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  سازگاري کرامت انسانی با شبیه سازي 
  
  

  27/2/93 :پذیرش مقاله       30/1/93 :دریافت مقاله
  چکیده

 ) Human Cloning(شبیه سازي انسان یکی از چالش هاي مهم عصر حاضر در علوم پزشکی،  :سابقه و هدف

این موضوع در میان پژوهشگران، فالسفه اخالق زیستی، عالمان دینی به ویژه فقهاي شیعه و اهل سنت، . می باشد
از آنجایی که یکی از مهم ترین دلیل مخالفان شبیه سازي، تعارض و عدم . سئواالت زیادي را به دنبال داشته است

  .نسانی است، این مطالعه به سازگاري و عدم تعارض شبیه سازي با کرامت انسانی، می پردازدسازگاري آن با کرامت ا
با طراحی این مطالعه بر اساس اطالعات موجود، سعی شده تا کرامت انسانی با استفاده از آیات قرآن،  :مواد و روش ها

نین از مقاالتی که در زمینه شبیه سازي نظراتی را همچ. احادیث، آراء عالمان دینی و الهی دانان، مورد ارزیابی قرار گیرد
  .ارائه کرده بودند، استفاده الزم صورت پذیرفت

شبیه سازي، شرایط یکسانی را در حفظ کرامت جنین با . از نگاه قرآن کریم، انسان صاحب کرامت ذاتی است :یافته ها
در شبیه سازي، انحصار . فرد نخواهد بودهویت ژنتیکی یکسان، ناقض هویت شخصی . مراحل لقاح خارج رحمی دارد

شکل گیري شخصیت فرد شبیه . سیستم ژنتیکی به چالش کشیده می شود و ارتباط خاصی به شخصیت کلی انسان ندارد
هیچ یک از فقهاي شیعه، نقض کرامت انسان را دال . سازي شده در محیط زندگی، کرامت انسانی او را نیز صیانت می کند

  .شبیه سازي انسان مغایرتی با کرامت او ندارد. زي، اعالم نکرده اندبر حرمت شبیه سا
ادله اخالقی ارائه . با بررسی دقیق در مسأله شبیه سازي، عدم تعارض آن با کرامت انسانی بدست می آید :نتیجه گیري

عقلی و نقلی در به نظر می رسد دلیل محکم . شده درمخالفت با شبیه سازي انسان، از اتقان الزم برخوردار نیست
  .ناسازگاري شبیه سازي انسان با کرامت ذاتی او وجود ندارد

  قرآن، اخالق، کرامت انسانی، شبیه سازي :واژگان کلیدي
  
  مقدمه

به دنبال توسعه و پیشرفت علوم زیستی در قرن اخیر و دخالت بشر در 
برخی از مسائل مربوط به زندگی انسان، موجب گردیده تا بسیاري از 

یشمندان و پژوهشگران عصر حاضر، نگرانی خود را در حوزه هاي اخالقی و اند
، )3و2(، مرگ مغزي )1(موضوعاتی مانند قتل ترحمی . اجتماعی ابراز دارند

و همچنین تشخیص ) 6(، رحم جایگزین )5(، اهداء گامت )4(اهداء عضو 
از  سالمت یا وجود نقص ژنتیکی جنین در هفته هاي آغازین دوره بارداري،

جمله مواردي هستند که در میان فالسفه اخالق زیستی، الهی دانان و عالمان 
بسیاري از مسائلی که بعضا براي . مذاهب مختلف، چالش بر انگیز شده است

حل مشکالت جامعه و یا به صورت حل یک مشکل فردي و یا براي درمان 
تفاوتی را از بعضی از بیماري ها، طراحی شده، باعث گردید تا دیدگاه هاي م

یکی از مسائل بسیار . طرف اندیشمندان دینی و فالسفه اخالق، مشاهده نماییم
مهم و نسبتا جدید در حوزه علوم پزشکی، امکان شبیه سازي انسان از طریق 
به کارگیري تکنیک انتقال هسته سلول هاي غیر جنسی یا سوماتیک، به داخل 

ن کار با مبانی اخالق و حق این سئوال مطرح است، که آیا ای. تخمک است
آیا این کار باعث سست شدن بنیان اصول . کرامت انسانی، سازگاري دارد

  سازمان بهداشت جهانی، شبیه سازي . اخالقی و نقض آشکار آن نمی شود

  
  

این سازمان با . انسان را از نظر اخالق اجتماعی غیر قابل قبول اعالم کرد
آن را ناقض کرامت انسانی می داند  محکوم نمودن بکار گیري این تکنیک،

پاپ ژان پل دوم نیز در بیانیه ها و نامه هاي متعدد خود، به کارگیري شبیه ). 7(
. سازي براي انسان را محکوم نموده و آن را غیر اخالقی اعالم نموده است
 کلیسا در پیامی به کنفرانس زیست شناسی، پزشکی و جامعه، اعالم داشت که،

ک فارغ از اخالق اجتماعی باشد، تهدیدي براي کرامت انسانی اگر دانش ژنتی
فقهاي اهل سنت در دانشگاه االزهر، عالوه بر اینکه ). 8( محسوب می شود

شبیه سازي را به طور مطلق حرام دانستند، خواستار اجراي حد محارب براي 
، عالمان و فقهاي شیعه). 10و9(کسانی شدند که اقدام به این کار می نمایند 

بعضی از آنها به جواز یا اباحه چنین . دیدگاه هاي واحدي را اعالم نکرده اند
برخی از فقهاي . تکنیکی حکم کرده و یا اینکه وجهی براي حرمت آن نیافته اند

شیعه نیز انجام این عمل را مناسب ندانسته و با توجه به حفظ کرامت انسانی، 
ه به دعاوي بسیاري از دانشمندان با توج). 12و11(حکم به حرمت آن نموده اند 

عالمان دینی که  و علوم تجربی، فالسفه علم اخالق، جامعه شناسان، فقها
تقریبا در ناسازگاري شبیه سازي با کرامت انسانی، اتفاق نظر دارند، باعث 
گردیده تا این موضوع به یکی از بزرگترین چالش هاي علمی و اخالق فردي و 
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Islam and Health Journal. 2014; 1(1): 16-23 

Adaptability of Human Munificence with Cloning/ Yadollahpoor MH, et al. 

١٧ 
 

مطالعه حاضر تالش نموده تا نشان دهد این . شود اجتماعی عصر حاضر تبدیل
عمل ناسازگاري چندانی با کرامت انسانی نداشته و موجب تحقیر و نفی کرامت 

 .او نیست مگر آنکه تالی فاسد دیگري بر آن مترتب باشد
  

  ها مواد و روش
از . این مطالعه با استفاده از روش گردآوري کتابخانه اي طراحی گردید

کتب فقهی و  ،)ع( معصومانجمله قرآن، سنت و سیره از اسالمی  منابع معتبر
. احادیث و نیز منابع معتبر اخالقی اندیشمندان معاصر بهره الزم گرفته شد

مقاالت مربوط به چگونگی انجام مراحل شبیه سازي و روش هاي کمک 
تعدادي از مقاالتی که . باروري، از سایت هاي معتبر علمی جستجو گردید

ضوع، در خصوص شبیه سازي مبتنی بر فقه اسالم به ویژه فقه شیعه حسب مو
از نظرات فقهی و فتاوي علماي . مطالبی را ارائه کرده بودند مد نظر قرار گرفتند

معاصر اهل سنت و فقهاي شیعه که در مورد شبیه سازي اعالم گردیده بود، 
آیین یهود و مسیحی و  علمايدیدگاه اندیشمندان علوم تجربی، . استفاده شد

محققین حقوقدانی که در زمینه علوم تجربی به خصوص روشهاي استفاده از 
ایده و نظر . شبیه سازي، تحقیق کرده بودند، مورد توجه این بررسی قرار گرفت

سازمان بهداشت جهانی که بیشتر منتج از نظرات علمی دانشمندان تجربی 
  . است، دست مایه این مطالعه بوده است

  
  اه یافته

قرآن به روشنی با . از نگاه قرآن کریم، انسان صاحب کرامت ذاتی است
بر حق کرامت ذاتی تاکید داشته و ، )13( »لقد کرمنا بنی آدم«آیه شریفه 

درك نادرست از نوع انسان . بسیاري از روایات نیز برکرامت ذاتی او تأکید دارند
کرامت . هستند و ارائه یک چهره مخدوش براي آدم از عوامل کرامت ستیز

انسانی همراه با حق حیات و حق برخورداري از امتیازاتی است که بر اساس 
صرفا شباهت یک فرد نمی تواند . قواعد اجتماعی، براي انسان پدید می آید

شبیه سازي، شرایط یکسانی را در حفظ . کرامت انسانی را خدشه دار کند
  . کرامت جنین با مراحل لقاح خارج رحمی دارد

شبیه . یت ژنتیکی یکسان، ناقض هویت شخصی فرد نخواهد بودهو
 سازي فقط بی همتا و بی مانند بودن سیستم ژنتیکی را به چالش 

شکل گیري شخصیت فرد . ندارد کشاند و به کلیت فرد متولد شده، کاريمی
 سازي شده در محیط زندگی، کرامت انسانی او را نیز صیانت  شبیه
ي شیعه در ادله خود برحرمت شبیه سازي به دلیل هیچیک از فقها. کندمی

کرامت انسانی از مفاهیم بنیادین و . نقض کرامت انسان، اشاره اي نکرده اند
 . منتج از اندیشه بشر معاصر است

هر گونه سازگاري با کرامت انسانی موجب پذیرش آن و ناسازگاري 
کلیساي برخی از متون . شودبرخی از امور موجب حرمت و نفی آن می

در . کاتولیک، معیار کرامت انسان را در حفظ حیات نطفه تشکیل یافته می دانند
دین مبین اسالم نیز یکی از لوازم کرامت انسان، حفظ حق حیات است، لذا 

در . گرفتن جان انسان در هر مرحله از زندگی، نقض کرامت او است
یا اینکه به حیات  سازي، تالش بر آن نیست که جان انسانی گرفته شود و شبیه

بلکه در شبیه سازي می توان تمام احتیاط الزم را بکار . کسی پایان داده شود
دو قلوهاي همسان با افراد . برد تا هیچگونه تهدیدي متوجه حیات بشر نگردد

شبیه سازي شده که از آن به عنوان دوقلوي پسین نام برده می شود، شرایط 
هویت ژنتیکی نمی تواند، دلیلی بر پایمال . یکسانی در هویت ژنتیکی خود دارند

صرفا . کرامت انسان مربوط به زایش او نیست. شدن یک حق نامشخص باشد
می توان به این نتیجه . انجام آزمایش روي انسان، ناقض کرامت او نخواهد بود

  .دست یافت که شبیه سازي انسان مغایرتی با کرامت او ندارد
  

  بحث و نتیجه گیري
از نگاه قرآن کریم، انسان به ما هو انسان، صاحب کرامت ذاتی  بی تردید

، بر حق کرامت )13(» لقد کرمنا بنی آدم« قرآن به روشنی در آیه شریفه . است
همچنین بسیاري از روایات برکرامت ذاتی ). 14(ذاتی انسان تاکید می نماید 

ازم و پیامدهاي باید در نظر داشت که حق حیات، از لو). 15(انسان اشاره دارند 
حق کرامت انسانی بوده و درك نادرست از نوع انسان و ارائه یک چهره 
مخدوش براي او از عواملی است که به عنوان مسائل کرامت ستیز، محسوب 

  ). 16(می شوند 
کرامت انسانی زمانی موضوعیت پیدا می کند که، همراه با حق حیات و 

اساس قواعد اجتماعی، براي انسان حق برخورداري از امتیازاتی باشد که بر 
لذا توجه به جمع موارد یاد شده، کرامت را براي آدمی ). 17، 14(پدید می آید 
گرچه مخالفان شبیه سازي به تعارض آن با حق کرامت انسانی، . رقم می زنند

اشاره و استدالل نموده اند، یا این که واتیکان در پیامی به سازمان ملل تأکید 
ه سازي ضد کرامت و بر خالف حق حیات انسانی است و صراحتا دارد که شبی

اعالم می دارد که؛ شبیه سازي انسان بدون توجه به اهدافش برضد کرامت 
ولی این توجه الزم است که ). 18(انسانی و حق حیات آنان محسوب می گردد 

به عبارتی . به چه منظور و براي رفع چه نیازي شبیه سازي صورت می پذیرد
سئوال مطرح خواهد بود که آیا صرفا شباهت یک فرد باعث می گردد تا  این

کرامت او مورد خدشه قرار گیرد، یا اینکه مسائل دیگري مثل احکام وضعی 
است که به عنوان شاخصی براي ادامه حیات یک ) 20(و یا احکام تکلیفی ) 19(

  . کند فرد شبیه سازي شده اشکال ایجاد می
ح باشد، الجرم باید مصداق آن را در اهداء گامت اگر این استدالل صحی

منشور حقوق خانواده چنین آمده  2در ماده . و یا اهداء جنین نیز جستجو نمود
حیات انسانی باید به گونه اي مطلق از لحظه بارداري، محترم و حفظ «: است
 ، هر نوع بهره برداري آزمایشی یا استفادهاحترام به کرامت موجود انسانی. شود

  ).12(» کند و نابودي رویان انسانی را منع می
این بند از حقوق خانواده، احتماال به نوع بهره برداري و یا از بین بردن  

لذا در شبیه سازي که انتقال هسته یک . جنین انسان در رحم مادر اشاره دارد
سلول سوماتیک به داخل تخمک است، نه سلول سوماتیک به تنهایی، یک 

در حقیقت . می شود و نه تخمک به تنهایی این ویژگی را داردجنین محسوب 
انتقال هسته سلول سوماتیک به داخل تخمکی که هسته آن نیز خارج شده، 

با کمی . نخستین قدمی است که براي تشکیل یک جنین برداشته می شود
توجه به این مسئله مشخص می شود که از زمان تشکیل جنین در مسئله 

  In Vitro Fertilization، شرایط یکسانی را با مراحلسازي انسان شبیه
لذا می توان به این نتیجه دست یافت که از نظر تجربی، شرایط . خواهد داشت

یکسانی براي حفظ کرامت جنین تشکیل شده ناشی از روش شبیه سازي با 
ادله دیگري که در ناسازگاري . اتفاق می افتد، رقم می خورد IVFآنچه در 
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  16-23: ، صفحه93، بهار )1(نشریه اسالم و سالمت، دوره اول، شماره 
 محمد هادي یداله پور و دیگران/ سازگاري کرامت انسانی با شبیه سازي

١٨ 
 

ي با کرامت انسانی بیان شده، مربوط به پایمال شدن هویت خود فرد شبیه ساز
  .در این مقوله دو دیدگاه وجود دارد. است

گروهی معتقدند که با از بین رفتن هویت ژنتیکی، هویت شخصی فرد 
چون انسان متولد شده از لحاظ ژنتیکی شبیه فرد دیگري . نیز از بین می رود

درباره این که او چه کسی است و . هد داشتاین فرد، هویت خاصی نخوا. است
چه قابلیتی دارد و یا اینکه چه رفتارهایی را بروز خواهد داد، تردیدي وجود ندارد 

تخمک فقط به . که شبیه فردي است که سلول سوماتیک اولیه از او بوده است
کروموزومی سلول سوماتیک عمل کرده و  2nعنوان یک پرورش دهنده هسته 

به همین خاطر فرد متولد شده  .شی از نظر ژنتیکی در آن نداردنقهیچگونه 
لذا . کامال شبیه و کپی فردي است که سلول سوماتیک از او گرفته شده است

مشخص است که امکان یک زندگی مستقل به معناي واقعی کلمه براي این 
اما به نظر می رسد که درستی این نظریه در ). 21(فرد فراهم نخواهد بود 

چون همان افرادي که . ص داشتن یک زندگی مستقل قابل تردید باشدخصو
نمایند، مسلما طی یک برنامه ریزي، اقدام به این کار اقدام به شبیه سازي می

  . خواهند نمود
دیدگاه دوم به این مطلب اشاره دارد که شبیه سازي تنها هویت ژنتیکی 

به عبارتی . خصی فرد ندارداو را با چالش مواجه می سازد و ارتباطی با هویت ش
آنها قائلند که، شبیه سازي فقط بی نظیر و منحصر به فرد بودن سیستم ژنتیکی 

این ). 22(ما را به چالش می کشد و به کلیت فرد متولد شده، کاري ندارد 
چون در شبیه سازي هیچگونه جابجایی . دیدگاه اشاره به یک بحث علمی دارد

هاي کد شده یک فرد بدون هیچ دستکاري به ژن . ژن صورت نخواهد پذیرفت
این ویژگی در تمام سلولهاي فرد دهنده سلول . انسان دیگري انتقال می یابند

. لذا شبیه سازي می تواند به صورت سریالی هم ادامه یابد. سوماتیک وجود دارد
اما باید در نظر داشت که نوزاد متولد شده در شرایطی متفاوت از آنچه براي فرد 

اگر این نوزاد در کنار مادر، دایه و یا هر  .لی فراهم بوده بزرگ خواهد شدقب
شاید گروه . سرپرست دیگري بزرگ شود، مسائل جدیدي را تجربه خواهد کرد

شکل گیري  دوم متفاوت بودن شرایط زندگی این فرد را در نظر گرفته و
  . شخصیت او را به آن تعمیم داده اند

این سئوالی . مت انسانی را صیانت می کندآیا شکل گیري شخصیت، کرا
اسقف ویلتون گرگوري بر این باور است که؛ . است که بسیاري با آن مخالفند

شاید شبیه سازي هرگز سود بالینی نداشته باشد، اما حمله آن به کرامت «
ایشان در بیانیه اي، شبیه سازي انسانی را ناقض  ).23(» انسانی آغاز شده است

یا ناقض کرامت خانواده و روابط زناشویی قلمداد کرده و با  کرامت فرزندي
این که چگونه شبیه سازي انسان ناقض کرامت است، . انجام آن مخالف است

عده اي بر این باورند که تولید مثل . تفسیرهاي متعددي پیرامون آن وجود دارد
نواده انسان به روش غیر جنسی، موضوع ازدواج را خدشه دار کرده و کانون خا

لذا انجام این عمل را ناقض کرامت فرزندي یا انسانی و یا . را نشانه می رود
  ).12(زناشویی می دانند 

فقها و عالمان اهل سنت نیز شبیه سازي انسان را مغایر با کرامت و 
این ري از آن ها دال بر این است که، شرافت ذاتی انسان دانسته و فتاوي بسیا

مت انسانی بشمار می رود، لذا به مخالفت با عمل خطر بزرگی علیه کرا
برخی از مخالفان شبیه سازي، معتقدند ). 24(سازي انسانی اقدام نموده اند  شبیه

که کرامت ذاتی انسان در چگونگی تولید مثل او، شکل باروري و زاده شدنش 

ترسیم می یابد، لذا هر کاري که تغییري در این شیوه ایجاد نماید، در حقیقت 
به عبارتی، طبق این نگرش، شبیه سازي . مت انسانی را نقض کرده استکرا

انسان با ترویج تولید مثل به شیوه غیر جنسی آن، کرامت انسانی را نقض 
برخی در مخالفت با شبیه سازي، گفته اند که کرامت انسان در ). 25(نماید  می

انسان،  هرگونه دستکاري در ترکیب وراثتی. ترکیب یافتن ژن هاي او است
از مفتی هاي سرشناس اهل سنت،  بعضی ).9(نقض کرامت او به شمار می رود 

همانند قرضاوي، صبري الدمرداش و هبه الزحیلی، براین نکته تاکید دارند که 
تبدیل نمودن انسان به مثابه حیوانات آزمایشگاهی به آنچه که در مسئله 

  ).26(زگاري ندارد سازي اتفاق می افتد، با کرامت انسانی وي سا شبیه
بعضی . فقهاي شیعه، در این خصوص نظرات متفاوتی را اتخاذ کرده اند

از آنها از جمله آیت اهللا سیستانی، آیت اهللا فاضل لنکرانی، آیت اهللا موسوي 
اردبیلی، آیت اهللا سید محمد صادق روحانی، آیت اهللا سید عزالدین زنجانی و 

. ز بودن شبیه سازي فتوي داده اندآیت اهللا محمدحسین فضل اهللا، به مجا
برخی هم مانند آیت اهللا جناتی آن را تنها درسطوح فردي و به گونه اي محدود 

عده اي از فقها همانند آیت اهللا مکارم شیرازي و آیت اهللا ). 27(مجاز می دانند 
صانعی، به صورت اولی آن را حالل دانسته ولی به دلیل مفاسدي که ممکن 

ر پی خود داشته باشد، در حکم ثانوي آن را حرام می دانند است این عمل د
گروه چهارمی هم هستند مانند آیت اهللا جواد تبریزي، که اصل این ). 29و28(

  ).27(عمل را حرام می شمارند 
حرمت شبیه  به نظر می رسد هیچیک از فقهاي شیعه در ادله خود بر

کرامت انسانی از مفاهیم  .سازي به دلیل نقض کرامت انسان، اشاره نکرده اند
هر گونه سازگاري با کرامت انسانی . بنیادین و منتج از اندیشه بشر معاصر است

. شودی خی از امور موجب حرمت و نفی آن مموجب پذیرش آن و ناسازگاري بر
لذا این سئوال مطرح است که چه دالئلی می تواند در ناسازگاري شبیه سازي با 

ها از یک قوام،  اگر گفته شود که بسیاري از این ادله. کرامت انسان، اقامه گردد
  . رسد اتقان عقلی و نقلی برخوردار نیستند، چندان بعید به نظر نمی

اگر ارزیابی اصطالح شبیه سازي را در معنی شناسی آن جستجو نمائیم، 
نظام معنایی کلیساي کاتولیک و دین مبین اسالم، می تواند راز گشاي این 

این که معیار کرامت انسانی چیست وکدام کرامت انسانی در  .مسئله باشد
برخی از متون . سازي مورد خدشه قرارمی گیرد به روشنی بیان نشده است شبیه

کلیساي کاتولیک، معیار کرامت انسان را در حفظ حیات نطفه تشکیل یافته 
انجامد به همین خاطر بر این اعتقادند هر عملی که به نابودي جنین بی. دانند می

در دین مبین اسالم نیز یکی ). 12(غیر اخالقی و ناقض کرامت انسانی او است 
از لوازم کرامت انسان، حفظ حق حیات است، لذا گرفتن جان انسان در هر 

  ).16(مرحله از زندگی، نقض کرامت او است 
در شبیه سازي، تالش بر آن نیست که جان انسانی گرفته شود و یا 

بلکه در شبیه سازي می توان تمام احتیاط . ی پایان داده شوداینکه به حیات کس
در ). 12(الزم را به کار برد تا هیچگونه تهدیدي متوجه حیات بشر نگردد 

سازي انسان، از تخمکی استفاده می شود که از آن به عنوان یک جنین و  شبیه
  .یا انسان برداشت نمی شود

اي وجود ندارد که از  در خصوص سلول هاي سوماتیک هم چنین نظریه 
پس باید در نظر داشت که از بین رفتن هر . آن به عنوان یک انسان تلقی گردد

کدام از آنها به تنهایی نمی تواند به معناي از بین بردن یک جنین و یا انسان 
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اما این تلقی وجود دارد که بعد از قرار گرفتن هسته سلول سوماتیک در  .باشد
اما این جنین تا زمانی . یک جنین رقم خورده استداخل تخمک آغاز تشکیل 

رسد که بتوان، حذف آن را  که به داخل رحم انتقال داده نشود بعید به نظر می
دلیل مبرهن آن همان روندي است که عینا در . نابود ساختن یک انسان دانست

  ).30(افتد  تکنیک هاي کمک باروري اتفاق می
ممکن است در یک سیکل درمانی، به  IVFدر استفاده از روشهاي  

ولی به دلیل باردار شدن فرد مورد نظر دیگر . تعداد زیادي جنین تشکیل گردد
جنین هاي اضافی سرنوشتی جز . نیازي به بقیه جنین هاي تشکیل یافته نباشد

این ندارند که در صورت اهداء نشدن به دیگران، بدون آنکه دفعتا از بین رفته 
حال این سئوال مطرح است، که آیا این عمل . مرور حذف گردند باشند، باید به

 هم نظر علمی بسیاري از هم تجربه و. برخالف کرامت انسانی است
متخصصین ناباروري و به صورت اولی نظر بسیاري از متخصصین علوم 

لذا می توان به این استدالل دست یافت که . کندمذهبی، خالف آن را ثابت می
این موضوع با آنچه در شبیه سازي اتفاق می افتد، به لحاظ  به جهت مشابهت

نگاه حفظ حیات جنین البته قبل از قرار گرفتن در رحم، نقض غرض کرامت 
  . شودانسان محسوب نمی

شکل دوم این موضوع که آن را دال بر غیر اخالقی بودن شبیه سازي 
تمامی  انسانی می دانند، داشتن هویت منحصر به  فردي است که براي

اگر مراد از هویت ژنتیکی، همان مجموعه ژن هاي . ها، مطرح است انسان
موجود در یک سلول اعم از ژن هاي هسته اي و یا ژنهاي فراهسته اي در 

نظیر  میتوکندري وکلرو پالست باشد، این هویت براي همه منحصر به فرد و بی
آن به عنوان  حتی دو قلوهاي همسان و افراد شبیه سازي شده که از. است

ولی ). 31(دوقلوي پسین نام برده می شود، باز هم داراي چنین هویتی هستند 
اگر منظور از هویت ژنتیکی فقط محتواي ژنتیکی موجود در هسته سلولی است، 
که به نظر می رسد به اعتقاد آن ها چون این هویت بین فرد شبیه سازي شده 

نظیر بودن هویت  رد نسبت به بیو نفر اول، مثل هم می باشد، لذا حق هر ف
  . ژنتیکی او دچار خدشه می شود

بعضی از محققین بر این باورند که، یکی از دالئل اصلی در حفظ کرامت 
انسانی، به این صورت است که هر فرد ژنوم هسته اي منحصر به خودش را 

اما اینکه اگر چنین روندي حاصل نشود، آیا کرامت انسانی دچار . داشته باشد
گرچه این سئوال به قوت خودش باقی . خدشه خواهد شد یا نه، جاي تامل دارد

است ولی موارد مشابه آن را در دو قلوهاي همسان چگونه می توان ارزیابی 
دوقلوهاي همسان داراي ژنوم هسته اي یکسان بوده و ساالنه صدها . نمود

چ تفاوتی دوقلوي یکسان پا به عرصه وجود می گذارند و بدیهی است که هی
بین کرامت انسانی آنها و بقیه نوزادان متولد شده وجود نداشته و همه آنها از 

  ). 32(کرامت ذاتی انسانی برخوردارند 
، روش نوینی است که باعث افزایش IVFدرمان ناباروري با استفاده از 

، نرخ آن را حدود IVFدوقلو زایی شده و با تولد یک مورد دوقلو از هر چهار 
با این فرض اگر ). 33(ابر نسبت به حالت طبیعی افزایش داده است بر 20

بخواهیم بر اساس نظر آنهایی عمل نمائیم که، داشتن ژنوم یکسان خدشه اي 
به کرامت انسانی خواهد بود، یا باید بپذیریم که تمام دوقلوهاي متولد شده از 

مک باروري به جمله دوقلوهایی که به طور افزایشی در استفاده از روش هاي ک
دنیا می آیند، هویت مشخص و منحصر به فردي را ندارند و یا اینکه ضمن 

حذف نمودن روش جدید براي کمک به زوجین نابارور، باید براي دوقلوهاي 
  . متولد شده به صورت طبیعی هم تئوري جدیدي را ارائه نمود

د گفت بلکه بای. ک از موارد یاد شده نمی تواند درست باشدی قطعا هیچ
 که هویت ژنتیکی گرچه در جاي خود به عنوان یک بعد علمی معنی پیدا 

یعنی هر کسی داراي مجموع ژن هایی است که در وجود او قرار دارد و . کندمی
می تواند با در نظر گرفتن تکرار آن، مشابهی همانند خود داشته بدون اینکه 

توجه کسی باشد که از روي یا اینکه این آسیب م. آسیبی به قلوي خود زده باشد
به هرحال واژه هویت ژنتیکی . نسخه ژن فرد دیگر شبیه سازي شده است

تواند دلیلی بر پایمال شدن یک حق نامشخص باشد و این عمل منطقی به  نمی
  ).31(نظر نمی رسد 

. عالمان اهل سنت در مخالفت با شبیه سازي به سه نکته اشاره دارند 
در نقد . ی آن را، در ضدیت با کرامت انسانی می داننداول اینکه از نظر اخالق

سخن آنان دارد، اگر مراد از نقض کرامت انسانی در شبیه سازي، نحوه زایش او 
در زایش انسان و . است، باید گفت که کرامت انسان مربوط به زایش او نیست

اطر پس چگونه می توان انسان را به خ. بسیاري از حیوانات تفاوتی وجود ندارد
  .نوع زایش او صاحب کرامت دانست، ولی حیوانات از آن بی بهره باشند

دومین اشکال اینکه اگر شبیه سازي ناقض کرامت است، چرا مساله  
لقاح خارج رحمی را نقض کرامت انسانی به حساب نمی آورند و آن را حرام 

. ردداشکال بعدي به مجموعه سیستم ژنتیکی افراد بر می گ ).12(نمی شمارند 
آنها بر این باورند که هرگونه دستکاري در این ترکیب به نقض کرامت انسان 

از این منظر چون ژن ها در شبیه سازي انسان مورد دستکاري قرار . می انجامد
درنقد این سخن باید گفت که فقهاي . می گیرند لذا ناقض کرامت او است

، اگر هر نوع بزرگ اهل سنت مثل قرضاوي، هبه زحیلی و رافت عثمانی
دستکاري درمانی را قبول داشته باشند، چگونه قابل تعمیم به شبیه سازي 

  .نباشد
یکی از دالئل دیگري که در خصوص کرامت انسان ذکر می کنند،  

اشاره به انواع آزمایش هایی است که براي دست یابی به نکات علمی جدید 
انسان با موجودات  آنان معتقدند که. روي حیوانات مختلف صورت می پذیرد

لذا انجام  .دیگر تفاوت داشته و نباید مانند حیوانات مورد آزمایش قرار گیرد
  . اینگونه آزمایش ها را مغایر با کرامت انسانی می دانند

به . واضح است که اینگونه استدالل نمی تواند درست باشد کامالً
واضح است که . ادوجه نمیتوان هیچگونه آزمایشی را روي انسان انجام ند هیچ

براي دست یابی به روش هاي درمانی جدید، تاثیر انواع دارو ها، روش ها و 
تکنیک هاي جراحی تا رسیدن به یک راه حل مطلوب نیاز خواهد بود تا اگر 
آزمایشی روي حیوانی انجام پذیرفت و قابل تعمیم به انسان بود، الجرم باید 

یا اینکه چگونه می توان به یک  شودن نیز در بوته آزمایش گذاشته روي انسا
روش قابل قبول به عنوان مثال در انجام روش هاي کمک باروري دست پیدا 

لذا باید به این نتیجه دست یافت . نمود، بدون اینکه جسم انسان دخیل نباشد
حال اگر به این  ).12(که صرفا انجام آزمایش ناقض کرامت انسان نخواهد بود 

ت آزمایش قرار گرفتن انسان مغایرتی با کرامت انسانی او نتیجه رسیدیم که تح
هر گونه آزمایش روي  ندارد، باید قوانینی را وضع نمود تا در راستاي انجام

. انسان، آسیبی به او نرسد و برخوردي در شان و حفظ صیانت او صورت پذیرد
 پژوهش حاضر با تحلیل و ارزیابی همه ادله ارائه شده از سوي دانشمندان
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مسیحی، آئین یهودیت، عالمان اهل سنت، فقهاي شیعه و دانشمندان علوم 
تواند مغایرتی با  تجربی، به این نتیجه دست یافت که شبیه سازي انسان می

  .کرامت او نداشته باشد

  تقدیر و تشکر
بدینوسیله از زحمات تمام عزیزانی که به هر نحوي ما را در تنظیم این 

  .ال تقدیر و تشکر را داریممقاله یاري کرده اند، کم
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Abstract 
Introduction: One of the important challenges in medical sciences is human 
cloning nowadays. This subject makes many questions among the researches, 
bioethics philosophers, religious scholars especially Shia and Sunni jurists. Since 
one of the most important reason of human cloning opponents is its conflict and 
incompatibility with human munificence. This study aimed at investigating the 
adaptability and the lack of conflict between human cloning and munificence. 
Methods: This study had been designed to evaluate the human munificence by 
using Quran, Traditions and the ideas of Religious Scholars and Theologians. In 
addition, the articles that had been presented comments on cloning were used in 
the present study. 
Findings: From Quran point of view, the human being possesses inherent 
munificence. Cloning has the same situation in protection of embryo munificence 
with extra uterine fertilization process. The same genetic identity is not adversative 
of individual identity. In the cloning, the restriction of genetic system has been 
challenged and has not specific relationship with the general character of human. 
The formation of personality of cloning person in the environment protects human 
munificence. None of the Shia jurists has declared that cloning is the evidence of 
violation of human munificence. Human cloning has not conflict with his 
munificence.  
Conclusion: The lack of conflict between cloning and munificence were obtained 
by exact investigation about this. Moral reasons that disagree with human cloning 
are not firm. It seems that there are not the traditional and rational reasons in 
incompatibility of human cloning with his inherent munificence. 
Keywords: Quran, Cloning, Organism, Islam, Personhood 
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