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یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختالف نظرات جدی در آن 

)درمانی، تولید مثلی( انسان است که در این باب نظرات  سازیگردد، موضوع شبیهمشاهده می

آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز گردد. بررسی متفاوت و مغایری میان فقها یافت می

ای نظیر جواز توان به ادلهسازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که میمطلق شبیه

سازی مولد دارای مطلق و استناد به اصاله االباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه

اسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق اشکال مختلفی است که به تن

دهد با نشان می سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیزاست، جواز مطلق شبیه

ها و عدم ترجیح هیچ اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان

سازی تفسیر نمود و در موارد بین المللی را در جهت جواز شبیهتوان اسناد کس بر دیگری، می

دانند و در صورت برطرف شدن اشکاالت حقوق معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می

تحلیلی نشان  -بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی

سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد ق شبیهجواز مطل دهد که در بین آرای فقهامی
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 مقدمه

ژنتیک و علمی است که در ای از مهندسی سازی انسانی، چهره ویژهسازی به ویژه شبیهشبیه

این  .(109 :1385همایون مصباح، ) ها آثار بسیاری خواهد داشتآینده نه چندان دور بر زندگی انسان

گیری رفتار و عمل عوامل شکل ها شده و در پی تبیین علل وعلم جدید، معطوف به رفتار انسان

ن با هم هماورد شده و طبعاً در آنان بر آمده است. بدین ترتیب علم و دین در حوزه رفتار انسا

طباطبایی و ) کندهایی ایجاد میحتی چالش ها، مسایل واین فرایند یکی برای دیگری پرسش

 .(226: 1392میراحمدی، 

های مختلفی که در خصوص ابعاد مذهبی، علمی، پزشکی، اخالقی، حقوقی، با عنایت به جنبه

نظریات مختلف و بعضاً متعارضی در این زمینه از سوی گردد، مطرح می سازیشبیهاجتماعی و... 

در سطح  اىبازتاب گسترده ،سازیشبیههای مختلف ارائه و مطرح شده است. اندیشمندان حوزه

اعم از فیلسوف و فقیه و سیاستمدار ، هاى گوناگونو غالب صاحب نظران عرصه ه استجهان داشت

. گرفت جا که این مسئله چالش قرن نامآنتا  ،پرداختندبه اظهارنظر درباره این رخداد  ،و متکلم

 .(3 :1384اسالمی، )

ای دین اسالم نیز با توجه به ابعاد حقوقی و اخالقی خود، بایستی در مقابل مسائل مستحدثه

پذیرش آن اظهار نظر اظهار نظر نموده و نسبت به پذیرش و یا عدم سازیشبیههمانند موضوع 

برخی اندیشمندان این حوزه و با توجه به پویایی فقه شیعه در مواجهه با مسائل نماید؛ به اعتقاد 

توان دریافت که با دوری از تعصب و عدم نقض سنت الهی نوین و با تأملی در اسناد بین المللی می

توان استفاده از فناوری مزبور را توجیه نمود. البته نظر همه فقهای امامیه چنین و حقوق بشر، می

های مختلفی از سوی فقها بیان شده است. در ، دیدگاهسازیشبیهت و در خصوص مشروعیت نیس

و مبانی و دالیل هر دسته پرداخته  های مختلف فقهابه بررسی دیدگاه این مقاله تالش شده است،

 بندی از مطالب ارائه گردد.المللی، در نهایت جمعشود و پس از تطبیق دیدگاه فقها با اسناد بین

 سازیسازی و انواع شبیهمفهوم شبیه. 1

از نظر علمی و فنی مورد  سازیشبیهبه منظور ورود به بحث و قبل از هر چیز بایستی، مفهوم 

مطالعه و تدقیق قرار گرفته و انواع آن بررسی شود که در ادامه، در دو بند به این موضوع پرداخته 

 خواهد شد. 
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 سازیمفهوم شبیه .1-1

 :گفته شده است که سازیشبیهدر تعریف 

سازی عبارت است از کشت هسته سلول غیرجنسی انسان یا حیوان که دارای کروموزوم شبیه

های باشد، در سلول تخمک عاری از هسته جنس ماده و بارور کردن این تخمک، به روشکامل می

ای که از لحاظ شکل ظاهری، ویژه در رحم طبیعی یا مصنوعی به منظور تشکیل موجود زنده

 .(3 :1388)السان و کنعانی، ه سلول اولیه باشد دقیقاً مانند صاحب هست

اعالم کرد  1997شناس اسکاتلندی به نام یان ویلموت، در سال برای اولین بار، یک جنین

که بدون استفاده از سلول جنسی مذکر و از راه غیرجنسی موفق به ایجاد گوسفندی شده است. 

 ،رفت تا به کمک سلولى غیرجنسىهاى فراوانى در این زمینه صورت گطى قرن بیستم تالش

شناسى جا که محققان زیستتا آن ؛ها به شکست انجامیداما همه تالش ،این کار را انجام داد بتوان

 .(3-4 :1384)اسالمی،  آن را محال شمردند

از  منجر به تولد این گوسفند که نام دالی بر او نهاده شد،پیمود و  ویلموتفرایندى را که 

بیرون کشیدن  .2؛ گرفتن یک تخمک بارور نشده از پستاندارى ماده .1 گذرد:مراحل زیر مى

مایع سیتوپالسم  ،ماندمىقی هسته تخمک و به دست آوردن یک تخمک فاقد هـسته. آنچه با

بیرون کشیدن و  گزینش یک سلول جسمى .3ترین کارکرد آن تغذیه رویان است. است که مهم

شود. تـخمک بازسازى مى ،هسته. بدین تـرتیب فـاقد ـدایت آن بـه درون تـخمکهسته آن و ه

هاى هاى عادى دو تفاوت دارد: نخست آن که برخالف آنها فاقد کروموزوماما این تخمک با تخمک

هاى الزم شامل همه کروموزوم ،هانیمى از کروموزوم به جاى که اصلى خویش است و دیگر آن

به کمک  ،تحریک تخمک بازسازى شده .4 شده است. نها از سلول دهنده گرفتهاست که همه آ

تخمک را فعال و به تقسیم سلولى وادار  ،الکتریکى. این تحریک جریان یا داروهاى شیمیایى

 دهد.تخمک به تکثیر خود ادامه مى ،جنسى صورت گرفته باشد لقاحکه بى آن ،در نتیجه ؛سازدمى

 رحم میزبان مناسب یا مادر ه، بکه تخمک در آزمایشگاه به مرحله چند سلولى رسیدآن از پس .5

آن جا به  و در گرددمنتقل مى، است که براى این کار در نظر گرفته شده جـانشین یا جایگزینى

تخمک به  ،پس از زمان الزم براى باردارى .6 دهد.رشد خود و پیمودن مراحل جنینى ادامه مى

تکنیکى که ویلموت و  ،علمى شود. از نظرجنین کامل و زنده تبدیل و در موعد معین زاده مى
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اما نام  ،نام دارد (SCNT)یا  1تکنیک انتقال هسته سـلول جـسمى ،همکارانش به کار گرفتند

 .(6-7 :1384)اسالمی،  بر آن غلبه کرده است «سازىشبیه»یا  «کلونینگ» مطبوعاتى و عامه پسند

 سازیشبیهانواع . 2-1

تفاوت مسازی مستلزم انجام فرآیندی است که این فرآیند حسب شیوه انتخابی اعمال آن شبیه

ته صورت به دو روش اشتقاق رویان و انتقال هس سازیشبیهاست؛ ولی به طور کلی فرآیند 

با شکافتن  سازیشبیهدر روش اشتقاق رویان، فرآیند  .(62 :1393)علیدوستی و مردانی، گیرد می

ز از آن یاد تکه کردن رویان( نیرویان حاصله که با عناوین دیگری همچون تفکیک بالستومر )تکه

 2گردد. مقصود از رویان در علم پزشکی موجود حاصل از لقاح در فاصله بین شود، عملی میمی

شود. لد، اصطالحاً جنین نامیده میته هشتم تا زمان توباشد. این موجود از هفهفتگی، می 8تا 

یا  در حقیقت رویان، موجودی است که هنوز به مرحله جنینی نرسیده است. در این روش یک

شود شود و در یک محیط مناسب، نظیر رحم قرار داده مییافته گرفته میچند یاخته از رویان لقاح

دارد که ماحصل آن در صورت  شدن به رویانی جدید رالها، قابلیت تبدیکه هر یک از این یاخته

ای است که یاخته از آن گرفته شده قرار گرفتن در یک فضای مناسب، رویانی نظیر رویان اولیه

 .(59، 1388)ساعد، است 

پذیرد: خارج کردن هسته تخمک نابارور؛ در روش انتقال هسته نیز مراحل زیر صورت می

ی از گیرجاندار؛ انتقال یاخته جسمی به تخمک فاقد هسته؛ بهرهگرفتن یک یاخته جسمی از 

ن؛ انتقال یا آالکتریکی در تخمک برای آغاز فرآیند رشد در مواد شیمیایی یا ایجاد و ایراد شوک

)علیدوستی شود در محیط مناسب مانند رحم پیوند تخمک که در این مرحله تبدیل به رویان می

وهشی )درمانی( ، از منظر هدف، به دو شیوه مولد و پژسازیشبیهاین شیوه . (62 :1393و مردانی، 

 شود.بندی میدسته

شده از ماده ژنتیک جای مولد، سلولی غیرجنسی در درون تخمک تخلیه سازیشبیهدر 

کنند. این امر گرفته، تخمک بارور شده که پیش رویان نام دارد، به درون رحم یک زن منتقل می

شود که به لحاظ ژنتیکی با دهنده سب بودن شرایط رشد، به تولید انسانی منجر میدر صورت منا

انسانی مولد،  سازیشبیهدر حقیقت در  .(25-39 :1385)زمانی، سلول غیرجنسی شباهت تام دارد 

                                                             
1. somatic cell nuclear transfer 
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به جای اینکه لقاح بین دو سلول جنسی زن و مرد صورت پذیرد که در نتیجه موجود حاصل 

های فردی صرفاً از سلول باشد، خصوصیتوصیات سلول زن و مرد را دارا میتلقیح، ترکیبی از خص

 سازیشبیهکند. صرفاً نقش یک بستر را ایفا می و سلول دیگر )فاقد هسته( شودغیرجنسی اخذ می

است که هدف از آن، تولد یک فرد نیست؛ بلکه هدف به  سازیشبیهپژوهشی یا درمانی، نوعی 

شده  سازیشبیهها و صدمات فردی است که یادی برای درمان بیماریهای بندست آوردن سلول

در این شیوه پس از تولید پیش رویان، آن را به درون رحم منتقل  .(321-334 :1386)رحیمی، است 

های بنیادی استخراج روز از زمان تشکیل آن، از آن سلول 5تا  4کنند، بلکه پس از گذشت نمی

های مختلف بدن استفاده ای بنیادی، به منظور تولید بافت و اندامهکه از این سلول کنندمی

شود که در نهایت به شخصی که سلول اولیه از او گرفته شده و یا کسی که سیستم ایمنی او می

 .(9-19 :1391پور و همکاران، )مهدیبا آن سازگاری داشته باشد، پیوند زده شود 

 انسان سازیشبیهبررسی آرای فقها در باب  -2

گیرند. دسته نخست نظیر ار میدر چهار دسته کلی قر سازیشبیهفقهای شیعه در باب بحث 

 :1388)صادقی، را به طور مطلق باید جایز دانست  سازیشبیهاهلل فاضل لنکرانی معتقدند اصل آیت

دانند، لذا در نظر ایشان اند، اما آن را در موارد محدود جایز میدسته دوم به جواز آن قائل .(79

گروه  .(13-14 :1384)اسالمی،  موجب توالی فاسد آن خواهد شد سازیشبیهجواز گسترده در باب 

به عبارت  .(29 :1380)علیان، نژاد، اند اهلل مکارم شیرازی به حرمت ثانوی آن رأی دادهسوم نظیر آیت

دیگر در نظر ایشان به دلیل نتایج فاسدی که این امر در پی دارد باید قائل به حرمت آن شد. هر 

دانند. در نهایت دسته چهارم  چند این دسته به حکم اولی، آن را به استناد اصاله االباحه جایز می

و اجتماعی باید آن را اهلل میرزا جواد تبریزی معتقدندکه به دالیل متعدد حقوقی همچون آیت

توان چهار نظریه لذا به نحو مختصر، از میان فتاوی مختلف می .(22 :1384)اسالمی، حرام دانست 

انسانی، جواز محدود  سازیشبیهاند از: جواز مطلق را به طور کلی استخراج نمود که عبارت

انسانی  سازیشبیهولی انسانی و نظر چهارم حرمت ا سازیشبیهانسانی، حرمت ثانوی  سازیشبیه

 .(8 :1384)اسالمی، 
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 انسانی سازیشبیهنظریه جواز مطلق  .1-2

« کلشی هو لک حالل حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه»بسیاری از فقهای امامیه در این باب به قاعده 

انسانی  سازیشبیهاند لذا بر همین مبنا نیز اصل اباحه استناد نموده و (60 :12، ج1419)حر عاملی، 

و تکثیر انسان در آزمایشگاه  سازیشبیهاند؛ لذا برای مثال در پاسخ به این سؤال که را مجاز دانسته

چه برای درمان و چه برای تولید مثل انسانی چه حکمی « کلوناژ»های عملی و از طریق روش

رد و از این حیث این فعل فی حد ذاته مانعی ندا»اند: آیت اهلل سیستانی: دارد؟ چنین پاسخ داده

 .(9 :1384)اسالمی، « تفاوتی میان درمان و تولید مثل نیست

)صادقی، « این فعل فی حد ذاته بال مانع بوده و دارای اشکال نیست»آیت اهلل فاضل لنکرانی: 

1388: 79). 

در مورد انسان تاکنون به مرحله عمل نرسیده  سازیشبیهاگرچه »آیت اهلل موسوی اردبیلی: 

)اسالمی، « یکن دلیل قوی و محکمی بر حرمت چنین تحقیقات و آزمایشاتی وجود ندارد.است، ول

1384: 9). 

  سید محمدصادق روحانی:

های جسمی و روانی و به هم خوردن نظام طبیعی ها به بیماریتبعاتی از قبیل احتمال ابتالء کلون

کلون شده در خانواده، کاهش خانواده و حذف نقش پدر در تولید مثل، جایگاه نامشخص نوزاد 

ها در دراز مدت موجب حرمت نیست. و حتی اگر برخی تمام باشند مانعی تنوع ژنتیکی انسان

 .(79: 1388صادقی، ) تکوینی است نه تشریعی

آیت اهلل موسوی سبزواری نیز پس از نقد دیدگاه مخالفان، در مقام اظهارنظر چنین بیان 

 دارند: می

طع نظر از این که مباح است، در حقیقت به کار گیری قوانین و سنن الهی انسانی ق سازیشبیه

رود. از این روی ادعای تحریم این فعل که در نهاد موجودات نهادینه شده است، به شمار می

نیازمند دلیل است، حال آن که ادعای جواز موقوف است و قائل بدان ملزم به ارائه دلیل نیست 

 .(374 :1389)محمدی، 

برخی نیز باروری را شرعاً جایز دانسته و معتقدند نسخه ثانوی فرزند فردی که از او متولد شده، 

شده، فردی بدون پدر خواهد بود و این کار محل اشکال  سازیشبیهشود؛ لیکن شخص محسوب می

داند و انسانی را مجاز می سازیشبیهاهلل معرفت نیز آیت .(289 :1394پور میانجی، )راضی و خلیفهنیست 
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المبنی منظور ایشان با این توضیح که اجماع علیمدعی است که در شیعه اجماع بر جواز آن است. 

دست نباشد،  در و ممنوعیت باشد، یعنی اجماعی که تا زمانی که دلیل خاصی مبنی بر حرمتمی

 .(25-26 :1384)معرفت،  باشدمی جواز حکم مبتنی بر

باشد و در نتیجه تا دلیلی بر حرمت فعلی موجود نباشد، فقه شیعه، اصاله االباحه میمبنای 

، 1384)معرفت، گردد و در نتیجه علمای شیعه به جواز این امر معتقدند حکم بر جواز آن صادر می

انی به انس سازیشبیهلذا باید بیان داشت به اعتقاد این دسته از فقهای امامیه، . (9 :1384؛ اسالمی، 26

 مقتضای اصل اباحه و برائت شرعی در صورتی که با عمل حرام دیگری همراه نباشد، جایز است.

 انسانی سازیشبیهنظریه جواز محدود  .2-2

تواند این فعل را بنابر حکم فقیه میدر این دیدگاه هر چند این فعل را باید حالل دانست، ولی

 اگر بانک هستهحرام اعالم نماید؛ این حرمت موقت و قابل رفع است. برخی معتقدند  حکومتی

هاى سلولى جمع شوند و معلوم نشود که هسته سلولى که جا هستهلول تأسیس شود و در آنس

در این صورت در نسب خلط  د،از چه کسى است و از آن راه زن باردار شو ،شودبه کار گرفته مى

پیامدهایى به  ،به کارگیرى شبیه سازى در دامنه وسیع و گسترده پدید آیداگر لذا مى شود. 

پیامدى  ،ولى اگر آن در دامنه محدود باشد ؛دنبال دارد که قابل اغماض و چشم پوشى نیست

باید از محرماتی ممکن  سازیشبیهالبته شکی نیست که در عملیات  .(17 :1384)جناتی،  اردند

 سازیشبیههمراه باشد اجتناب کرد. البته این احکام جدا از حکم ماهیت  سازیشبیهاست با 

نیست و قاعدتاً سبب حرمت اصل عملیات  سازیشبیهاست و عدم رعایت آن موجب حرمت خود 

 گردد.نمی سازیشبیه

بر اصل اولیه شرعی و فقهی، مجاز و مباح است؛ ولی اگر به صورت لذا در این دیدگاه بنا

زه داده شود، توالی فاسدی خواهد داشت که برای جلوگیری از آنها باید جواز را محدود گسترده اجا

توانند اختالل در نظام یا عدم شناسایی افراد و نیز عدم تنوع و محصور نمود. این توالی فاسد می

 صرفاً به صورت علمی و سازیشبیههای انسانی باشد. لذا به اعتقاد این دسته از فقها، در گونه

 باشد.تحقیقاتی و آن هم در گسترده محدود، مجاز می

 

 



 1397 پايیز و زمستان، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

108 

 سازیشبیهنظریه حرمت ثانوی  .3-2

 سازیشبیهمولدند؛ بدین معنا که  سازیشبیهدر میان فقهای امامیه، برخی قائل به حرمت ثانوی 

دارد پی یز است؛ اما چون پیامدهایی را درانسانی به حکم اولی خود و به استناد اصاله االباحه جا

شمارند، تا جلوی این امر را بگیرند. فقهایی که اجتناب ناپذیرند، لذا آن را به حکم ثانوی حرام می

اهلل صانعی و سید کاظم حائری از این اهلل مکارم شیرازی، سید صادق شیرازی، آیتهمچون آیت

در واقع این استدالل شبیه به استدالل علمای اهل سنت، در سد  .(14-15 :1384)اسالمی، اند دسته

 ذرایع است که در فقه شیعه قابلیت استناد و پذیرش ندارد.

در توضیح چگونگی وصول به نظریه حرمت ثانوی، بایستی نظریات قائلین این دیدگاه، از 

 :معتقدنداهلل مکارم شیرازی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ایشان جمله آیت

آورد و ولى با توجه به مشکالت جنبى که به بار مى ،نظر شرع اشکالى ندارد از ذاتاً  این کار

 انجام آن خالى ،نیست پوشیده خبره اهل سازد که برهایى مىناهنجارى با انسانى را مواجهجامعه

به خاطر  ،حتى افرادى که پایبند به دین و شریعتى نیستند ،اشکال نیست. به همین جهت از

سنگینى  هاىمجازات کشورها از بعضى اند و دربه مخالفت با آن برخاسته، آن مختلف مفاسد

 .(80-83 :1388؛ صادقی، 19 :1384)اسالمی،  اندبراى آن قائل شده

اند که در مورد هار نظر فرمودهاز دیدگاه اجتهادی نیز ایشان در باب این مسئله چنین اظ

حکم شرعی، سه جهت مورد بحث است؛ نخست، از نظر لوازم و عوارض؛ این فعل، مستلزم نظر و 

گردد، شوهر زن باشد که فرض لمس حرام است، مگر این که کسی که این فعل را مرتکب می

آن نیست و از مسائل نادری است. دوم، از نظر اصل اولی؛ اصل اباحه است، زیرا دلیلی بر حرمت 

سوم، از نظر حکم ثانوی؛ این فعل جوانب گوناگونی دارد؛ کسانی که از طریق  مستحدثه است.

شوند از نعمت پدر محروم هستند و مفهوم پدر و مادر در خصوص ایشان متولد می سازیشبیه

فرزندانی متولد  سازیشبیهاگر این باب مفتوح شود که از از نظر اخالقی، یابد. موضوعیت نمی

برچیده  شوند، در این صورت ممکن است مسئله نکاح و ازدواج که یک امر طبیعی است، تدریجاً 

شوهر باردار شوند، یا زنی از وجود خودش شود و نظام خانوادگی مختل گردد و بسیاری از زنان بی

اخالق در سطح جهان  ولی به یک معنا دوقلو هستند! ؛مادر و فرزند هستند باردار شود، که ظاهراً

. از دیدگاه شودپذیرد، زیرا باعث اضمحالل نظام خانواده در جوامع بشری میاین عمل را نمی

به وجود آید، نه پدری دارد )چون از نطفه مرد نیست( و  سازیشبیهانسانی که از راه حقوقی نیز 



 الملليسازی انسان و تطبیق با اسناد بینآرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه بررسي 

 

 

109 

 دری و نه منتسب به فامیلو نه برانه مادری )چون ترکیب با نطفه ماده نیست( و نه خواهری دارد 

و در رحمی پرورش پیدا کرده که مادرش نیست، بلکه مادر جانشین است. خالصه فردی است 

. به اعتقاد ایشان از نظر عناوین ثانویه، این کار برای جامعه بشری خطرناک است. لذا فاقد نسب

ها با تصویب ری از دولتدانند و حتی بسیاتمام اقوام و ملل جهان، آن را خالف مسائل اخالقی می

به عنوان اولی  سازیشبیهبندی ایشان معتقدند اند. در مقام جمعاین کار را ممنوع دانسته ،قانون

مشمول اصاله االباحه است؛ چون آیه، روایت، دلیل عقلی و اجماعی بر حرمت آن نداریم. ولی به 

 .(25-29 :1380)علیان نژادی، عنوان ثانوی، حرام است 

اهلل یوسف صانعی نیز معتقدند که این امر در حال حاضر به طور قطع حرام است؛ زیرا آیت 

ای ایجاد گردد و در باب نکاح، ارث و نسب مشکالت عدیدهتشخیص افراد از یکدیگر مشکل می

همچنین  .(138-139 :1384)اصفهانی و صنعتی، گردد. لذا باید از تحقق این فعل جلوگیری نمود می

تواند ایشان معتقدند رسمی و عادی شدن این امر در جامعه، موجب توالی فاسدی است و می

سازد و از مفاسد طریق فرزنددار شدن به جای نکاح قرار گیرد که با مذاق شرع و فقه اسالمی نمی

گیری بیره است؛ جلواالجتناب حقوقی، اجتماعی، اخالقی و تکوینی است و معصیت و گناهی کالزم

ها مخصوصاً قدرتمندان قانونی و نمودن عاملین و ساعین در آن، بر همه انسانو منع و تعزیر

حد نفسه و استفاده اجرایی و تبلیغی، واجب و فرض عقلی و شرعی است. ولی جنبه علمی آن فی

دن اعضای ب سازیشبیهاز آن در موارد نادر ضرورت شدیده که نافع برای جوامع بشری باشد یا در 

 .(68-90 :1388)صادقی،  برای معالجه و اغراض عقالیی موضعی جایز است و منعی ندارد

 :دارند کهبیان می سازیشبیهصادق شیرازی نیز در پاسخ به استفتائی درباره مشروعیت سید

جایزی مانند امور غیرنفسه کشفی علمی و مجاز است؛ اما از آنجا که مستلزم فی سازیشبیه

گردد، کند و حرام میسرایت میاختالل نظم طبیعی و وجود محذور شرعی است، عدم جواز به آن 

 .(17 :1384)اسالمی، نتیجه فعالً و در چارچوب شرایط معاصر این امر مجاز نیست در

 انسانی سازیشبیهنظریه حرمت اولی . 4-2

د و نکننفسه حرام معرفی میمولد را فی سازیشبیهها اساسًا ای از آندر میان فقهای امامیه عده

دانند. تفاوت این نظریه با نظر سابق در آن است آن را به عنوان حکم اولی حرام و نامشروع می

بر اصل اباحه در اشیاء و اعمال مجاز و مباح است، ولی دیدگاه حرمت ثانوی، این عمل بنا که در

ها و کند تا گرفتار چالش، آن را به حکم ثانوی حرام میآمیزبه دلیل پیامدها و مفاسد مخاطره
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نفسه حرام و نامشروع است و این حرمت، مفاسد نگردد؛ اما از دیدگاه حرمت اولی، این فعل فی

ها خواهند توانست، مشابه انسانی، انسان سازیشبیهحکم اولی است. با توجه به اینکه به کمک 

بین ، برخی فقها، این امر را موجب از(61 :1393ستی و مردانی، )علیدوژنتیک خود را تولید نمایند 

اهلل میرزا اند. آیترفتن تمایز بین ابناء بشر دانسته و به همین دلیل، حکم به عدم جواز آن داده

 دارد: جواد تبریزی از قائلین به این دیدگاه است و بیان می

انسانى جوامع براى است ضرورتى ،زیرا تمایز و تفاوت میان ابناى بشر ؛سازى انسانى جایز نیستشبیه

 واالرض السماوات من آياته خلق وفرماید و مقتضاى حکمت خداى سبحان است. خداى تعالى مى

را نظام عام بر زی ؛وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوافرماید: . همچنین مىالوانكم وم اختالف السنتك و

انسانی افزون بر آن که مستلزم محرمات دیگری مانند  سازیشبیهحالی که قف است، درآن متو

باشد. در نتیجه امر جنس و نظر بر عورت است، موجب اختالل نظام و هرج و مرج میمباشرت نا هم

گردد و در همه معامالت امکان بازشناسی میان میان زوجه و زن اجنبی و محرم یا نامحرم خلط می

 .(22، 1384)اسالمی، موجب شناخت توان قابل را از طرفین وجود نخواهد داشت و نمی

 دارند:نیز در این باب اظهار می برخی دیگر از فقهای معاصر

به دنیا  سازیشبیهورد ارزیابی قرار گیرد چرا که وقتی انسانی از طریق باید عوارض مسئله م

آید نه پدری خواهد داشت و نه مادری و از تمام روابط عاطفی بشری محروم است و سرنوشت می

اند، شرع مقدس مبهمی دارد؛ لذا با توجه به این مسئله که عقالی دنیا با این مسئله مخالفت کرده

 به دیگرانزند و هم کند. زیرا چنین موجودی هم به خودش ضرر مینیز این امر را تأیید نمی

 .(275، 1389)محمدی، 

برخی نیز به روایات معتبری نظیر صحیحه رفاعه و موثقه اسحاق بن عمار که دال بر حرمت 

، 1419)حر عاملی، از بین بردن نطفه و بیرون آوردن آن از رحم در تمام مراحل وجودی نطفه دارد 

  نمایند.استناد می (15 :19ج 

تأکید دارند و  سازیشبیهالدین بر حرمت قطعی و مطلق برخی فقها همانند مرحوم شمس

که  اى استمسئله ،حیوانىانسانی یقینًا نامشروع است و در مجال  سازیشبیه»دارند: بیان می

)اسالمی، « مکنیبه خودى مشروعیت آن را اثبات نمى خود اىولى به گونه ،شود بحث اشباید درباره

را عدم تسلط انسان بر جسد خود  سازیشبیهنظر علت اساسی تحریم که از این م .(24-23 :1384

هایی در وی نهاده است؛ لذا وی دانسته و مدعی شده است که خداوند بشر را آفریده و ویژگی

این فعل حرام است و دلیل آن است که انسان مالک  حق برهمزدن طبیعت را نخواهد داشت.
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شرع معین کرده است حق تصرف در آن را ندارد و مطلق جسم خود نیست و جز در مواردی که 

 است. التبدیل لخلق اهللمستند وی 

 نقد ادله فقها   -3

در نقد نظریه نخست باید بیان داشت اصل اباحه بدین معناست که هرگاه در حالل یا حرام بودن 

نظیر  چیزی شک نماییم، اصل بر این است که حرام نباشد؛ این اصل مستند به قواعد کلی است،

« کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی»یا  (60: 12، ج1419عاملی، )حر« کلشی لک حالل حتی تعلم انه حرام»

اصل برائت برای درک و فهم تکلیف و وظیفه افراد و ناظر به . (127-128 :18، ج 1419)حرعاملی، 

لحاظ فعل عمل مکلف است، ولی اصل اباحه برای شناخت حکم موضوعی است. لذا موضوعات به 

حالی که ، اصلی حکمی است درتواند مورد حکم قرار گیرند، ولی با این حال اصل برائتمکلف می

 .(302 :1389)محمدی، اصل اباحه اصلی موضوعی است 

 سازیشبیهکه بگوییم حکم جای ایناصل اباحه برای شناخت حکم موضوعی است، لذا به

ولید مثل مشخص است و آن حلیت تولید مثل توان گفت حکم شرعی تانسانی مشکوک است، می

تولید مثل حالل : الف( اند ازاست، مگر آن که زنایی باشد. لذا تولید مثل بر دو نوع است که عبارت

انسان موضوع حکم تولید مثل حالل  سازیشبیهشود که آیا تولید مثل حرام. حال شک می ب(

توان به اصاله االباحه باشد، میوعیه میاست یا حرام؟ در این حالت چون شبهه یک شبهه موض

که در شبهات حکمیه استناد به اصاله العموم صحیح نیست و فقط در تمسک نمود؛ چه این

فقها به استناد  .(24 :1383)محقق داماد، شبهات موضوعیه جواز استناد به اصاله االباحه وجود دارد 

مولد نیست پس این عمل مجاز  سازیشبیهدارند چون دلیلی دال بر حرمت این اصل بیان می

 است یعنی به اصل اباحه استناد دارد.

انسانی از نظر شرعی به عنوان اولی مشمول اصاله االباحه است؛ چون  سازیشبیهلذا موضوع 

اند که این بر حرمت دانسته ای اصل رادلیلی بر حرمت آن نیست. البته در مقابل این نظر نیز عده

که در همه موارد، اصل را بر حرمت  (22-23 :1383)محقق داماد، ها است ه الحظریامر منطق اصال

در صورتی که بر اساس روایات اصل بر اباحه و حلیت است و حکم  .(258، 1389)محمدی، دانند می

  خواهد.به حرمت دلیل خاص می
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بتوان گفت که در توان استدالل نمود و حتی شاید ای دیگر نیز میگونهدر این خصوص به

انسانی است؛ یعنی  سازیشبیهچه مشکوک است، حکم تر آن است که بگوییم آناین باب، صحیح

نتیجه استناد به اصاله االباحه مجاز نیست. زیرا در شبهات در اینجا شبهه حکمیه وجود دارد و در

 .حکمیه باید به اصاله البرائه مراجعه نمود که مورد توجه قرار خواهد گرفت

از شبهات حکمیه تحریمیه باشد یعنی شک  سازیشبیهرسد حکم شرعی عمل نظر میلذا به

له خیر؟ در این جا نصی هم که حکم مسئاز سوی شارع تحریم شده است یا  سازیشبیهاست که 

را برای ما روشن کند که این امر خالف تولید مثل حالل است یا حرام، وجود ندارد. لذا مجرای 

برائت است؛ زیرا اصولیون در شبهه حکمیه تحریمیه برای رهایی از تحیر اصل برائت را جریان اصل 

مولد با جریان  سازیشبیهالبته باید توجه نمود که حکم به  .(24-25 :1383)محقق داماد،  جاری نماید

 نماید.اصل برائت، حکمی ظاهری است نه واقعی و فقط تکلیف مکلف را در اقدام به آن مشخص می

را شبهه موضوعیه و مجرای اعمال اصاله االباحه  سازیشبیهنتیجه اینکه چه شبهه مربوط به 

بدانیم و چه آن را مصداقی از شبهه حکمیه تحریمه دانسته و اصل برائت را در خصوص آن اجرا 

انسانی یکی خواهد بود و آن حلیت این عمل است. البته بدیهی  سازیشبیهکنیم، حکم شرعی 

هایی در آثار وجود دارد که مجال بحث آن در این است که بین دو اعمال دو اصل فوق، تفاوت

 مقاله نیست.

به صورت  سازیشبیهنظریه دوم توالی فاسدی را مطرح نموده و برای مبنای آن، قائل به جواز 

باشد که رفع آنها که بسیاری از این توالی فاسد، قابل مرتفع شدن میلیحامحدود شده است؛ در

عبارت دیگر، با برطرف شدن اشکاالت مورد نظر این دسته به منجر به رد نظریه مزبور خواهد شد.

گیری توان، حیطه بهرهرود و می، از بین میسازیشبیهاز فقها، موضوعیت اکتفا به جواز محدود 

ا گسترش داد. در حقیقت اشکاالتی نظیر اختالل در نظام والدت انسانی یا عدم ر سازیشبیهاز 

توان با استفاده های انسانی، قابلیت برطرف شدن دارد و مینیز عدم تنوع در گونه شناسایی افراد و

ها را به حداقل رسانید. لذا وجود موارد محدودی که ممکن است منجر به های علمی، آناز روش

هایی ممکن استفاده و اختالطگردد و یا سوء سازیشبیهن شناسایی نسب در متولدین از عدم امکا

شود. چه اینکه بر محسوب نمی سازیشبیهاست از این عمل صورت پذیرد، مجوزی برای تحریم 

استفاده از ای هم صورت پذیرد، این امر صرفًا داللت بر حرمت سوءاستفادهفرض که سوء
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را تحریم نماید. از سوی دیگر پیشرفت علم و  سازیشبیهتواند اصل و نمی کندمی سازیشبیه

ها و آثار استفادهتواند، میزان تخلفات، سوءمی سازیشبیهوضع قواعد حقوقی و دینی برای 

لذا با عنایت به استدالل یاد شده، باید این نظریه  انسانی را به حداقل برساند. سازیشبیهنامطلوب 

 قوت دانست.را خالی از 

-ر این دیدگاه به استناد برخی سوءنظریه سوم دیدگاه حرکت از مقدمه به نتیجه است؛ د

شود و این شبیه قاعده انسانی نتیجه گرفته می سازیشبیههای احتمالی، حکم تحریم استفاده

 در فقه اهل سنت است که در اصول فقه شیعه جایی ندارد. لذا به صرف این که این« سد ذرایع»

حرام سئله را داد؛ چه اینکه بین مقدمهتوان حکم حرمت مانجامد نمیاخالقی میامر به نتیجه غیر

گردد؛ زیرا حرام ممکن است حتی با جمع تمام مقدمات ای تصور نمیالمقدمه آن مالزمهو ذی

ن نیست. ای با انجام حرام ندارد و لذا در حکم تابع آآن ترک شود، پس انجام مقدمه حرام، مالزمه

گردد دارد که مقدمه حرام و مکروه، متصف به حرمت و کراهت نمیصاحب کفایه نیز بیان می

دارند حکم حرمت از غایت حرام به هیچ امام خمینی )ره( نیز بیان می .(128: 1429)آخوند خراسانی، 

جه مقدمات کند؛ زیرا وجهی برای این تسری وجود ندارد و در نتیروی به مقدمه مباح سرایت نمی

همچنین عالمه مظفر هم مقدمه حرام را  .(107 :2، ج1381)خمینی، توان حرام دانست حرام را نمی

 .(305 :1، ج1370)مظفر، داند مطلقاً حرام نمی

توان به صرف حرمت نتیجه، مقدمه نمی ولذا با این استدالل دیدگاه مزبور محل اشکال است 

نیز این دیدگاه بیان داشت که مشکالت حقوقی بسیاری  در باب مسائل حقوقی را حرام دانست.

 ...دارد نظیر نسب، ارث و

در باب نسب نیز این ادعا محل تردید جدی است؛ آیا زنی که جنین را بعد از مدتی به دنیا  

سوره مجادله گواهی بر این مدعاست. یعنی کسی مادر است  2تواند مادر باشد که آیهآورد نمیمی

های عرفی وجود ید یا او را از رحم بیرون آورد. هر چند این وجه غالبی است و مالککه فرد را بزا

اهلل سید سعید حکیم است. و نیز در فقه شیعه دارد که این انتساب از سوی عرف مورد تأیید آیت

گردد و فقط کافی است که اتفاق نظری است که فرزند به زنی که او را زاییده است، ملحق می

در باب عدم پدر هم قاعده فراش در این باب کارساز است زیرا  .(49، 1384)اسالمی، نباشد  ولد الزنا
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برای تحقق ابوت و الحاق فرزند به پدر از نظر شرعی الزم نیست وجود نطفه و افراغ منی اثبات 

 .(57-58 :1384)اسالمی، گردد 

انایی مقابله با اصل اباحه در نهایت این که صغرای استدالل این دیدگاه قابل خدشه است و تو

را ندارد؛ لذا برای چنین طفلی اگر صاحب تخمک و رحم یک زن باشد، مادر  سازیشبیهدر جواز 

 ها توجه گردد. ها باید به استداللمحققاً همان زوجه است و در صورت تعدد زوجه

چهار  مطرح شده است، در سازیشبیهای که در توجیه نظریه حرمت مطلق ترین ادلهمهم

محور قابل طبقه بندی است: عدم جواز در دخالت در خلق خداوند، عدم مالکیت مطلق انسان بر 

های انسانی که بدن، ایجاد تفرقه بین زوجین و نابودی تمایز ابنای بشر و از بین رفتن سلول

 استعداد تولید مثل را دارند. حال در نقد این دالیل باید به نکات ذیل توجه نمود:

مولد  سازیشبیهرسد، در خصوص تغییر در خلقت خداوند، باید توجه داشت که به نظر نمی

و تولید مثل از راه غیر طبیعی تغییری در خلقت الهی باشد. آنچه تغییر در خلقت محسوب شده 

جا مقصود، دگرگونی و تحول و حرام است، نوعی دگرگونی ایجاد کردن در خلقت است و در این

دهد، تغییر نیست بلکه تولید چه روی میمولد آن سازیشبیهدر صورتی که در  جسمانی است.

انسان است. از سوی دیگر بسیاری از فقها، منظور از تغییر در خلق اهلل را تغییر در تشریع و دین 

 دارد:اهلل خویی در ذیل تغییر خلق اهلل بیان میاند؛ در همین باب، آیتخدا دانسته

 اختالف است؛ هر نوع تغییری در خلق اهلل به صورت اطالق حرام نیست؛ زیرا در معنای خلق اهلل

خت و جری انهار و گونه بود هر نوع تصرفی در مصنوعات مانند حفر چاه و کاشتن دراگر این

... حرام بود. ظاهر این است است که مقصود از تغییر در خلق اهلل، تغییر در دین بریدن درختان و

 .(407 :1، ج1377)خویی، انسان را بر اساس آن آفریده است  خداست که خداوند

شود که انسان مالک جسم طبق دلیل عدم مالکیت مطلق انسان بر بدن خود، چنین گفته می

گونه تصرفی آن خداوند است که از این روی، هرخود نیست، بلکه امانت دار آن است و مالک 

دلیل که از جمله دالیل است، اشکاالت متعددی  نیازمند اذن مالک است؛ اما گفتنی است که این

توان بدان معتقد شد. برخی فقهای معاصر معتقدند در این باب باید گفت که این دارد که نمی

دانند؛ اما اصل در اشیاء اباحه ها است. که اصل را در همه چیز حرمت میمنطق اصاله الحظری

در حقیقت فلسفه  .(35-36 :1384)اسالمی، اکم دانست را باید ح الناس مسلطون علی اموالهماست و لذا 

حرمت آسیب زدن به خود یا خودکشی، عدم مالکیت انسان بر جسم خویش نیست؛ اگر انسان از 
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شود برخی تصرفات بر جسم خود منع شده است، به دلیل آن است که یا آسیبی به وی وارد می

ر نیست. به عالوه غالب فقهای معاصر شیعه، و یا اینکه منفعت عقالیی و مشروعی در آن قابل تصو

اند و به استناد آن اهدای عضو و حتی صراحتاً یا تلویحاً مالکیت انسان بر جسد خود را پذیرفته

 اند. فروش اعضا را مجاز شمرده

نیز در  سازیشبیهطبق دلیل تفرقه بین زوجین این امر مورد نهی از سوی قرآن است و لذا 

شود. در حالی که همین راستا باید حرام و ممنوع دانست؛ زیرا تفرقه بین زوج و زوجه را سبب می

است زیرا  سازیشبیهاین استدالل مورد خدشه است زیرا زن و شوهر را از هم جدا ساختن، غیر از 

العله مستنبط به عالوه قیاس مزبور قیاس، تکثیر از غیر ترکیب نطفه زن و مرد است. سازیشبیه

 است که در فقه شیعه مورد خدشه است.

بین نسان باید بیان داشت که اوالً ازهای مستعد برای تولید ادر باب احتمال از بین رفتن سلول

گیرد حرام است؛ در ثانی باید اذعان داشت که این احتمال ای که داخل رحم قرار میبردن نطفه

که مانند حالیگردند نیز از بین بروند؛ دررحم جایگزین میهایی که در درون وجود دارد که سلول

اند. لذا با توجه به احتمال از بین رفتن آنها این عمل نطفه مستعد برای باروری و تولید مثل انسان

حرام و واجب االجتناب است. در حالی که در هر لقاح طبیعی در تولید مثل انسانی این احتمال 

که در رحم قرار گرفته است و تا مدتی رشد نموده است و حتی به مرحله ای وجود دارد که نطفه

... از بین بروند که این امر یک ها یا ضعف ووارض موردی و بیماریجنینی رسیده است، در اثر ع

انسانی نیز همین  سازیشبیهآید؛ لذا در مانع تکوینی است و از زمره تکالیف بشری به حساب نمی

 گردد.تلقی نمی سازیشبیهف احتمال از بین رفتن، نطفه سبب حرمت حکم جاری است و صر

انسانی  سازیشبیهدر پایان باید اذعان داشت که تمامی دالیلی که برای اثبات حرمت اولی 

اند یا در صورت درستی استدالل، اختصاص آورده شد، همگی یا از نظر استدالل با چالش مواجه

توانند موجب حرمت اند که لذا نمیا تولید مثل طبیعی مشترکانسانی ندارد و ب سازیشبیهبه 

شوند. از طرف دیگر ادله اجتهادی ما برای استنباط حکم یک موضوع ادله اربعه است؛ لذا وقتی 

توان دلیلی برای وجوب و حرمت موضوعی از ادله اجتهادی نتوان یافت، به وجوب و حرمت آن نمی

مولد و تبیین و  سازیشبیهزارش مفصل نظریات فقهی در باب حکم کرد. بنابراین با توجه به گ

مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه  سازیشبیهرسد حکم به جواز مطلق ها، به نظر مینقد آن
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سازگارتر باشد که توضیحات مستوفای آن در بند مربوط به جواز مطلق و استناد به اصاله االباحه 

مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب  سازیشبیهت که گذشت؛ اما نباید از نظر دور داش

 اند.اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است و دارای صور گوناگونی

در دوره  سازیشبیهمولد،  سازیشبیهدر هر صورت حداقل قابل قبول و بدون خدشه در 

زوجیت است که صاحب هسته سلول جسمی، شوهر خانواده و دهنده تخمک تهی شده همسر 

 توان بر حلیت این عمل وارد نمود.ای نمیوی باشد و در این حالت، هیچ نوع خدشه

 تحلیل و تطبیق  -4

که به  المللی و آرای فقهای امامیه باید به چند مورد اشاره نمودهای بیندر تطبیق کنوانسیون

 رسد برآیند کلی در این راستا هماهنگی و هم راستایی دو دیدگاه مزبور باشد.نظر می

توان دریافت که هر دو نظام، اشکالی اساسی برای المللی و نظرات فقها میبا بررسی اسناد بین

اند که همان حقوق انسان و کرامت بشری عدم مشروعیت کلونینگ را مبنای انتقادات خود قرار داده

در نظام فقه  .(181و 179و 172ب، 1388؛ رنجبریان و سیف، 142-143الف، 1388)رنجبریان و سیف، است 

اصل  امامیه نوع خلقت و حقیقت خلقت انسان بما هو انسان مبنای انتقادات است و لذا نوع خلقت و

همین استدالل نیز در  فت و انتقاد است. نظیرخلقت موضوعیت دارد و تخلف از آن مستوجب مخال

المللی نیز برای حفظ گردد. بدین معنا که در اسناد بینالمللی نیز یافت میاسناد حقوق بشری و بین

کرامت بشری و حمایت از خلقت طبیعی بشر و به عالوه ذات بشر موضوعیت قائل بوده و حیات 

های بشر را در این عرصه مورد شناسایی قرار نندهدهد و تهدید کبشری را مورد حمایت قرار می

البته باید توجه داشت که علیرغم  .(144 :الف1388)رنجبریان و سیف، نماید دهد و آن را منع مینمی

های بنیادین و مبنایی المللی و فقه امامیه، تفاوتهای بینشباهت این دو استدالل در کنوانسیون

المللی و های بینود دارد؛ چه اینکه فلسفه تدوین کنوانسیوندر خصوص فلسفه این استدالل وج

ی و تفکرات اومانیستی است، ولی مبنای رحقوق غربی در حمایت از نوع بشر مبتنی بر انسان محو

حمایت از روح و جسم انسان در فقه امامیه، مبتنی بر یک تفکر دینی خدا محور است. لذا مقایسه 

انسانیت مورد توجه قرار گرفته، تطبیق این دو دیدگاه در اینجا، صرفاً از حیث حمایت هر دو نظام از 

 قابل انکار است.های بنیادین این دو نظام، غیراال تفاوتو 
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ای به اخالق در حوزه تولید مثل و حوزه نکته قابل توجه آن که در نظام فقه امامیه توجه ویژه

خانواده و  روابط خانواده شده است و مخالفان این امر به دستاویز بسیار متقنی نظیر اخالق و

اساس جامعه  های جدی بهاند که نقض آن را موجب آسیبحفظ حرمت تولید مثل توجه داشته

دانند. لذا از نقض آن به شدت بیم داشته و در صدد حفظ حریم اخالقی هستند و به وضوح می

 .(148 :الف1388)رنجبریان و سیف، شود های ایشان برداشت میاین امر از استدالل

المللی نیز بر همین امر تأکید دارند و از دالیل مهمی های بیندر مقابل اسناد و کنوانسیون

توان به نقض حریم اخالقی و ضعف اخالق در حوزه اند، میکه این امر را به رسمیت نشناخته

 .(168 ب:1388؛ رنجبریان و سیف، 139-140 الف:1388)رنجبریان و سیف، خانواده و تولید مثل اشاره نمود 

نمایند ن میلذا در همین راستا برای حمایت از اخالق و التزام به آن در یک بررسی بدین امر اذعا

( چشم سازیشبیهتواند دلیل بسیار متقنی باشد تا از تمامی مزایای نهاد )که نقض اخالق نیز می

 پوشی نموده و آن را مورد انتقاد قرار داد.

نیز در فقه و اسناد  سازیشبیهدر مقابل، توجه بدین امر الزم است که در باب ادله مشروعیت 

 در هر دو نظام به صورت مشترک وجود دارد و مورد پذیرش والمللی، اصولی حاکم است که بین

شناسایی قرار گرفته است. هرچند که منابع و مبانی دو نظام مزبور متفاوت است، اما در خصوص 

گیری خواهد شد این اصول، درک مشترکی وجود دارد که موجب نزدیکی این دو نظام در نتیجه

گردد، را باید نتیجه ادله مشابه و قرینی دانست که در میو احکام یکسانی که از دو نظام مزبور صا

 در هر دو نظام )البته با کمی تفاوت( مورد پذیرش قرار گرفته است. 

برای نمونه یکی از این اصول را باید اصل برائت دانست؛ بدین معنا که در هر دو نظام در 

کند، رد تا اعمالی را که اراده میانجام افعال و بیان اقوال، اصل بر برائت است و هر فرد حق دا

انجام دهد؛ لذا در اجرای این اصل، هر فرد در عملکرد خود مرتکب جرمی نشده و بری است، مگر 

این که خالف آن اثبات گردد؛ که این اصل معموالً در تنقیح و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه 

 گیرد.برداری قرار میمورد بهره

ن را هم میان دو نظام مشترک دانست، عبارت است از اصل اباحه. بدین آاصل دیگری که باید 

دانند جایز است یا ممنوع، باید اصل را معنا که اصل بر این است که در باب کارهایی که افراد نمی

برا اباحه قرار داده و انجام آن را مجاز بدانیم. لذا ممنوعیت عمل و جرم انگاری آن نیازمند اظهار و 
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المللی اسناد بین ت. این اصل در فقه امامیه به عنوان اصل اباحه شناخته شده و در متون وبیان اس

 نیز به عنوان یکی از حقوق انسانی و شهروندی به طور مشخص مورد پذیرش قرار گرفته است.

در باب برخی از فروعات نیز اختالفاتی بین این دو نظام وجود دارد؛ نظیر کنوانسیون نورنبرگ 

حالی که در فقه ، رضایت فرد شرط است؛ درسازیشبیهاساس آن در جواز یا عدم جواز  که بر

توان که در فقه امامیه، در صورتی میامامیه به هیچ عنوان این امر مورد پذیرش نیست. چه این

له مورد بحث، حق باشد؛ در حالی ش قرار داده و معتبر دانست که مسئرضایت فرد را مورد پذیر

در حاق واقع حق نیست که بتواند با رضایت خود آن را مشروع ساخته  سازیشبیهت که مشروعی

این زمینه  له حکم است، فلذا اشخاص باید درساقط نماید. بلکه در واقع این مسئیا از مشروعیت 

 و حق تراضی بر خالف آن را نخواهند داشت. تابع حکم شارع باشند

بشر سازمان ملل متحد، به عنوان حقی حقوق که حق بر سالمتی در منشورنکته دیگر آن

 سازیشبیهاساسی مورد شناسایی قرار گرفته است. برخی از کسانی که اعتقاد بر عدم مشروعیت 

دارند، به موضوع نقض حق سالمتی به عنوان یکی از مبانی اساسی حقوق بشر توجه نموده و به 

اند به سالمتی بشر و نسل وی توجه نمودهنوعی برای عدم جواز کلونینیگ، فقط با دیدگاهی مادی 

در حالی که در نظام فقه امامیه بیش از توجه به حق بر  .(186-187ب، 1388)رنجبریان و سیف، 

بخشی به آن، به اموری نظیر کرامت ذاتی بشر و حمایت از سالمت نسل بشری سالمتی و محوریت

نماید؛ زیرا به لحاظ مبنایی، بسیار طبیعی میاند که البته این امر و مواردی از این دست پرداخته

الملل با نظام فقه امامیه تفاوت و گسستی جدی دارند. هرچند در برخی موارد نظام حقوق بین

رسند و این امر هم ناشی از ادله مشترکی است که آن را مورد پذیرش نیز به نتایج واحدی می

 اند.قرار داده و به رسمیت شناخته

های فقها، المللی و دیدگاهبندی از تطبیق قواعد و اصول حاکم در اسناد بیندر مقام جمع 

توان چنین گفت که در هر دو نظام در بدو امر، اشکاالت حقوق بشری بسیاری مانع از آن شده می

اوضاع و  های بعدی و درنظر گرفتن شرایط ولیکن در بررسی است که حکم به جواز کلونینگ شود.

شود که مشکالت که در باب کلونینگ وجود دارد، چنین برداشت می هاییضرورتچنین احوال هم

بخشی به عبارت دیگر با مشروعیتتوان مرتفع دانست. بهحقوق بشری در نظر گرفته شده را می

توان آن را کند؛ لذا میالمللی، تهدیدی امنیت و حقوق بشر را تهدید نمیدر سطح بین سازیشبیه
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اعالمیه »المللی آن را به نحو کنترل شده مورد پذیرش قرار داد. در در سطح بینمشروع دانست و 

نیز هر چند اجماعی در خصوص  2005مارس  23مصوب « انسان سازیشبیهملل متحد در خصوص 

، حاصل نگردید، لیکن در بند )ب( این اعالمیه سازیشبیهمشروعیت و یا عدم مشروعیت مطلق 

انسان، تا آن میزان که مغایر  سازیشبیهضو برای ممنوعیت تمامی اشکال های عدولت»مقرر شد که 

 سازیشبیهکه در نتیجه راه را برای  .«شوندکرامت انسان و حمایت از زندگی اوست، فراخوانده می

 ب:1388)رنجبریان و سیف، گذارد درمانی، باز می سازیشبیهکه مغایر کرامت انسانی نباشد، همانند 

مولد نیز تا  سازیشبیهتوان گفت که رسد که بر اساس این سند مینظر میحتی به و( 185-184

 جایی که کرامت انسانی را مخدوش ننماید، مجاز و مشروع است.

هایی که در باب مشروعیت عمل مزبور در فقه امامیه صورت گرفت نیز باید اذعان در بررسی

که عمل مزبور با نامشروع دانست. مضافًا این توان به نحو مطلقداشت که عملیات مزبور را نمی

عالوه جریان و حکومت توجه به مقتضیات زمان و انطباق فقه با شرایط و مقتضیات زمان و به

تواند در فقه امامیه نیز مورد پذیرش قرار گرفته و مشروع اصولی نظیر اصل برائت و اباحه می

( بین اسناد سازیشبیهمنظور تبیین مشروعیت هلذا از این جهت )اعمال اصول کلی ب دانسته شود؛

های بنیادینی هماهنگی وجود دارد، هر چند در مبانی امر تفاوت المللی و فقه امامیه تطبیق وبین

 شود.بین دو نظام دیده می

 نتیجه

انسانی، بر اساس اصاله االباحه و  سازیشبیهبا توجه به نظر علما و فقهای امامیه مبنی بر جواز 

اصل برائت باید گفت که حکم کلونینگ انسانی بر جواز است و این امر دال بر حلیت آن دارد. 

 انسانی از موضوعات تولید مثل حالل است یا حرام و آن سازیشبیهالبته اگر سوال این باشد که 

االباحه استناد نمود. درصورتی که  هتوان به اصالرا جزئی از شبهات موضوعیه بدانیم، لذا می

انسانی را شبهه تحریمیه حکمیه بدانیم؛ یعنی تردید ما در حرام  سازیشبیهتر آن است که صحیح

گردد و در این حالت به اصل برائت رجوع می انسانی باشد که سازیشبیهبودن عملیات  یا حالل

 انسانی مجاز و تولید مثل از این طریق مباح است. سازیشبیهحکم به 
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انسانی از سوی بسیاری از فقهای شیعه، طبق اصول مسلم و  سازیشبیهحکم مشروعیت 

انسانی بر چند  سازیشبیهمقبول فقه شیعه قطعی است و خالف مبانی نیست. لذا اثبات جواز 

که آن ضد این کار وجود ندارد دوم نکته زیر مبتنی است: اول آن که هیچ دلیل خاص یا عامی بر

جا به اصل اصیل و نقطه عزیمت فقهای شیعه، اصاله البرایه و اصاله االباحه است. فقیه در این

اثبات جواز این عمل ملزم نیست، بلکه اثبات حرمتان نیازمند دلیل است؛ حکم به اباحه موافق 

ه نوعی کشف و شناخت باشد و از آن تواند و باید به مثابمی سازیشبیهعالوه به اصل است.

 گردد.برداری میاللزوم بهرهعند

توان با اندکی توجه در اعمال غرض المللی نیز باید احراز شود که میدر بررسی اسناد بین

المللی را کس بر دیگری، اسناد بینها و عدم ترجیح هیچمقنن بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان

تفسیر نمود و در صورت برطرف شدن اشکاالت حقوق بشری در اسناد  سازیشبیهدر جهت جواز 

توان با مداقه در نظریات نتیجه میلذا در مورد نظر، برای پذیرش آن  مانعی وجود نخواهد داشت.

 سازیشبیهالمللی، دریافت که در نظام فقه امامیه پذیرش نظریه جواز مطلق فقها و اسناد بین

توان پذیرفت و اشکاالت المللی نیز همین نظریه را میهای بیننوانسیونیت دارد و در نظام کارجح

 گردد، قابل برطرف شدن و رفع است.حقوق بشری که مطرح می

 فهرست منابع

انسانی از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه، فقه؛  سازیشبیه، (1384اسالمی، سید حسن ) -

 .44کاوشی نو در فقه اسالمی، شماره 

های سیاسی، مذهبی و افکار عمومی و واکنش» ،(1384کسرا؛ صنعتی، محمدحسین )اصفهانی،  -

المللی ، مجموعه مقاالت کنگره بین«انسانسازی های بشر در همسانهفرهنگی داخلی و جهانی به پیشرفت

 زیستی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری.اخالق

 ، قم: مؤسسه آل البیت )ع( الحیاء التراث.االصولکفایه  ،(1429آخوند خراسانی، محمد کاظم ) -

اسالمی، ، فقه؛ کاوشی نو در فقه«اهلل جناتیگفتگو با آیت» ،(1384جناتی، محمد ابراهیم ) -

 .46شماره

، قم: هالشریعالشیعه الی تحصیل مسائلصیل وسائلتف ،(1419حر عاملی، محمد بن الحسن ) -

 .18و 12انتشارات اسالمیه، ج 
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 .2، قم: مؤسسه اسماعیلیان للطباعه و النشر، ج المکاسب المحرمه ،(1381ح اهلل )خمینی، رو -

، تقریرات دروس آیت اهلل خویی توسط محمد علی مصباح الفقاهه ،(1377خویی، ابوالقاسم ) -

 .1توحیدی تبریزی، قم: انتشارات داودی، ج

(، رهانسانی با نگاهی به آرای امام خمینی) سازیشبیه ،(1386خویینی، غفور؛ سهرابی، مرجان ) -

 .37پژوهشنامه متین، شماره

 .4از دیدگاه فقه اسالمی، مجله دانش پژوهان، ش سازیشبیه ،(1382دنیر، موسی ) -

های سقط جنین، مجله تحقیقات جدال حیات، بررسی اجمال تئوری ،(1382راسخ، محمد ) -

 .38حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش

ها، مجله تحقیقات حقوقی انسان، مسایل و دیدگاه بیوتکنولوژی و ،(1383)راسخ، محمد  -

 .40دانشگاه شهید بهشتی تهران، ش

انسان از منظر  سازیشبیهمطالعه تطبیقی » ،(1394راضی، مهدی؛ خلیفه پور میانجی، مریم ) -

 .71، مجله تحقیقات حقوقی، شماره«فقه شیعه و اهل سنت

های حقوقی، ، پژوهش«درمانی انسان سازیشبیههای الشچ» ،(1386اله )رحیمی، حبیب -

 .11شماره

، «انسان سازیشبیههای حقوق بشری چالش» ،الف(1388رنجبریان، امیرحسین؛ سیف، زهرا ) -

 .1، شماره39مطالعات حقوق خصوصی، دوره

، «انسان سازیشبیهالملل بر پرتو حقوق بین» ،ب(1388رنجبریان، امیرحسین؛ سیف، زهرا ) -

 .3، شماره39مطالعات حقوق خصوصی، دوره

الملل درمانی و حق بر سالمتی در قلمرو حقوق بین سازیشبیه» ،(1385زمانی، سید قاسم ) -

 .19، پژوهش حقوق و سیاست، شماره«بشر

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوقی.سازیشبیهحقوق کیفری و  ،(1388ساعد، محمدجعفر ) -

، در «سازیشبیهتالقی اخالق، حقوق و واقعیت در » ،(1388کنعانی، زینب )السان، مصطفی؛  -

 کتاب اخالق زیستی )بیواتیک(، از منظر حقوقی، فلسفی و علمی: مجموعه مقاالت، تهران: انتشارات سمت.

همانند سازی انسان از نظر مراجع ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر » ،(1388صادقی، محمود ) -

در کتاب اخالق زیستی )بیواتیک(، از منظر حقوقی، فلسفی و علمی: مجموعه مقاالت،  ،«فقه اسالمی

 تهران: انتشارات سمت.
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انسان،  سازیشبیهبررسی حکم  تکلیفی  ،(1392طباطبایی، محمد صادق؛ میراحمدی، مریم ) -

 .7نشریه فقه و حقوق اسالمی، ش

، المللی با رویکرد حقوق بشریبررسی حقوقی اسناد بین ،(1391علوی کرمانی، محمدرضا ) -

 چاپ دوم، تهران: نشر سماء.

دامت )دیدگاه فقهی حضرت آیة اهلل العظمی مکارم شیرازی » ،(1380علیان نژادی، ابوالقاسم ) -

 .6، مجله پژوهش و حوزه، شماره«های فرار از رباو راه سازیشبیهدرباره دو مسئله؛  (برکاته

های رویان سازیشبیهمسئولیت تیم پزشکی در » ،(1393)علیدوستی، معصومه؛ مردانی، فردین  -

 .2، شماره20، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره«انسانی

، بخش جزایی، چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر قواعد فقه ،(1383محقق داماد، سید مصطفی ) -

 علوم اسالمی.

فقهی، چاپ  ؛ مالحظات علمی، اخالقی، حقوقی وانسان سازیشبیه ،(1389محمدی، علی ) -

 ها، نشر معارف.دوم، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

گیری دین و جامعه، مجله فقهی جامعه و موضع سازیشبیه ،(1382مظاهری، سید محمد علی ) -

 .6المصطفی العالمیه، ش

المی ، چاپ چهارم، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اساصول الفقه ،(1370مظفر، محمدرضا ) -

 .1حوزه علمیه قم، ج

، فقه؛ کاوشی نو در فقه اسالمی، «گفتگو با آیت اهلل معرفت» ،(1384معرفت، محمدهادی ) -

 .46شماره

سازی و سالمت انسان: کلون» ،(1391پور، سیمین؛ فرود، افسر؛ امینی، محمدرضا )مهدی -

، 3، شماره5پزشکی، دوره، مجله اخالق و تاریخ «المللیهای بینها و مواضع سازمانسیاست دولت

 (26)پیاپی

، فقه «فقهی-های دینیانسانی وچالش سازیشبیه» ،(1385همایون مصباح، سید حسین ) -

 .47کاوشی نو در فقه اسالمی، شماره

 
 
 
 
 

 


