعي
در  .مراحل رشد آنها در دو دوره متفاوت است ؛ زيرابيشتر است، كنندكه در كنار هم رشد مي

بيشتر از فرد  ،كننديك زمان پرورش پيدا ميدر نتيجه دوقلوهاي همساني كه در يك رحم و 
 آيا كسي وجود دارد كه دوقلوهاي همسان را يك اما .سازي شده و اصل به هم تشابه دارندشبيه

  نفر درنظر بگيرد و در برخورد با آنها به يك شكل رفتار كند؟
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سازي شده ژن نيست كه بتوان گفت در فرد شبيه ،شخصيت و در پي آن خصوصيات رفتاري 
ثير محيط و شرايطي أتتحت ،سازي شده طي مراحل رشدي كه دارد كپي شده است؛ فرد شبيه

اين  توانر آن رشد و نمو داشته و نه ميمحيطي است كه اصل د همانندگيرد كه نه قرار مي
نتيكي يكسان نيستند و ما هرگز ژزيرا عوامل محيطي برخالف عوامل  ؛شرايط را يكسان كرد

پس اينكه بتوان  .سازي شده فراهم كنيمتوانيم عوامل محيطي يكساني را براي انسان شبيهنمي
  .ش نيستتوهمي بي ،سازي كردافرادي چون هيتلر و انيشتين را شبيه

  سازي انسان از منظر قرآنشبيه
سازي انسان دخالت در كار خداست و آفرينش آيا شبيه :رسد اينكهنظر ميسؤالي كه در ابتدا به

خلق بشر توسط بشر ، ها به روشي غير از طريق معمول جنسيآيا تولد انسان شود؟محسوب مي
  ته است؟يتوليد الكتريسيا از مقوالتي مانند اختراع هواپيما و  ،شودمحسوب مي

سازي اين است كه مخالفين معتقدند شبيه، سازي و تحريم آنيكي از داليل مخالفت با شبيه
  .شودانسان دخالت در كار خداست و آفرينش محسوب مي

، تكبر سرآنان از : گويد مي، سازي انسان هستند پي شبيه پل دوم درباره كساني كه در پاپ ژان
دارند كه پروژه آنها از پروژه خالق براي بشريت بهتر است و اين يعني خود را اين باور را در سر 

  .)84ص، 27ش، 1384، اسالمي(خدا پنداشتن و از حدود انساني و محدوده مجاز بيرون رفتن 
كنيم تا از طريق اين  ما تالش مي: گويد سازي مي پدر ويليام مائستري در مورد شبيه

 همان،(وسه هميشگي بوده تا فقط خودمان را جاي خدا بگذاريم خدا شويم و اين وس، تكنولوژي
   ).85ص

 سازيهمگي بر اين باورند كه شبيه، اندسازي نمودهسنت كه حكم به تحريم شبيهاهل لمايع
مخفي نماند كه اين عمليات « :آمده است نيز بيانيه نهايي مجمع الفقه االسالمي در .خلق نيست
أَم جعلُوا للَّه ": فرمايدخداوند عزوجل مي. رودشمار نمياز خلق بهي ئخلق يا جز، و مانند آن

قُ كُلِّ شَيخال قُلِ اللَّه هِملَيالْخَلْقُ ع هفَتَشاب هخَلَقُوا كَخَلْق شُرَكاء دالْواح وه و ء ارمجمع ( »)16رعد، ( "الْقَه

سازي انسان براي عوام شبهه خالقيت انسان در البته ايشان معتقدند كه شبيه .)369ص ،1418، الفقه
  .دانندسازي ميهمين را يكي از داليل تحريم شبيه ، وآوردوجود ميعرض خالقيت خداوند را به
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ها هم مانند خداوند قادر به آفرينش نسازي دخالت در كار خداست و انساشبيه آيا واقعاً 
  اند؟انسان شده

 براي فهم بهتر .راجع به خلقت سخن به ميان آمده استاز قرآن كريم آيات بسياري  در
  .پردازيمابتدا به معناي خلقت مي ،آيات اين

نظم  .2 ؛)ايجاد و انشاء(از عدم   ايجاد اشيا .1: تواند باشد خلق و آفرينش به دو معنا مي 
  ).تقدير( اي كه قبالً ايجاد شده است دادن اشيا از ماده

كار رفته است و برخي هدر اين دو معنا ب »خلق«اند كه واژه  تصريح كرده اهل لغتبرخي از 
گفته  رو؛ ازايناست »ايجاد بر كيفيت مخصوص«نويسند كه در واژه خلق تأكيد بر  ديگر مي

كه مقصود در آن جهت ابداع وجود  »ايجاد«اژه خالف ورب ؛شده كه اصل خلق همان تقدير است
نيز خلق  الميزانصاحب  .)108ـ110ص، 3ج، 1402، مصطفوي ( به صورتي كه قبالً نبوده است ،است
 ،يعني چيزي كه بوده و ماده اوليه داشته است ؛داند چيزي مي يمعناي جمع كردن اجزارا به

  .)671ص، 20ج ،1417 ،طباطبايي(دهي شود  حاال سامان

معناي دوم  در قرآن به» خلق«توان گفت واژه  ني لغوي و اصطالحي ميابا توجه به اين مع
  :حال با دو دسته از آيات مواجهه هستيم .رود كار ميبه

: آن هستند كه خالق همه چيز خداست آياتي در قرآن وجود دارد كه حاكي از :دسته اول
 زمين در) هانعمت از( را آنچه همه كه است خدايى او ؛جميعاًهو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في األَرضِ «

 »آفريده است )خداوند(همه چيز را ؛ و خَلَقَ كُلَّ شَيء« ؛)29بقره، ( »آفريد براى شما، دارد وجود
 و هاآسمان كه) خدايى( همان ؛أَيام ستَّةِ فىِ بينَهما ما و الْأَرض و السماوات خَلَقَ الَّذى« ؛)2فرقان، (

  .)59فرقان، (» آفريد]  دوران شش[ روز شش در، دارد وجود دواين ميان را آنچه و زمين
سوره  14مانند معناي خلقت در آيه  ؛دانندآياتي كه خلقت را مختص خداوند نمي: دسته دوم

 بهترين او« فرمودند اينكه از در واقع .»الخْالقينَ أَحسنُ اللَّه فَتَبارك« :فرمايدمنون كه ميؤم
از زبان حضرت  كه آنجا همچنين. نيست او به مختص خلقت كه شود مى فهميده »هاست خالق
 »سازم مى پرنده شكل به چيزى، گل از من ؛الطَّير كَهيةِ الطِّينِ منَ لَكُم أَخْلُقُ ىأَنِّ«: فرمود )ع(عيسي

  .)49عمران، آل(
چون  ؛مخصوص خداست) از عدم يايجاد و انشا(معناي اول خلق كه  ن گفتتوا مي بنابراين
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   .آورد نمي وجودبهعنوان ماده اوليه اشيا و به انسان در اختراعات و ابداعات خود چيزي را از عدم
اختصاصي به ) چيزي كه قبالً بوده است يتنظيم و جمع اجزا(معناي دوم خلق به پس

 ،نيز قدرتي داده است كه اگر با فكر و اراده همراه شودخداوند به انسان  ؛ بلكهخداوند ندارد
 ،نيست) معناي ايجاد و ابداعبه( آفرينش نيز در حقيقت انسان سازيشبيه .كند تواند چنين مي

 لقاح مصنوعي است اين عمل شبيه .يك عمليات دخل و تصرف در مخلوقات خداوند استبلكه 
، داوودي(» خداوند است، است و علت تامه در خلقت كننده مقتضياتانسان علت معده و فراهم« كه

، چون اساس آن فقط عاملي است براي اين نوع خلقت؛ بنابراين متخصص ژنتيك .)3ص، 1387
و آن دانه رشد  كارداي را مينظير شخصي كه دانه ؛باشد سلول است كه آن هم ساخته خداوند مي

نه اينكه خالق و آفريننده  ،واسطه توليد استعامل و ، كشاورز. شودكند و به گياه تبديل ميمي
 آيا ؛أَفَرَأَيتُم ما تَحرُثُونَ أَ أَنْتُم تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزّارِعونَ«: فرمايدكه قرآن كريم ميگياه باشد؛ چنان

 »رويانديم؟ مى ما يا رويانيد مى را آن شما ايد؟ آيا انديشيده ،كنيد مى كشت آنچه درباره هيچ
  .)63-64واقعه، (

پدر و مادر هم در تولد  ؛ چراكهنمايددر تولد فرزند بسيار واضح و بديهي مي مسئلهاين 
  .داندرا خالق فرزند نمي آنهاكس فرزند نقش واسطه را دارند و هيچ

 حجرات،(» أُنثى و ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكم إِنَّا«: فرمايدخصوص ميموسوي بجنوردي درايناهللا آيت

مردم از طريق تركيب اسپرم و تخمك پديد  بيشتركند؛ يعني به روش معمول اشاره مي )13
اين  ؛آوريمانسان ديگري پديد مي ،حال به روشي ديگر ما از مخلوق خداوند سبحان .آيندمي

ما از مخلوق  ؛عالم خلقت ما استقالل نداريم در .شودانسان باز هم مخلوق خدا محسوب مي
قرآن . حيات حيواني و حيات انساني :انسان دو حيات دارد .كنيماستفاده مي خداوند سبحان

 النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُم« ؛»مكين قَرَارٍ فىِ نُطْفَةً جعلْنَاه ثم«؛ »طينٍ من سلَالَةٍ من الْانسنَ خَلَقْنَا لَقَد و« :فرمايدمي

مراحل ، خلقت اول« .»خَلْقًا أَنشَأْنَاه ثُم لحما الْعظَام فَكَسونَا عظَما الْمضْغَةَ فَخَلَْقنَا ةًمضْغَ الْعلَقَةَ فَخَلَقْنَا علَقَةً
خلقت انساني است كه همان نفس ناطقه يا ، گويد و منظور از خلقت آخرخلقت حيواني را مي

مقتضيات حيات  ؛ه ديگرسازي يا هر شيوتواند توليد كند با كلونانسان روح را نمي. روح است
  .)35ص، 1381، ساالري(» دهدنفس ناطقه را خداوند سبحان مي، اما روح را ،شودحيواني توليد مي
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بلكه  ،داندتنها دخالت در خلقت نميتولد اين انسان را نهنيز سيد محسن موسوي تبريزي 
ار طبيعت دست به كشف ها اين اجازه را داده است كه در اسردارد كه خداوند به انسانبيان مي

  .)13ص، 1383، قهرمانيپور( بزنند و از آن به نفع خود استفاده كنند
قانون خلقت ( اگر بشر روزي چنين توفيقي حاصل كند« :فرمايدمينيز مطهري  شهيد

دست آورد و عيناً اي مادي تركيب موجود زنده را بهتمام شرايط و اجز جانداران را كشف كند و
ولي از نظر دخالت  ،از نظر كشف علمي كار مهمي كرده است ،)طبيعي را بسازد نظير ماده زنده

در ايجاد حيات به همان مقدار دخالت دارد كه پدر و مادر از طريق تناسل در ايجاد حيات فرزند 
انسان  ،يك از موارددر هيچ ؛هاي گندم دخالت داردو يا كشاورز در ايجاد دانه ،دخالت دارند

  .)55ص، تامطهري، بي( »كننده شرايط قابليت يك ماده براي حيات استفراهم ؛تكننده نيسخلق

  نآروح در قر
ولي مورد بحث ما  ؛داراي معاني متفاوتي است مورد در هرو بار آمده  21در قرآن  »روح«كلمه 

ر عنوان امو آن را به دانسته آن را از خود أو مبد أروح آدمي است كه خداوند در قرآن كريم منش
، منونؤم14، حجر 29در آيات فرواني همچون  قرآن كريم. الهي از خلق الهي جدا كرده است

  .داندالهي مي أروح را امر الهي با منش، تحريم12 و سجده9، انبيا 91، اسراء 85
  :شودبرده اشاره ميبه برخي از آيات نام ادامهدر 

 هنگامى ؛ساجِدين لَه فَقَعواْ روحى من فيه نَفَخْت و سويتُه فَإِذَا« :آمده است حجرسوره  29در آيه 
 همگى، دميدم) بزرگ و شايسته روح يك( خود روح از او در و، رساندم پايان به را آن كار كه

  .»كنيد سجده او براى
 1گردد كه در آيه قبلبرمي» بشراً«به كلمه  »له«و  »فيه« ،»هتسوي« در كلمات »ه«ضمير 

خطاب نيز » فقعوا«كلمه  .يعني مجسمه و جثه او را كامل گردانيدم »هتسوي«كلمه  .استآمده 
هنگامي كه من مجسمه آدم را ساختم و از روح خويش در  !يعني اي فرشتگان ؛به مالئكه است

  .شما به خاك او بيفتيد و او را سجده كنيد، زنده و متحرك شد و آن دميدم

                                                               
1 .نُونٍ وسإٍ ممنْ حالٍ ملْصن صشَرًا مقٌ بكَةِ إِنِّي خَالالَئلْمل كبإِذْ قَالَ ر. 
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ثم  طينٍ من سلَالَةٍ من الْانسانَ خَلَقْنَا لَقَد و« :فرمايدمي مؤمنون سوره 12-14 اتدر آيخداوند 

لْنَاهعين قَرَارٍ فىِ نُطْفَةً جكم لَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُملَقَةَ فَخَلَقْنَا عضْغَةً الْعضْغَةَ فَخَلَقْنَا ما الْمظَمنَا عوفَكَس ظَامالْع 

 يا( اى كشيده از را انسان آفريديم و همانا؛ الخْالقين أَحسنُ اللَّه فَتَبارك ءاخَرَ خَلْقًا أْنَاهأَنشَ ثُم لحما
 علقه صورتبه را نطفه سپس ،جايدار آرامگاهى در آبى چكه گردانيديمش پس ،گل از) چكيده

 صورتبه را ضغهم ، و] شده جويده گوشت شبيه چيزى[ مضغه صورتبه را علقه ، و] بسته خون[
 .داديم اى تازه آفرينش را آن سپس ،پوشانديم گوشت هااستخوان بر و درآورديم هايىاستخوان

  .»است آفرينندگان بهترين كه خدايى است بزرگ پس
 با ،"آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناه ثُم": فرموده و داده تغيير "انشا" به "خلقت" از را سياق جمله اين در«
 آنچه اينكه بر كند داللت كه است آن خاطربه اين و ،"... خلقناه ثم": بفرمايد بود ممكن اينكه

 علقه مثالً ؛بود قبلى مراحل در آنچه از غير است ديگرى حقيقت و ديگرى چيز ،آورديم وجودبه
 اينكه اال ،دارد فرق نطفه با آن امثال و شكل و طعم و رنگ و خواص و اوصاف نظر از هرچند
، 1417. طباطبايي( »گرفت خود به را آن جنسهم اوصافى و داد دست از ،داشت نطفه هك اوصافى

  .)20ص، 15ج
 إِلَّا الْعلْمِ منَ أُوتيتُم ما و ربى أَمرِ منْ الرُّوح قُلِ الرُّوحِ عنِ يسلُونَك و« :فرمايدمي سوره اسرا 85آيه 

 از اندكى جز و است من پروردگار فرمان از روح بگو ؛ندكن مى سؤال روح درباره تو از و ؛قَليال
  .»است نشده داده شما به، دانش

 .عنوان امر الهي از خلق الهي جدا شده استخداوند است كه به ،روح أو مبد أدر اين آيه منش
 رود كه تدريج دركار ميمر در جايي بهتعبير ا«: فرمايدمي »امر«عالمه طباطبايي در تبين كلمه 

به  ،پس روح كه از امر خداوند است .يعني مادي و محكوم به حركت مادي نباشد ؛نباشد ارك
بلكه موجودي مستقل  ،قابل اشاره نيست مكان نبوده و زمان و، اين معناست كه آميخته با ماده

  .)195ص، 13ج، همان( »قدرت است، اراده، علم، است كه داراي حيات

 جاندار كه است حيات مبدأ معناىبه اين كلمه«: فرمايدمي تعريف روح در، عالمه در ادامه
 گردد برمى مذكر ضمير لفظ روح هم به و ،شود مى ارادى حركت و احساس بر قادر آن وسيلهبه
  .)197ص، همان( »مؤنث هم و
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 الْأَبصرَ و لسمعا لَكُم جعلَ و روحه من فيه نَفَخَ و سوئه ثُم« :نيز آمده است سوره سجده 9آيه  در

الْأَف وةَئيلًا  دا قَلبراى و دميد وى در خويش روح از و ساخت موزون را او) اندام( سپس ؛تَشْكُرُون م 
  .»آوريد مى جاهب را او هاىنعمت شكر كمتر اما ،داد قرار هادل و هاچشم و گوش شما

جويا  ،دميد )ع(كالبد حضرت آدم راجع به روحي كه خدا در) ع(هنگامي كه از امام صادق
روحي  )ع(روح حضرت آدم ؛»الروح التي في عيسي مخلوقة هذه روح مخلوقة و«: ايشان فرمود ،شدند

روحي است كه آفريده شده و اينكه خداوند روح  )ع(است كه آفريده شده و روح حضرت عيسي
  .يعني خانه من ؛»بيتي« :نددونظير كعبه معظمه است كه فرم ،را به خود نسبت داده )ع(حضرت آدم

 .عنوان امر الهي از خلق الهي جدا شده استخداوند است كه به ،روح أو مبد أبنابراين منش
قابل اشاره  مكان و زمان و، به اين معناست كه آميخته با ماده عنوان امر خداوندبهپس روح 

تفاوت در كيفيت  وقدرت است  و اراده، علم، موجودي مستقل است كه داراي حيات و بودهن
 .باشدسازي شده تواند دليلي بر عدم وجود روح در انسان شبيهها نميآفرينش و خلقت انسان

  .اشاره خواهد شد تفصيل به اين مطلببهدر قسمت بعد 

  سازي شدهبر اثبات روح در انسان شبيه ديگردليلي 
 .آنها نيست بر عدم وجود روح دردليلي  ،ها وجود داردتفاوتي كه در كيفيت آفرينش و تولد انسان

ها شكي ندارد و اين يا ما انسان )ع(يا حضرت عيسي )ع(كس در وجود روح در حضرت آدمهيچ
سازي انسان شبيه .دليلي بر عدم وجود روح نيست ،شودمان مشاهده ميتفاوتي كه در آفرينش

توان دليلي بر ين تفاوت را ميآيا ا ؛ها تفاوت داردشده نيز فقط در كيفيت آفرينش با ساير انسان
 ؛فَيكُونُ كُن لَه قَالَ ثُم تُرَابٍ من خَلَقَه  ءادم كَمثَلِ اللَّه عند  عيسى مثَلَ إِنَّ« عدم وجود روح در او دانست؟

 موجود": فرمود او به سپس و، آفريد خاك از را او كه است آدم همچون، خدا نزد در عيسى مثَل
  . )59عمران، آل(» شد موجود فوراً هم او "!باش

 و ابوالبشر آدم نظير است بشرى وى كه ندارد داللت اين از بيش عيسى والدت كيفيت«
 گفته آدم درباره آنچه بر زائد سخنى وى درباره نيست جايز پس .است معمولى غير خلقتش

 مادر و پدر بدون را او الىتع خداى كه است انسانى او: يمگوي مى آدم درباره .گردد بيان، شود مى
. آفريده پدر بدون را او تعالى خداى كه است انسانى :يمگوي مى هم عيسى درباره و، است آفريده



  1394بهار و تابستان ، 33 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

112  

 به يا دارد خدا نزد او كه واقعيتى و صفت و خدا نزد عيسى مثل كه است اين آيه معناى پس
 كه است اين، دارد اطالع وا خلقت از) خود دست به وى آفريدگار( تعالى خداى خود آنچه عبارتى
 جمع خاك از ىاجزائ كه بوده اين آدم خلقت كيفيت و است آدم خلقت به شبيه او خلقت كيفيت

 تكون ،عيارتمام بشر يك سيرت و صورت به خاك آن و "باش" كه داد فرمان آن به سپس و كرد
از آيه شريفه اين « .)212ص، 3ج، 1417 ،طباطبايي( »باشد شده متولد پدرى از اينكه بدون، يافت

هرچند سنت جاريه الهي  ،عادي است آيد كه خلقت عيسي مانند خلقت آدم طبيعي ومعنا برمي
  .)213ص، همان( »پيدايش نيازمند پدر باشد ها اين بوده كه هركس در تكوين ودر نسل

خاطر تولد كه به - )ع(عالمه طباطبايي اين آيه را دليلي بر نفي الوهيت حضرت عيسي
  .دانندمي - متفاوت ايشان به وي نسبت داده شده بود

 ،را نداريم )ع(سازي شده با حضرت مسيحقصد مقايسه انسان شبيه ،اشاره به اين آيه با
تفاوت خلقت حضرت آدم و حضرت  .هاستنحوه خلقت كيفيت و بلكه منظور اشاره به تفاوت در

شوند تماس جنسي والدين متولد ميكه از طريق  يهايو خلقت انسان )ع(حوا و حضرت عيسي
نه دليلي است بر  ؛تولد است فقط تفاوت در نوع خلقت و ،سازي شدهو حاال هم انسان شبيه

چون  ؛بدانيم 1سازي شده را انسان درجه دوماثبات الوهيت و نه دليلي است كه انسان شبيه
قائل نباشيم و بگوييم تفاوت در كيفيت خلقت مانع از آن نيست كه ما براي اين افراد روحي 

زيرا  ؛آيندحساب ميپس درجه دوم به، هستند) اهداكننده سلول( آنها بدل و كپي از اصل خود
بلكه در  ،نژاد و نحوه تولد و جسمانيت آنها نيست ها به رنگ ودرجه انسان تفاوت در مرتبه و

  .گرددتقواست كه به روح برمي
با مباني خلقت و اسالم وجه مخالفت هيچبه اين اقدام«كه  ستاعبايي خراساني معتقد 

تصريح از خلقت حضرت آدم و حوا كه بدون پدر و مادر و همچنين كه خداوند بهنيست؛ چرا
آن را يكي از آثار ، در قرآن آورده است و در نهايت، حضرت عيسي كه بدون پدر متولد شده

  .)21ص، 1383، پورقهرماني( »داندنظام آفرينش و قدرت خداوند مي

                                                               
با انسان دانند كه سازي را اين ميله انسان درجه دوم به اين علت مطرح شد كه برخي دليل تحريم شبيهمسئ. 1

حجرات تنها عامل برتري سوره  13ولي با توجه به آيه  ؛سازي شده مانند انسان درجه دوم برخورد خواهد شدشبيه
  .داراي روحي كامالً مستقل هستند سازي شدههاي شبيهانسان. تقواست كه اين هم ربطي به نحوه تولد ندارد ،هاانسان
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  سازي شدهدليلي بر وجود روح در انسان شبيه ،عدل الهي و معاد
اشتراك جسمي و ژنتيكي ، فرد اهداكننده سلول سازي شده وتنها وجه مشترك انسان شبيه

  .دوستاست و اين شباهت نه دليلي بر عدم روح و نه اشتراك روح در آن

جهان نيز براي او . دهدانسان را روح و نفس او تشكيل مي واقعيت و شخصيت، هويت
 هوسيلرسد و بهنفس از طريق بدن به كمال مي. گرددشده و آخرت نيز براي او برپا مي آفريده

همچنين . توانست به كمال برسدروح انسان نمي ،كند و اگر بدن نبودآن علم و آگاهي پيدا مي
يا يك رشته  ،رسدمي هاتها و لذانسان از طريق بدن به يك رشته از خوشي، در سراي ديگر

عنوان از هر بدني به اگر از اين جهت ؛اي داردبدن جنبه وسيله بنابراين. چشدها را ميمجازات
  .)436-433ص، 1362، نوراني و حسيني اردكاني( عين عدل و داد خواهد بود، وسيله استفاده شود

ته و در مورد ابعاد با معاد و زندگي ابدي انسان ارتباط داش، نآسوم آيات قربيش از يك
، هاي ابدينعمت، قيامت مسئلهپيامدهاي انكار ، لزوم ايمان به آخرت مانند مختلف قيامت

با  همچنين. است بين اعمال نيك و بد با نتايج اخروي آنها بحث كرده هرابط و هاي جاودانيعذاب
ه و به شبهات امكان و ضرورت رستاخيز مورد تأكيد و تبيين قرار گرفت ،گوناگون هايشيوه

فراموش كردن يا انكار  ،هاها و كجرويكه منشأ تبهكاريچنان است؛ منكران پاسخ داده شده
  .)11ص، 3ج، 1374، مصباح يزدي( معرفي شده است قيامت و روز رستاخيز

توان آنها را به سه دسته كلي در قرآن مجيد آيات فراواني در اثبات معاد وجود دارد كه مي
كنند كه برهاني بر نفي معاد وجود كيد ميول آياتي هستند كه بر اين نكته تأته ادس :تقسيم كرد

دسته دوم آياتي  .سوره جاثيه 24؛ مانند آيه منزله خلع سالح منكران معاد استاين آيات به .ندارد
خواب اصحاب  نيزو   )رومسوره  19آيه (هاي مشابه معاد مانند رويش گياهان كه به پديده هستند
 73و  67ات طور آيسوره بقره به زنده شدن حيوانات و همين 260آيه  كه؛ چناناشاره دارد كهف

دسته سوم آياتي هستند كه  .ها در همين جهان اشاره داردشدن برخي انسان سوره بقره به زنده
 خَلَقَ و«: فرمايدسوره جاثيه كه مي 22و  21مانند آيه  ؛به برهان عقلي بر ضرورت معاد اشاره دارد

اللَّه اتاومالس و ضقِّ الْأَربِالح زَى وتُجا نَفْسٍ كلُّ  لبِم تبكَس و مون لَا هظْلَمرا زمين و هاآسمان خداوند ؛ وي 
 ستمى آنها به و شود داده جزا ،است داده انجام كه اعمالى برابر در هركس تا است آفريده حقه ب

  »!شد نخواهد
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، ها بعد از مرگمراد از معاد اين است كه انسان، شده در قرآن كريمآيات مطرح با توجه به
عدل  هاعمال دنيوي خود به محكم هدر جهان ديگري زنده و محشور شده و براي ديدن نتيج

سازي شده كپي اصل و حال اگر انسان شبيه .اعمال فراخوانده شوند هالهي براي محاسب
آيد كه اوالً يك روح به دو بدن برگردد و ثانياً محاسبه اعمال يالزم م ،اهداكننده سلول باشد

شده كه با توجه به آيات بيان ،سازي شده برعهده فرد اصل و اهداكننده سلول باشدفرد شبيه
 .اين خالف عدل الهي است

   نتيجه
توان سازي شده را نميانسان شبيه، شناسي بررسي شدطور كه از منظر روانهمان .1

  .سازي شده داراي شخصيت مستقل استزيرا انسان شبيه ؛كننده سلول دانستكپي اهدا
مشخص شد كه دانشمندان اقدام به خلق انسان از  با توجه به آيات مربوط به خلقت .2

بلكه فقط توانستند روشي جديد را  ،اندنكرده، ي ابداع و ايجاد باشدامعنآن جهت كه خلقت به
  .وجود آورنددر تولد انسان به

ها در نحوه تولد است و اين تفاوت سازي شده و ساير انسانها تفاوت انسان شبيهتن .3
  .دليلي بر عدم وجود روح در او نيست

، معاد و رسيدگي به اعمال كه مقتضاي عدل و حكمت الهي است مسئلهبا توجه به  .4
 ؛نيستنددو فرد با دو بدن و دو روح هستند و هرگز داراي شخصيت واحد ، فرد اصلي با نسخه او
پس  ،كننده سلول باشد و هردو داراي يك روح باشندسازي شده كپي اهدازيرا اگر انسان شبيه

كه اين مغاير با  ،آيد كه يك روح به دو بدن بازگردداز مرگ و در بازگشت روح به بدن الزم مي
  .عدالت و حكمت خداوند است

با ديدي  راين بايدبانب .سازي شده داراي روح و شخصيت مستقل استانسان شبيه .5
  .گذاري شودبحث و بررسي و در نهايت قانون نگرانه در رابطه با حقوق و تكاليفشآينده

  منابع فهرست
 .قرآن كريم -
 .1383، ارجمند :تهران، 4چ، 2ج ،شناسي هيلگارد زمينه روان، ريتال و ديگران، آتكينسون -



  سازي انسانبررسي مسئله روح در شبيه 
  

 

115  

  .1368، اميركبير: انتهر، شناسي شخصيت از ديدگاه اسالم روان، اصغر علي، احمدي -
  .الف1384، 44، شمارهنشريه فقه ،»سازي انسان از ديدگاه فقهاي شيعهشبيه«اسالمي، حسن،  -
  .ب1384، 27شماره، هفت آسمان، »سازي در آيين كاتوليكشبيه«ـــــــــــــ ،  -
، ميمجله كاوشي نو در فقه اسال، »سنتسازي انسان از ديدگاه فقه اهلشبيه«ـــــــــــــ ،  -
  .1384، 45شماره 
  .1383، 37، شمارهكاوشي نو در فقه اسالمي، »سازي انساننگاهي به شبيه«پورقهرماني، بابك،  - 
 .1374، سازمان تبليغات اسالمي: تهران، مروري بر روان آدمي، احمد، حبيبيان -
ر نش: تهران، 2چ، 1ج ،شناسي از ديدگاه غزالي و دانشمندان اسالمي روان، محمدباقر، حجتي -

 .1360، فرهنگ اسالمي
: تهران، 2چ، مالصدرا مبدأ و معاد ترجمه، نوراني عبداهللا و بن محمد احمد، حسيني اردكاني -

  .1362، مركز نشر دانشگاهي
، سال چهارم، تمدن فقه و تاريخ وفصلنامه ، »شبيه سازي انسان در فقه شيعه«، مريم، داوودي -
 . 1387، 16شماره 
  .1381، حكيمان: تهران، نسانسازي اشبيه، حسن، ساالري -
 .1372رشد، : تهران، شناسي شخصيتها در روانها و نظريهمكتبشاملو، سعيد،  -
، اسالمى انتشارات دفتر: قم، 5چ، الميزان في تفسير القران، سيد محمدحسين، طباطبايي -
 .ق1417
سنجش، : ان، تهرالنفس از ديدگاه دانشمندان اسالمي علمايرواني، محمود  و ناصر ،قراملكي - 
1385. 
نشر : تهران، 2چ، سازي انساني؛ مالحظات علمي، اخالقي، حقوقي و فقهي شبيه، علي، محمدي -
 .1387، معارف
 .1374، سازمان تبليغات اسالمي: تهران، 3چ، آموزش عقائد، محمدتقي، مصباح يزدي -
و النشر، مركز الكتاب الترجمه : ، تهرانكلمات القران الكريم في التحقيقمصطفوي، حسن،  - 
 .ق1402
  .تابي، صدرا: تهران، مقاالت فلسفي، مرتضي، مطهري -

 

- D. Bread, Michael, “Both Environment and Genetic Influence Behavior”, Natural 
Education, vol68, 2012. 



  1394بهار و تابستان ، 33 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

116  

- E. Moffitt, Terrie, “Genetic and Environmental Influences on Antisocial Behaviors”, 
Evidence from Behavioral–Genetic Research, vol55, 2005. 

- J. Eaves, Lindon, “Genetics and Developmental Psychopatologhy”, Journal Child  
Psycho, Psychiat, vol8, 1997. 

- Jacobson, Kristen, “Considering Interactions between Genes”, Environments, 
Biology and Social Context, Psychological Science Agenda, vol30, 2010. 

-  McGue, Matt and Thomas J Bouchard, “genetic and environmental influences on 
human”, Journal Annual Reviews, vol21, 1998. 

- Ricki, Lewis, Permission required for reproduction, chapter6, The McGraw-Hill, 
Companies Inc, 2005. 

- Scarr, Sandra & Kathleen Mc Cartney, “How People Make Their Own 
Environments: A Theory of Genotype Greater Than Environment Effects”, Journal of 
Personality and Social Pcychology, 40(5), 1983. 


