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Analysis of Therapeutic Simulations in the Jurisprudence of 
Shia and Sunni jurisprudence and Jewish Jurisprudence

[1] The replication of man (from the point of view of the religions of heavenly religions and 
its review of Islamic jurisprudence) [2] Simulation [3] Simulation?! Where are we going? 
Saeidiani N, translator [4] Human simulation of Shi’a point of view, four perspectives [5] 
Embryo division and simulation [6] Simulation in the international criminal law context; 
introductory considerations [7] Human cloning scientific, ethical, legal and religious aspects 
[8] A look at the phenomenon of human simulation [9] Scientific fundamentals of human 
simulation and gene transfer [10] Human simulation [11] Human simulation: fears and 
hopes [12] Jurisprudence review of therapeutic simulation [13] Simulation in religious 
views and legal ideas [14] A look at the subject of human simulation with the help of new 
technology [15] Refinement of principles of Rouhollah al-Mousawi al-Khomeini (Tahzib al-
usul) [16] Principles of inference of jurisprudence and law [17] Sufficiency of principles 
(Kefayat al-usul) [18] Legal and ethical principles of human simulation and its effects [19] 
Medical fertilities from the point of view of jurisprudence and law [20] Therapeutic 
simulation, ethical, juridical, and legal approaches [21] Interpretation of al-Mizan [22] 
Ethical and legal aspects of production and use of human embryonic stem cells [23] 
Attitudes of Iranian professionals towards human cloning [24] Religious perspectives on 
human cloning [25] Jewish law may not ban cloning, but it’s still not kosher [26] In: 
Encyclopedia of global health

Introduction Simulation, cloning, or deletion is the proliferation of a living creature without 
sexual intercourse in plants, animals, and humans. The issue of therapeutic simulation as a 
new phenomenon in the field of biotechnology reveals various questions in different fields and 
brings up various approaches of Ulama in terms of human-related communication.
This reviewed study was conducted by use of a descriptive-analytical method with the aim of the 
analysis of therapeutic simulations in the Persian jurisprudence and the Jewish jurisprudence.
Conclusion The Imams’ jurists on therapeutic simulations have adopted three approaches: 
1) absolute license; 2) conditional license; 3) Absence of absolute license. Sunni Ulama have 
adopted two approaches on therapeutic simulations: 1) the license; 2) lack of permission. 
Jewish jurists have adopted three different views: 1) the license 2) the obligation 3) sanctity. 
According to the results, the Ulama’s view about the lack of licensing of therapeutic simulations 
is due to the serious concerns that are created in the world, and this is due to misuse that may 
result, abuses that are unlimited in scope and its effects are not clear. This has led to adopting a 
viewpoint of non-permission of therapeutic simulations. The viewpoint of Ulama based on the 
license of therapeutic simulations emphasizes the benefits of therapeutic simulations, which is 
expected to treat of many of diseases that humankind has not been able to cure. But based on 
the views of most Islamic Ulama, there is no reason to ban the therapeutic simulation of human 
and should not oppose the advancement of science and research in this field.
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   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۴دوره                                                                                                                                                                                                  طب و قرآن پژوهشی-علمی نامهفصل

 نیو د نیقیدر فقه فر یدرمان یسازهیشب لیتحل
  هودی
  

  MSc یدهاقانیسادات حجازالهه

زاهدان،  ،یواحد زاهدان، دانشگاه آزاداسالم ،یحقوق اسالم یگروه فقه و مبان
  رانیا

  PhD *یدهقیمسعود راع

  رانیآباد، انجف ،یآباد، دانشگاه آزاد اسالمحقوق، واحدنجفگروه 
  

  چکيده
سازی یا کلونینگ، تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی در شبیه :مقدمه

عنوان پدیده نوین سازی درمانی بهگیاهان، حیوانات و انسان است. مساله شبیه
های فناوری به لحاظ ارتباطی که با مسایل انسانی دارد، پرسشدر عرصه زیست

مختلفی را  هایهمراه آورده و واکنشهای مختلف بهگوناگونی را در عرصه
 -مندی از روش توصیفیاین مطالعه مروری با بهرهفراروی فقها نهاده است. 
 و) و سنی شیعه( فریقین نظر از درمانی سازیشبیه تحلیلی و با هدف تحلیل

  انجام شد. یهود دین
) ۱اند: سه نظر اتخاذ کرده ،یدرمان یسازهیدر مورد شب هیامام یفقها :گیرینتیجه

اهل سنت در مورد  ی) عدم جواز مطلق. اما علما۳) جواز مشروط و ۲جواز مطلق، 
 هودی) عدم جواز. عالمان ۲) جواز و ۱اند: اتخاذ کرده کردیدو رو یدرمان یسازهیشب
) حرمت. براساس ۳) وجوب و ۲ واز،) ج۱اند: نموده هیمتفاوت ارا دگاهیسه د زین
 یجد یهایخاطر نگرانبه یدرمان یسازهینظر علما در مورد عدم جواز شب ج،ینتا

است که ممکن  ییهاخاطر سوء استفادهبه نیکرده و ا جادیاست که در جهان ا
. ستیکه دامنه آن نامحدود و آثار آن روشن ن ییهااست از آن بشود؛ سوءاستفاده

اتخاذ شود.  یدرمان یزساهیعدم جواز به شب دگاهیشده تا د وجبامر م نیهم
دارد که  دیآن تاک دیبر فوا شتریب یدرمان یسازهیعلما بر جواز شب دگاهید
از امراض را که بشر  یاریبتوان بس یدرمان یسازهیبا شب شودیم ینیبشیپ

 یاسالم یماآن نبوده درمان نمود. اما از نظر اکثر عل یتاکنون قادر به مداوا
علم  شرفتیبا پ دیانسان وجود ندارد و نبا یدرمان یسازهیشب تیبر ممنوع یلیدل

  بخش مخالفت کرد. نیدر ا قاتیو تحق
  هودی نید ن،یقیفقه فر نگ،یکلون ،یدرمان یسازهیشب ،یسازهیشب ها:کلیدواژه

  
  ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  masoadraei@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
شده به طریق سازیتا قبل از اعالم خبر تولد "دالی"، گوسفند شبیه

سازی از سلول جسمی، هیچ یک از علمای اسالم در مورد شبیه
طریق مذکور هیچ بحثی نکردند، ولی بعد از اعالم تولد "دالی" در 

توسط گروهی از دانشمندان اسکاتلندی به میالدی  ۱۹۹۷سال 
انسان نیز  سازیشبیهامکان  مبلککیت  و ویلموتایان سرپرستی 

و  فراوانی در سطح دنیا هایچالش و هابحث وقوت گرفت 
بار مساله که برای اولین مطرح شدهمچنین در دنیای اسالم 

سازی درمانی توسط علمای اهل سنت مورد توجه قرار شبیه
  .[2	,1]گرفت

در شده سازیشدن نخستین نوزاد شبیهمخصوصًا با اعالم خبر متولد
سازی انسان صورت جدی میالدی در سطح جهان، شبیه ۲۰۰۲سال 

های متعددی را در پیدا کرد و علمای اهل سنت سمینارها و نشست
با انتشار  هابحث اینکه  [3]های اسالمی برگزار کردندکشور
جنین انسان توسط پژوهشگران  سازیشبیه مبنی بر هاییگزارش

 آمریکاییادعای جنجالی شرکت و  ۲۰۰۱سال  آمریکایی در ماه نوامبر
 در "موسوم به حواشده "سازیشبیهکلوناید درباره تولد اولین انسان 

 بسیاری از دانشمندان و. حدت بیشتری یافت شدت و ۲۰۰۲سال 
  .[3]انسان را تقبیح کردند سازیشبیهمذهبی دنیا  مقامات سیاسی و

درمانی با واکنش منفی بعضی از علمای  سازیشبیهاین کاربرد 
اصلی این مقاله  هدفرو شده است که روبه فریقین و یهودی

فریقین (شیعه و سنی) و دین درمانی از نظر  سازیتحلیل شبیه
  بود. یهود

است که به لحاظ  Klonبرگرفته از کلمه یونانی  (Clone)واژه کلون 
. برخی عنوان [5	,4]است لغوی به معنی شاخه کوچک، جوانه یا نهال

 هربرت وبربار توسط شخصی به نام اند که واژه کلون نخستینکرده
در راستای توصیف گیاهانی که به لحاظ وضعیت  ۱۹۰۳در سال 

. برخی نیز [6]شوند، استعمال شده استگیاهی و نباتی تکثیر می
 ، فیزیولوژیست وهالدانبار اند که واژه کلون را نخستینمتذکر شده
های ای با عنوان "امکانات زیستی برای گونهدان در مقالهژنتیک

 سازیشبیهمعادل . [7]هزار سال آینده" به کار برده استانسانی در ده
 "Clonege" فرانسه در و "Cloningالتین " در "،استنساخ" عربی در

 وبه معنی جوانه  "Klonاز کلمه یونانی " سازیشبیه واژهاست. 
 کردن وتکثیر بریدن، ازلغت عبارت  در و چوب گرفته شده است ترکه
زدن در این است که با قلمه سازیشبیه . شباهت[8]است زدنقلمه

 ونر  هایسلولبدون لقاح (ترکیب ، تولیدمثل، در روش مورد بحث
  .[5]پذیردمی صورت) ماده
یند تولید آفر از است عبارت اصطالحاً یا کلونینگ  سازیشبیه

یا موجودات زنده که  هامولکول ها،سلولگروهی از  غیرجنسی
تکثیر ، بیان دیگر ؛ به[7]همگی از نظر ژنتیک مشابه مشترک باشند

گونه تغییر در  م زنده بدون هرزطور کلی یک ارگانییک سلول یا به
درمانی با تکنیک انتقال هسته  سازیشبیه .[9]آن است" پژنوتی

از تشکیل رویان  پس شود ومیآغاز  (SCNT) سوماتیکسلول 
به رحم انتقال  سازیشبیهرویان حاصله برخالف شود. میمتوقف 

منظور بنیادی رویانی به هایسلولبرای تهیه  از آن و شودنمیداده 
  .[10]شودمیمختلف استفاده  هایبافت و هاسلولتولید 

  

  فقه امامیه سازی درمانی درشبیه
فرد دلیل نقش مهم و منحصربهسازی درمانی بهتحلیل فقهی شبیه
از سوی دیگر، . العالج و کشنده استهای صعبآن در درمان بیماری

مخاطرات پس از اتمام این تکنیک نیز اظهار نظر فقهی را طلب 
های شدیدی روبه رو سازی در جهان اسالم با مخالفتشبیهکند. می

های ویژه حوزهشیع بهالبته در این میان جهان ت .[11]بوده است
علمیه و مراکز علمی و فرهنگی ایران اسالمی، تحرک کمتری از خود 

نگر، به اظهار سوهای عمیق و همهجای کنکاشنشان داده و به
  .[11]اندنظرهای کلی و موردی بسنده کرده

نظرها سازی، جدید است، قطعًا اختالف دلیل این که مساله شبیهبه
. [4]دانان مسلمان و مجامع اسالمی وجود داردحقوقدر بین فقها و 

بودن و جواز اما اکثر اندیشمندان و مجامع علمی شیعه به حالل
دانند سازی اعتقاد دارند و فقط در صورتی حرام مینفس عمل شبیه

  .[9]که عناوین ثانویه مانند کاربردهای منفی بر آن عارض شود
فقهی امامیه درباره  ایهدیدگاهپس از بیان در این مطالعه، 

درمانی، ادله آنان درباره حرمت یا عدم حرمت  سازیشبیه
  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.درمانی  سازیشبیه

  

   درمانی سازیشبیهدیدگاه علمای امامیه در خصوص 
این از سوی فقها ارایه شده است که  دیدگاه سهدر این زمینه 

  اند:قرار گرفتهها مورد تجزیه و تحلیل دیدگاه
و  برخی از فقها: درمانی سازیشبیهجواز مطلق در خصوص  - ۱

دلیل فقدان نصی خاص و شفاف که بر حرمت نظران بهصاحب
سازی انسانی داللت کند و به استناد قاعده "کل شی لک حالل شبیه

 ، به استناد اصل اباحه،حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه"
  .[1]اندمجاز شمردهسازی درمانی را شبیه
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سازی درمانی حکم شبیه"شده است:  سئوالاز مراجع عظام 
سازی در واقع تولید جنین انسانی برای استفاده چیست؟ این شبیه

در تحقیقات است و هدف از آن تولید انسان نیست؛ بلکه هدف از 
بنیادی جنینی است که در  هایوردن سلولآدستکشت آن، به

ها مورد استفاده قرار همچنین درمان بیماری تحقیقات پیشبردی و
  ".گیرد
   بدین قرار است: هاپاسخ
گونه طبق نظر ایشان این  ".اشکالی ندارد": موسوی اردبیلی هللاآیت

های علمی شود که اسالم برای انجام پژوهشبرداشت می
اما  داند؛بلکه آن را یک وظیفه دینی می محدودیتی قائل نیست،

تمام جوانب امر بررسی و احتیاط الزم به کار گرفته الزم است 
  .[12]شود
سازی درمانی و تولید عضو برای پیوند شبیه" :لنکرانیفاضل  هللاآیت

باره جواز است، رسد حکم شرعی در این به نظر می ".اشکالی ندارد
 اباحه است. اصل در افعال، زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و

دلیل که اباحه احتیاج به در حالی  دلیل دارد؛ ج بهپس حرمت احتیا
  .[13]ندارد
های بنیادی را بالمانع استفاده از سلول": ایخامنه هللاآیت

". به نظر داننداند، ولی استفاده همانندسازی آن را حرام میدانسته
 سازی انسان،اگر مقصود از شبیه ایهللا خامنهآیترسد طبق نظر می

این  ای سالم از بدن او و پیوند به دیگری باشد،قطعهجداکردن 
نفس  زیرا نسخه بدل، عمل حرام است و به هیچ وجه جایز نیست؛

اما اگر هدف این است که اعضای معین از بدن . محترمه است
دین خدا این عمل  سازی و برای درمان بیماران استفاده شوند،شبیه
بدون این که به  در آن است،پذیرد و از آنجا که منفعت مردم را می

  دهد.آن را پاداش می کسی ضرر برسد یا حرمتی هتک شود،
بر  ایادلهسازی وقتی در اصل شبیه": زنجانی عزالدین هللاآیت

سازی انسانی یا درمانی فرق نخواهد ، شبیهوجود نداردحرمت 
در فتوای خود تاکید کرده  هللا زنجانیآیت ".و اشکالی ندارد داشت

سازی اعضا که در خدمت درمان انسان قرار گیرد با است که شبیه
	.[14]مبانی دین اسالم ناسازگار نیست

در بررسی نظرات، : درمانی سازیشبیهجواز مشروط در خصوص  -۲
اما بر این باورند که انجام  اند،برخی از فقها رای بر جواز آن داده

مشکالتی خواهد شد و مفاسدی به دنبال  گسترده آن منجر به
اند و استفاده از بنابراین حکم به جواز مشروط داده .خواهد داشت

  اند. آن در سطح وسیع و گسترده را غیرمجاز شمرده
اشکال شرعی برای پیوند اعضا  سازیشبیه: مکارم شیرازی هللاآیت
سالم از  ایجداکردن قطعه سازی انسان،اگر مقصود از شبیه .ندارد

وجه این عمل حرام است و به هیچ  بدن او و پیوند به دیگری باشد،
اما اگر مقصود . نفس محترمه است زیرا نسخه بدل، جایز نیست،

سازی و کبد و غیره شبیه این است که اعضای معین مانند قلب،
پذیرد و برای معالجه بیماران استفاده شود، دین خدا این عمل را می

بدون این که به کسی آسیب  منفعت مردم در آن است،از آنجا که 
ایشان همچنین دهد. آن را پاداش می برسد یا حرمتی هتک شود،

ها چنانچه موجب هالکت جنین استفاده از این سلول"فرمودند: 
  . [1]"نشود، اشکالی ندارد

هللا آیت .[13]"سقط یا قتل نباشد، اشکال ندارد": بهجت هللاآیت
احتمال  سازی درمانی،بر این نظر هستند که فرآیند شبیه بهجت

خاطر نواقصی است که در جنین برد و این بهمرگ جنین را باال می
آید و همچنین مشکالتی نیز در ضمن انتقال جنین به به وجود می
اند که اگر باعث خاطر همین دو دلیل فرمودهبه. افتدرحم اتفاق می

  ی ندارد.سقط یا قتل نباشد اشکال

شده برای های دورریختهاگر استفاده از نمونه": صانعی هللاآیت
های منظور پیشرفت علمی و استفادهدرمانی کافی نباشد، به اهداف

درمانی و معالجه امراض که در سئوال آمده و یک واجب الهی و 
 جلوگیری، منعی ندارد و حرمت و انسانی، وجدانی و اخالقی است

به فرض آن که  از نابودکردن نطفه در رحم که منشاء انسان است،
ها گونه استخراج و انصراف از اینشامل مورد سئوال موضوعًا بشود 

که برای استفاده درمانی است نداشته باشد، به حکم اهمیت مساله 
اثر خواهد بود و معصیت و گناه نیست، لیکن بالاستفاده درمانی 

تفاده مورد سئوال باید با رضایت صاحب نطفه ناگفته نماند که اس
یعنی زوج و صاحب رحم یعنی زوجه باشد و استفاده مورد سئوال 
در جنین، تصرف و دخالت در حقوق و حدود شئون دیگران است که 

سازی درمانی امکان مداوای شبیه ".بدون رضایتشان حرام است
های ولتوان سلنماید و میهای العالج را فراهم میبیماری

بدین . هایی برای پیوند تولید کردبنیادینی به دست آورد و بافت
طور کلی از بین خواهد ترتیب مشکالت فعلی پیوند بافت و عضو به

شود تا دیگر الزم نباشد منتظر به عبارت دیگر موجب می رفت.
خاطر همین است که باید با رضایت به اهدای بافت یا عضو بماند،

   صورت بگیرد و اال حرام است. نطفه و صاحب رحم
انسان باشد، به  یسازی اعضاچنانچه شبیه": شاهرودی هللاآیت

شود که این گونه برداشت می .[13]"انگیزه درمان اشکالی ندارد
سازی درمانی جایز است، به شرطی که در آن مصلحت حقیقی شبیه

جوامع تر گریبانگیر انسان و برای انسان باشد و ضرر و فسادی بزرگ
انسانی نشود. پس اگر مقصود این است که اعضای معین مانند 

سازی و برای معالجه به کار رود، اشکالی قلب، کبد و غیره شبیه
  ندارد.
 .[1]"چنانچه قبل از ولوج روح باشد، مانعی ندارد": تبریزی هللاآیت

زیرا حیات  اند که قبل از ولوج روح مانعی ندارد،ایشان اظهار داشته
شدن روح و مرحله ای و شامل مرحله قبل از دمیدهجنین دومرحله
سوره مائده نیز تنها ۳۲شدن روح است. به استناد آیه بعد از دمیده

پس از . پذیر استشدن روح امکانبردن جنین پس از دمیدهازبین
بردن جنین پس ازبین. شودآن است که به جنین "نفس" اطالق می

شود و اگر بدون دلیل تل نفس محسوب میوجودآمدنش قبعد از به
  حرام است. شرعی صورت بگیرد،

صافی  هللاآیت: درمانی سازیشبیهعدم جواز مطلق در خصوص  - ۳
 ظاهراً  اند.دادهاستفتا را در یک جواب  دو و سئوالپاسخ  گلپایگانی

: اندکردهرا از یک سنخ دانسته و چنین حکم  سازیشبیههر دو نوع 
سازی انسان حیوان غیرانسان اشکال ندارد، ولی شبیهسازی شبیه"

به عدم جواز عقیده دارند، زیرا  هللا گلپایگانیآیت .[13]"جایز نیست
آوردن سلول دستسازی درمانی با هدف بههمان طور که شبیه
شده دور سازیگیرد و پس از آن جنین شبیهبنیادی صورت می

پیدایش و از زمانی که شکل چنانچه جنین از بدو  شود،انداخته می
سازی درمانی و ایجاد جنین شود شبیهانسان محسوب می گیرد،می

عالوه، هر به. برای دورانداختن آن با کرامت انسانی ناسازگار است
سازی درمانی فوایدی دارد و مشکل دفع عضو و بافت را چند شبیه

که از  آیدبرد و بافت عضوی به دست میدر پیوند اعضا از بین می
لیکن  لحاظ ژنتیکی همانند بافت و عضو خود مریض است،

توان می. توان از طرق دیگر به دست آوردهای بنیادین را میسلول
های بنیادین جنینی از روش سلول بنیادین جای استفاده از سلولبه

  انسان بزرگسال استفاده کرد و از آن معایب نیز به دور ماند.
  

  درمانی سازیشبیهمیه در خصوص ادله علمای اما تحلیل
مبانی استنباط این دو حکم مشروط:  و جواز مطلق جواز) الف
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براساس اصل اباحه و قاعده "کل شیء لک حالل حتی تعلم انه 
هر چند  اند؛سازی درمانی را مجاز شمردهحرام بعینه فتدعه"، شبیه

نکته  رسداما به نظر می. توان به مبناهای ایشان ایراد وارد کردنمی
سازی درمانی طور مطلق درباره شبیهقابل تامل آن است که نباید به

بلکه باید با تدقیق در موارد مختلف آن و با توجه به  حکم نمود؛
یعنی برای هر یک از آن حکم  شرایط، هر یک از آنها را مطرح کرد؛

های سازی درمانی برای عالج بیماریاگر شبیه برای مثال،. ویژه داد
سازی درمانی برای خرید و العالج باشد حکمش با شبیهبصع

  فروش اعضای بدن متفاوت خواهد بود. 
عدم جواز مطلق  :درمانی سازیشبیهعدم جواز مطلق یا حرمت ب) 

درمانی به چهار جهت از سوی فقها ابراز  سازیشبیهیا حرمت 
شود که در ذیل به این چهار مورد اشاره شده است. قبل از می
شدن به این جهات، باید به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که وارد

توان به عواقب و نتایج یک تکنولوژی قطعی نشده است، نمی
علمای اصول بعد از طرح مقدماتی  حرمت آن حکم نمود و در بحث،

حرام نیست، زیرا فاعل حتی پس  گیرند که مقدمه حرام،نتیجه می
همچنان قدرت فعل  فسه مباح هستند،که فی ن از انجام مقدمات،

بنابراین حرمت یا کراهت از . یا ترک فعل اصل عمل حرام را دارد
  کند.غایت به مقدمات موصول سرایت نمی

بنابراین علمای فقه امامیه با توجه به مبنایی که در مقدمه واجب 
کنند. علمایی مانند مساله مقدمه حرام را نیز حل می اند،برگزیده
که مقدمه واجب  [16](ره)محمدرضا مظفرو مرحوم  [15](ره)مینیخامام

مطابق این مبنا، مقدمه حرام را نیز مطلقًا  دانند،را مطلقًا واجب نمی
ولی کسانی که به نحوی مقدمه واجب را واجب  شمارند،حرام نمی
کنند شوند و بیان میدر مقدمه حرام قائل به تفصیل می اند،شمرده

بعضی از مقدمات وجودشان علت تامه : وع هستندکه مقدمات دو ن
ناپذیر المقدمه است و با بودن آنها به نوعی اجتناببرای ایجاد ذی

مقدمات  شود که به این قبیل مقدمات،المقدمه محقق میذی
المقدمه شرط الزم ذی شود و بعضی مقدمات،تولیدی گفته می

به حرمت مقدمه  قائالن. روندولی شرط کافی به شمار نمی هستند،
. اکنون اگر [17]اندتنها قسم اول از مقدمات را حرام شمرده حرام،

 سازی درمانی حرام دانسته شود،شبیه هم بخواهیم از راه احتیاط
سازی درمانی از باب توسعه در موضوع باید اثبات کنیم که شبیه

ت باره آن اس نظریه برتر در این رسدبنابراین به نظر می. قتل است
باره چندان مطلوب  در این سازی درمانی،حرمت شبیه که حکم
  .[18]نیست

  
   درمانی سازیشبیه جهات حرمت

سازی پس از بیان دیدگاه در مورد عدم جواز مطلق یا حرمت شبیه
سازی درمانی ابراز درمانی، فقها چهار جهت در مورد حرمت شبیه

  پردازیم:اند که به بررسی آن مینموده
باید دید عنوان : حرمت نابودسازی رویان از باب قتل حکم) الف

بردن جنین بین، در چه سطحی به ازاستشرعی حرام  از نظرقتل که 
  :شوداطالق می

گفته  شدهجنینی که در آن روح دمیده  مرگبه  تنها ،قتل -۱
  .شودمی
بردن بینشدن روح و به ازقبل از دمیدهجنین  مرگبه  تنها قتل، - ۲

  .شودگفته میجنین دارای اعضا و جوارح قبل از ولوج روح 
  .شودگفته میصورت ناقص به حتی ،دارای اعضا جنین بهقتل  -۳
گزیده در در رحم و النه گرفتهشکلبردن نطفه بیناز هقتل ب -۴

  .شودگفته میآن  هدیوار
 بهو شود گفته میفراتر از نابودسازی نطفه مستقر  هقتل ب -۵

گفته هنوز استقرارنیافته هم  اما، منعقدشدهنطفه  نابودسازی
گزینی . جنین استقرارنیافته، مربوط به مرحله قبل از النهشودمی

عمل استخراج توده  صورتی رها در رحم وجود دارد.است که به
عنوان که صدق  آیدمی حسابدر صورتی قتل به  رویانسلولی از 

 کهدر حالی  پذیرفته شود، است غیرمستقربردن نطفه بینازقتل که 
را دارد و  غیرمستقرروزه است که حکم نطفه هفت یرویان جنین

  هنوز به دیواره رحم نچسبیده است.
. نادرستی شودگفته مینطفه انعقادنیافته نیز  مرگ هقتل حتی ب -۶

نطفه منعقدنشده را قتل  نابودی ،این فرض روشن است؛ زیرا عرف
سوی دیگر فقها به عکس این امر یعنی به جواز ازاله  . ازداندنمی

  .[19	,12]اندکردهمنی نیز حکم 
که  ماندمیانگاشتن فرض ششم، فرض پنجم باقی پس از نادرست

به آن مرتبط است. ابطال این  روزههفتبحث حرمت نابودی رویان 
اثبات نمود که در  (ع)سجادبا حدیثی معتبر از امام توانمیفرض را 

پرداخت دیه، ناظر به مرحله پس از  لزوم و جنین سقطن حرمت آ
) از مسیبسعیدبنراوی ( گزینی آن در رحم است.استقرار و النه

به زن بارداری ضربه زده و با پا که  پرسدمیدرباره مردی  (ع)سجادامام
انداخته است. امام  زن آنچه را در شکم داشته، به حال مرده

 عهده برانداخته، نطفه باشد بیست دینار  آنچه: اگر فرمایدمی
: دهدمی: حد نطفه چیست؟ امام پاسخ کندسئوال میاوست. راوی 

یعنی  "؛هی التی اذا وقعت فی الرحم فاستقرت فیه اربعین یوما"
نطفه آن است که وقتی در رحم واقع شود، چهل روز در آنجا استقرار 

اوست.  عهده براشد، چهل دینار : اگر علقه بفرمایدمییابد. بعد امام 
هی ": فرمایدمی: حد علقه چیست؟ امام پاسخ کندسئوال میراوی 

یعنی آن  "؛التی اذا وقعت فی الرحم فاستقرت فیه ثمانین یوما
در آنجا استقرار  روز هشتادگاه که در رحم واقع شود، است که آن

: اگر مضغه باشد، شصت دینار بر عهده فرمایدمییابد. بعد امام 
هی ": فرمایدمی: حد مضغه چیست؟ امام پرسدمیاوست. راوی 

آن  یعنی "؛التی وقعت فی الرحم فاستقرت فیه مائه و عشرین یوما
 .روز در آنجا استقرار یابد ۱۲۰گاه که در رحم واقع شود، است که آن

استخوان و گوشت و  باشد، دارای ایزندهموجود  اگر: فرمایدمی بعد
اعضا و جوارح که در او روح عقل دمیده شده، دیه کامل بر عهده 

  .[1]اوست
ناظر به  که کریماز آیات مختلف قرآن  ،عالوه بر روایت یادشده

ثم جعلناه نطفه فی قرار "آفرینش انسان هستند، مانند آیه شریفه 
ین که اول شودمینیز استفاده ) ۱۳(سوره مومنون، آیه  "مکین

صورت نطفه در رحم استقرار مرحله خلقت انسان، زمانی است که به
، باید بودمیدرمانی حرام  سازیشبیهدر ضمن اگر . [1]یابدمی

(بارداری داخل  IVFآزمایشگاهی حاصل از  هایجنیندورریختن 
 .[20]چنین نیست کهدر حالی  شد،مینیز حرام محسوب شیشه) 

و جنینی شده سازیشبیهذکر این نکته قابل توجه است که جنین 
به انسان  تواندمی، هر چند بالقوه آیدمیبه وجود  IVF که به کمک

طور معمول از طریق کامل تبدیل شود، اما وضع آن با جنینی که به
بارداری  اوالً ، متفاوت است؛ زیرا آیدمیآمیزش جنسی به وجود 

IVF  شده، نیاز به کمک انسان دارد؛ یعنی روند ازیسشبیهبا جنین
و در  گیردمیه رحم زن با کمک انسان صورت بطبی انتقال جنین 

ثانیًا جنینی  شدن به انسان را ندارد.قابلیت تبدیل صورت اینغیر 
، با زنی که آن را حمل آیدمیجود وکه از طریق مقاربت جنسی به 

جنین  کهدر حالی  ، ارتباط فیزیکی مستقیمی دارد؛کندمی
  .[21	,1]آزمایشگاهی چنین ارتباطی ندارد

(رئیس فقید و اسبق موسسه رویان جهاد  دکتر آشتیانیدر ضمن 
 هایسلولآوردن دستدانشگاهی) اظهار نموده است که برای به
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که کیفیت انتقال  اندکردهاستفاده  هاییجنینبنیادی جنینی، از 
نیز جلب شده  آنهابودند و رضایت صاحبان  IVFنداشتند و مازاد 

  .[11	,7]است
 روزههفتالزم به ذکر است که معتقدان به حرمت نابودسازی رویان 

از باب قتل، ممکن است از روایت زیر برای اثبات مدعای خویش 
  استفاده کنند:

من "آن را در کتاب  شیخ صدوقکه  اسحاقیت معتبر وادر ر
آیا زنی که  شودمی سئوال، از امام کندمی بیان "الیحضره الفقیه

بردن آنچه در شکم خود بینبرای از تواندمیشدن دارد، باردار ترس
. داندمجاز نمیاین عمل را  (ع)علیکند؟ امام مصرفدارد، دارو 

اولین چیزی  فرمایند:امام می: آن نطفه است! گویدمیکننده سئوال
  .[12]، نطفه استشودمیکه خلق 
در حکم نطفه مستقرنشده است و  روزههفتجا که رویان آناز  پس

رفتن نطفه مستقرنشده به مثابه از سوی دیگر در این حدیث، ازبین
   درمانی جایز نیست. سازیشبیه، استقتل 

 گفته نشده از قتل سخنی ،توجه به این که در حدیث اشکال: با
باب منع از را از  غیرمستقرمنع از نابودسازی نطفه  تواننمیاست، 

بر  ایقرینهدر روایت به  خصوصآورد؛ به حسابحیث قتل به 
بردن نطفه را قتل بینعرف، از حاکی از این است کهکه  خوریممی
خوردن دارو را  (ع)ی که امامزماندانسته است. قرینه این است: نمی

کننده با تعجب ، سئوالکندمیمنع  شدهبستهحتی در نطفه 
بردن بینبه از هنگامعرف آن  واقعاً اگر  ".هو نطفهها انّ ": پرسدمی

 کرد،میبه چشم قتل نگاه  "نطفه در مراحل اولیه منعقدشدن"
، تعجبچنین سئوال در ذهن مخاطب آن هم با  پیدایش
برای اثبات فرض  تواننمیاز این روایت  . پس[12]نبود پذیرتوجیه

  پنجم استفاده کرد.
: از باب توسعه در موضوع قتل رویان نابودسازیحرمت  حکم) ب

در  "توسعه تعبدیکه به  شودمیبه روایتی اشاره  ،برای این نظر
زنی است که  مورد است. این روایت در اشاره کرده "موضوع قتل

کرده است. امام در پاسخ،  مصرفخود دارویی را  جنینسقط  برای
و برای  کنندبیان میفروضی از جنین را که هنوز ولوج روح نیافته، 

این پرسش  پاسخ. سپس در کنندمیخاص تعیین  ایدیه یک هر
 خودآیا این زن از فرزند  "هدیتفهی الترث من ولدها من "که 

ها قتلته؛ نه، ال النّ ": فرمایدمی؟ بردمی(جنینی که سقط کرده) ارث 
 کار رفته به. در این روایت تعبیر قتل "شته استکوی او را  چون
  .[12]است

 روزههفتطور که در ادله مربوط به حرمت نابودسازی رویان همان 
از باب قتل آورده شد، عنوان قتل تنها پس از مرحله استقرار و 

گزینی آن در رحم است. پس این دیدگاه نیز مردود مرحله النه
  خواهد بود. 

رویان از باب قتل با یک مفهوم مخترع  نابودسازی حرمت) ج
 خاصاین است که شارع برای قتل، یک مفهوم  منظور: شرعی

 روحذیفراخ در نظر دارد که فراتر از قتل جنین  ایگسترهاختراعی با 
 و حتی باالتر نطفه منعقده را هم در بر روحذی است و جنین غیر

با  "وجود مفهوم اختراعی شرعی برای قتل"گیرد. تفاوت میان می
می مفهوم عرفی قتل و نیز روشن است. دو "توسعه تعبدی قتل"

 فقطو  کندنمیمرجعیت عرف برای تعیین مفهوم این واژه را نفی 
زند و از باب تعبد، احکام در موردی خاص دست به توسعه می

در ؛ داندمیاز آن احکام را در آن مورد جاری  ایپارهموضوع قتل یا 
 ، بهباور داشته باشیماگر به ثبوت مفهوم اختراعی شرعی  کهحالی 
صورت کلی و برای همه موارد (نه فقط ست که شارع بهی اآن معن

و مفهومی  گذاردمیبرای موردی خاص) مفهوم عرفی را کنار 

بعید . این فرض مردود است؛ زیرا کندمیاختراعی را جایگزین آن 
برای قتل ارایه کرده باشد و اصل عدم  ایویژهکه شارع مفهوم  است

عدول احتیاج  ؛ البته[12]ر گذاشته باشدعدول از مفهوم عرفی را کنا
، در این زمینه از دو قرینه شودمیدلیل دارد. استداللی که ارایه  به

وسیله شارع برای فروض یکی، تعیین دیه به :کندمیاستفاده 
دیگری اطالق عنوان  و ،ولوج روحقبل از مختلف نابودسازی جنین 

. رد فرضیه اول: هر روحذیبر جنین غیر  عبیدهابیقتل در صحیفه 
با  ایمالزمه، اما تعیین دیه هیچ مشخص شدهچند دیه برای آن 
  .[12]حصول قتل ندارد

در ضمن روایاتی که در این زمینه هستند بر وجوب پرداخت دیه 
را به اثبات  جنینسقطداللت دارند، ولی به داللت التزامی، حرمت 

بل از ولوج روح، دیه کامل از سوی دیگر دیه جنین ق .[20]رساندمی
برای عدول از  ایقرینه تواندنمیاین مطلب  . پس[12]انسان نیست

معنی عرفی قتل از سوی شارع باشد. قرینه دوم هم قابل رد است؛ 
به جهت این که اطالق عنوان قتل به آن مورد، ممکن است از باب 

 برای اثبات مفهوم اختراعی نیاز به امری دیگر باشد نه قتل.
  .[12]بیشتری است هایاستدالل

بدیهی است : درمانی از باب منع از نابودسازی سازیشبیهحرمت  د)
منعی در نصوص وجود ندارد؛ زیرا موضوع مذکور از  بارهدر این که 

موضوع را بررسی  توانمیموارد مستحدث است. ولی با دو فرض 
  نمود:
آن در معتبره  نابودسازیرویان با نطفه ملحقه در رحم که از  -۱

، حالت؛ در این اندموضوعیک  حقیقتدر  ،منع شده است اسحاق
منع از نابودسازی نطفه ملحقه در رحم به رویان هم سرایت 

نادرست است؛ زیرا این دو با هم  طور قطعبهاین فرض . [12]کندمی
  دارند. هاییتفاوت

ولی  ،این دو، دو موضوع دارای اختالف نسبت به هم هستند - ۲
از  موضوعاتمناط واحدی، در منع از هر دو وجود دارد؛ یعنی این 

  جهت مناط واحد برای حکم منع دارای شباهت هستند. 
  در نظر گرفت:  اسحاقمعتبره  روابطدر  توانمیدو مناط را 

این مناط اثبات شود، اگر  :شدنداشتن برای انسانصالحیت -۱
بود. البته اثبات آن خواهد  غیرمجازرفتن رویان هم ازبین
الغای خصوصیت  تواننمینیست؛ زیرا در مورد روایت  پذیرامکان
  .[12]این خصوصیات، بودن در رحم است یکی از و کرد
در اینجا هم  :شدن به انسانتبدیل سویآن به  حرک درت آغاز - ۲

الغای خصوصیت کرد؛ یعنی جنین باید در رحم باشد تا  تواننمی
 در حالیادامه دهد.  خود ها شود، بتواند به رشداگر به حال خود ر

 بین از شود، رها اگر زیرا نیست؛ چنین روزههفت رویان مورد در که
  .[12	,1]دارد طبی عملیات به نیاز خود حیات ادامه برای و رفت خواهد

  

  درمانی  سازیشبیهدیدگاه اهل سنت در خصوص 
این اتفاق  ، امادارند اجماعانسان  سازیشبیهاهل سنت بر حرمت 

علمای  . اکثروجود ندارد پژوهشی ودرمانی  سازیشبیهنظر در مورد 
 گویندمی و اندشده قائلسنی میان دو مرحله حاملگی تفاوت 

. [22	,3]افتدمیروز یا اتمام ماه چهارم اتفاق  ۱۲۰از  بعد ،دارشدنروح
برای این  احتیاطی ،از علمای اهل سنت تعدادی ،طرف دیگر از

معتقدند جنین در دوره قبل از  زیرا اند؛شدهتفاوت قائل 
. [23]شودمیآن گناه محسوب بردن بیناز واست  زنده ،دارشدنروح
متعارض از سوی فقهای اهل سنت در  نظر دوادله موجب ظهور  این

  این زمینه شده است:
شورای امنای دانشگاه : درمانی سازیشبیه خصوص درجواز  - ۱
اعضا به  سازیشبیهزهر مصر در فتوای خود تاکید کرده است که اال
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مبانی دین  با ،قرار گیرد هاانسانشرط آن که در خدمت درمان 
  .[1]اسالم ناسازگار نیست

 ،انسان سازیشبیهاز  منظوراگر " گفته است: قرضاویدکتر 
 این ،به دیگری باشد پیوند وسالم از بدن او  ایقطعهکردن جدا

محترمه  نفس ،نسخه بدل چرا که ؛جایز نیست وعمل حرام است 
 ،(مانند قلب بدناین است که اعضای معین از  منظوراگر  اما .است
مورد استفاده قرار معالجه بیماران  برای و سازیشبیه) و غیره کبد
 درآنجا که منفعت مردم  از و پذیردمیخدا این عمل را  دین گیرد،
 آن، هتک شود حرمتی یا ه کسی ضرر برسدب که این بدون ،است آن
  .[21	,3]دهد"پاداش می را

سازمان اسالمی علوم طبی در نهمین کنفرانس فقه پزشکی (اهل 
را مورد بررسی  سازیشبیه بحث ،دش برگزار ۱۹۹۷در سال  کهسنت) 

این کنفرانس تاکید شد که اسالم برای انجام  درقرار داد. 
آن را یک وظیفه  بلکه ،علمی محدودیتی قائل نیست هایپژوهش

الزم  احتیاط والزم است تمام جوانب امر بررسی  اما داند،میدینی 
  .[22]به کار گرفته شود

توان گفت اصل اساسی آن است که جریمه و مجازاتی برای پس می
توان در نظر گرفت؛ زیرا در نص فقه چنین سازی درمانی نمیشبیه

سازی درمانی به جهت گرفته نشده است. پس شبیه چیزی در نظر
ای ندارد. از سوی دیگر عدم وجود نص فقهی، حرام نیست و جریمه

سازی درمانی عملی پزشکی است، پس در حیطه قوانین شبیه
  پزشکی خواهد بود.

 محمد رافت عثمانی :درمانی سازیشبیهعدم جواز در خصوص  -۲
اعضای  گرفتن ،از رشد برسد ایمرحله"هرگاه جنین به  معتقد است:

. [1]است" و حرام بر جنینبدن بیماران جنایت  آن در کشت وآن 
شده برای سازی درمانی یعنی استفاده از جنین کلونشبیه

پژوهشگران امید دارند که با این تحقیقات به  .[1]های طبیپژوهش
(مخصوصًا در  دانش درباره تحول جنینی و واکنش ژنی انسان

دست  شود)،های ژنتیک منجر به بیماری میمواردی که ناهنجاری
 ها وهمچنین امید دارند که این تحقیقات به تولید بافت. یابند
 ها وهای قابل پیوند برای معالجه بسیاری از بیماریاندام
ها مورد هایی که در این پژوهشجنین. های مزمن کمک کندآسیب

سلولی تا مرحله جنین له تکگیرند از مرحاستفاده قرار می
تا  ۱۰۰ای که جنین دارای حدود یعنی مرحله یافته هستند؛تکامل
این . اندهای مشخص تمایز نیافتهسلول است که هنوز به بافت ۲۰۰

مورد  رافت عثمانیسازی درمانی طبق نظر نوع استفاده از شبیه
های مثل این که ممکن است جنین. اشکال واقع شده است

های بنیادین از آن گرفته ای که سلولشده بیش از مرحلهکلون
یا این که ممکن  رشد داده و مورد آزمایش قرار گیرند، شود،می

یا این که  کشی قرار گیرند،است زنان دهنده تخمک در معرض بهره
منجر  خواسته یا ناخواسته، شده،های کلونممکن است تولید جنین

ها ممکن ین که این گونه پژوهشیا ا سازی انسان شود،به شبیه
بنابرین عدم  است حرمت حیات را از نظر جامعه مخدوش سازد؛

  اند.جواز را ذکر کرده
سازی درمانی یک امر بدیهی و ضرورت منطقی پس عدم جواز شبیه

ها برای است و نظام الهی یک نظام مبتنی بر اخالق و ارزش
توجهی به رت بیتضمین ادامه زندگی و سعادت بشر است و در صو

ها در آینده، های اخالقی و مذهبی در پیشرفت علم، انسانجنبه
  ها رنج خواهند برد.بیش از امروز از علم بدون اخالق و ارزش

  

  درمانی سازیشبیهدر خصوص  یهود عالماندیدگاه 
 بنابراین رود،می شمار به دنیا در ادیان تریناز بزرگ یکی یهود دین

 بسزایی اهمیت از فریقین همانند نظرات دین این نظرات ارزیابی
 درجههم اخالقی الزامات یهود، دین در که آنجا از و است برخوردار
 باید آیند،نمی حساب به مجزا و دو حوزه هستند حقوقی الزامات
 عالمان شد؟ خواهد احکام از این یک کدام درمانی سازیشبیه دید
  : اندداده ارایه متفاوت دیدگاه سه زمینه این در یهود
 درمانی سازیشبیه که معتقدند یهود عالمان از ایعده :جواز - ۱

 و کامل انسان شرایط از یهود، رویان دین در زیرا است، جایز
 رحم از رویان، خارج. [24]نیست برخوردار او ویژه هایحمایت
 قوانین در حقوقی جایگاه هیچ روز ۴۰ تا و همچنین مادرش
 آن در روحی هنوز زمان این یهود، تا دین نظر از ندارد، زیرا هالخایی
 استخراج برای هارویان این از که زمانی بنابراین. است نشده دمیده
و  ندارد را انسانی جنین کنند، شأنمی استفاده بنیادی هایسلول
 .است کامل انسان یک از کمتر بسیار یهود دین در آنها جایگاه

 ممنوع بنیادی هایسلول استخراج برای هارویان بنابراین تخریب
 یهود، هنگامی دین تعالیم براساس. [25]است جایز نیست، بلکه

 این بنابراین طبق .شود متولد مادر از که است حقیقی شخص
 شمار به رحم، قتل از بیرون چندروزه جنین تعالیم، تخریب

 به جنین تخریبتعالیم،  همین طبق که دانست باید البته. رودنمی
 کنندهتامین منابع به اگر .نیست پذیرفته احمقانه و جزئی ادله
 از حاصل هایرویان که یابیمکنیم، درمی توجه بنیادی هایسلول
روش،  این در .شوندمی برده کار به امر این رحمی، برایخارج لقاح
 انتقال نظر مورد زنان رحم به هارویان از زیادی تعداد است ممکن
 کشت زنان رحم در آنها از اندکی تعداد و تنها شوند و منجمد نیابند
 انسانی و شأن مقام یهود دین نظر مانده، ازباقی هایجنین .شوند
 انگاشتنها، نادیدهجنین این ریختندیگر، بیرون سوی از و ندارند

 با عوض، دانشمندان در. است شدنانسان برای آنها استعداد
 داده، به نجات را هاانسان جان توانندمی هارویان این از استفاده
 تخریب بنابراین اگرچه .کنند کمک هابیماری از بسیاری درمان
 به را آن یهود دین تعالیم رود، اما شمار به گناه تواندمی هارویان
تلمود،  کتاب براساس. است شمرده مجاز هاانسان جان نجات سبب
 آن از و پس است شده خالص خوانده روزگی، آب۴۰ از پیش رویان
 ساده خوانده و آب دارد انسان مادون تولد، شأنی هنگام تا نیز
 ایمرحله هر در جنین یهود، سقط دین مجازات قانون در .شودمی
 که است آمده میشنا در است؛ زیرا وی، بالاشکال تولد از پیش
 اعضایش تمامی که بود خواهد انسانی شأن دارای هنگامی جنین
یهود،  دین قوانین براساس شود؛ زیرا جدا مادر رحم از کامل طوربه

و  شودمی محسوب مادرش اعضای از جزئی تولد از پیش جنین
  .[26]آیدمی حساب به مستقل تولد، انسانی صورت در تنها

 وجود اساسی اصل دو زمینه این در یهود دین تعالیم در بنابراین
. شودمی حاصل فرد برای تولد از کامل، پس انسان شأن )الف :دارد
 تولیدمثل، در کمکی فرآیندهای از ناشی محصوالت تخریب )ب
 هم نکته یک ذکر اما. [24]رودنمی شمار به نفس قتل تعالیم، این
 دین در تحقیقاتی هدف برای رویان ایجاد که نیست لطف از خالی
  .است مکروه یهود
در  تحقیقات یا درمانی سازیشبیه که معتقدند ایعده :وجوب -۲
و  حکم و لذا واجب امری هابیماری درمان هدف با زمینه این
 بشر زندگی برای فراوانی تورات، ارزش است، زیرا خداوند فرمان
 هاانسان همه که است آمده آفرینش سفر ابتدای در .است قائل
 آنها به و زن، خداوند مرد آفرینش از پس .هستند خدا روح تجسم
 دستور تورات .نمایند مشارکت او با جهان بر نظارت در که داد قدرت
 بر است ممکن که آنجا و تا کنیم درمان را بیماران که است داده

 در خدا با مشارکت واقع در عملی چنین انجام .آییم فائق هابیماری
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 افزایش یهود، بر دین در .است آن و موجودات جهان از حفاظت
 زندگی باارزش بخش عنوانبه افراد زندگی نجاتو  درمان توان
  .[26]است شده فراوانی تاکید هاانسان
 درمان در ما توانایی ارتقای صورت در درمانی سازیشبیه بنابراین
 بشر زندگی در که شرطی شود، به واقع استفاده مورد ها بایدانسان
 دین اخالقی تعالیم در عمل این وجوب. نیاورد وجود به تخریبی
 زندگی و نجات بیمار افراد درمان در تورات دستور جهت به یهود
 دین در مسئولیت اخالقی اصل جهت به دستور این. هاستانسان
 است پایبند مدارتکلیف اخالقی اصول به یهود دین است؛ زیرا یهود
  .مدارحقوق اخالقی اصول به نه
 ممنوع را تحقیقات این یهود عالمان از دیگری گروه :حرمت - ۳
 در موجود و نواقص هارویان مرگ فراوانی که و معتقدند دانندمی

 دارخدشه را هاانسان به ضرر ورود عدم لزوم اخالقی تحقیقات، اصل
 که است متون از ایگسترده دامنه دارای یهود دین پس. کندمی

 در که دهدمی ارایه مسایل درباره را متعارض و گاه مختلف تفاسیر
 که است شده استناد مختلفی ادله به نیز درمانی سازیشبیه مساله
 که رسد می نظر به .است دین آن نزد سندی اعتبار دارای یک هر
حرمت،  و در مولد سازیشبیه و جواز حرمت در دین این ادله اکثر
 در ملحوظ اصول از درمانی، برخاسته سازیشبیه و وجوب جواز
  .[25]خاص شرایطی به ناظر یا موقتو  گذرا ادله است، نه آن متون

  
   گیرینتیجه
های اخیر انتشار خبر موفقیت دانشمندان علم ژنتیک در در سال

سازی درمانی دنیا را به شگفتی وا داشته است. پیشرفت حوزه شبیه
سازی دانش بشری در زمینه بیوتکنولوژی تولیدمثل و شبیه

تصور گسترش یافته است. های غیرقابل درمانی، در دو دهه به گونه
های نوین آن در عرصه همزمان با گسترش دانش بشری و دستاورد

علوم تجربی و ژنتیک مسایل پیچیده فقهی که تا آن زمان مطرح 
عنوان یک حال حاضر به در نشده بودند نیز خودنمایی کردند که

 هایسلولدارد.  قرارموضوع مهم مورد بحث علمای مذهبی جهان 
جدید را برای  هایدرماندرمانی امید ایجاد  سازیشبیهحاصله از 

 ،عروقی -قلبی هایبیماریدژنراتیو از جمله  هایبیماریبرخی 
نوع یک فراهم  دیابت وپارکینسون  بیماری ،طناب نخاعی صدمات
  .اندنموده

رویان اجازه داده شود باید  در پژوهش اگرنکته مهم این است که 
 گونهاین که  شوداطمینان الزم حاصل  تا برداشته شود هاییگام

 بایدلذا  و پذیردمیاسالمی صورت  چهارچوب در هاپژوهش
فقهای  از آنچه گفته شد، .دشومعین  استانداردهایی و راهنماها

 عبارتندکه  اندکردهدرمانی سه نظر اتخاذ  سازیشبیهامامیه در مورد 
ه برای جواز مطلق عدم جواز مطلق ک جواز مشروط و ،از: جواز مطلق

 مطلق، جوازعدم  مورد در اما ،ذکر نشده ایادله مشروط جواز و
ابراز شده از سوی فقها  جهت چهاردرمانی به  سازیشبیهحرمت 

 نظر دودرمانی  سازیشبیهعلمای اهل سنت در مورد  اما است.
علمای اهل سنت  .عدم جواز و جوازاز:  که عبارتند اندنمودهاتخاذ 

 القول نیستند،سازی درمانی متفقجواز و عدم جواز شبیهدر مورد 
اند؛ از جمله آنان دالیلی را برای مخالفت خود اقامه نموده

ای کنندهاز امنیت تکنیکی و پزشکی قانع سازی درمانیشبیه
و این کار با کرامت بشری سازگار نیست. عالمان  برخوردار نیست

یدگاه متفاوت ارایه سازی درمانی سه دیهود در زمینه شبیه
سازی ای از آنان با ارایه دلیل معتقدند که شبیهاند: عدهنموده

ها امری درمانی یا تحقیقات در این زمینه با هدف درمان بیماری
های تورات، ارزش واجب، حکم و فرمان خداوند است؛ زیرا آموزه

ان ای دیگر از عالمفراوانی را برای زندگی بشر قرار داده است. عده
های سازی درمانی جایز است؛ زیرا در آموزهیهود معتقدند که شبیه

های قانونی برخوردار یهود، رویان از شرایط انسان کامل و حمایت
نیست. گروه دیگری از عالمان یهودی نیز تحقیقات مذکور را ممنوع 

ها و نواقص موجود در دارند که فراوانی مرگ رویاندانسته، بیان می
دار اصل اخالقی لزوم عدم و ورود ضرر به انسان را خدشهتحقیقات، 

شود این است که . آنچه از بررسی دالیل عدم جواز روشن میکندمی
های جدی را در جهان ایجاد کرده و این سازی درمانی نگرانیشبیه
هایی است که ممکن است از آن بشود. خاطر سوء استفادهتنها به

 تاکید آن فواید بر بیشتر درمانی سازیبیهش جواز بر علما اما دیدگاه
العالج یا العالج دارد که افق جدیدی را برای مداوای امراض صعب
 در توانمی پس گشوده و امیدهای فراوانی را ایجاد کرده است.

بردن بینگفت که عدم حرمت از گونهاین درمانی  سازیشبیه مورد
ارزشمند  غایات وجنین پیش از استقرار در رحم فواید مهم 

نظر  ازدرمانی  سازیپس در نتیجه شبیه ،دارد درمانی وپژوهشی 
  است. و علمای یهود جایز تسنن اهل وعلمای شیعه  اکثر
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