
 

 

 
Religion and Health, Volume: 8, Issue: 1, Spring & Summer 2020 68 

 

 

 

 

Evaluation of Theological Arguments on the Prohibition of Human Cloning 
 
 

Mohammad Baqer Mohammadi Laini1, Shirzad Gholami2, Mohammad Mollai Iveli3* 
 

 

 
 

 

Abstract 

 

Human cloning or human reproduction through nonsexual 

transplantation is an interdisciplinary issue that has been discussed by 

researchers from different dimensions, including theological dimension and 

perspective of science, religion, and health. Since some scientific 

discoveries, such as human simulation, are related to human beliefs, several 

religious scholars have shown special sensitivity to religious teachings and 

consider such discoveries to be contrary to the divine verses and religious 

beliefs; accordingly, in the case of human cloning, they banned it. 

Therefore, it is necessary to study and examine the argument of their 

violation and show that scientific discoveries may not only not weaken 

beliefs but also strengthen faith. As a result, there is a kind of interference 

in this sacred domain, based on God's special monotheistic viewpoint, 

which both disrupts and weakens the belief in God.  
The present study is a content analysis with the Evaluation of 

theological arguments on the prohibition of human cloning - regardless of 

the type of religion - and its evaluation to determine whether human 

cloning is of creation type, and human beings with this technology actually 

do the work of God and fail to worship God? According to the obtained 

results, it was revealed that God's creativity and cause in relation to the 

world and beings lay along the material causes and factors, not within it. In 

addition, this is only the God who creates, and scientific discoveries, 

including human cloning, not only undermine the belief in God but also 

strengthen it, indicative of the greatness of the Lord. 
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 مقدمه

 چكنده

 یامسئله ،یرجنسیغ قیطر از انسان دمثلیتول ای( Human Cloning) انسان یسازهیشب

 علم، منظر از و یکالم بُعد جملهاز مختلف ابعاد در آن درباره محققان که است یارشتهانیم

 با انسان، سازیشبیه ازجمله علمی کشفیات برخی ازآنجاکه. اندکرده بحث سالمت و نید

 نشان دینی هایآموزه به خاصی حساسیت نیز علما از برخی و است مرتبط انسان اعتقادات

 درباره و اننددمی دینی عقاید و الهی آیات با متعارض را کشفیات گونهاین و اندداده

 و نقد و مطالعه هاآن نقض ادله دارد ضرورت اند،داده حکم آن ممنوعیت به انسان سازیشبیه

 اعتقادات تضعیف باعث تنهانه علمی کشفیات بساچه که شود داده نشان و شود بررسی

 .شد خواهند نیز مانیا تیتقو باعث بلکه شوند،نمی

 تیممنوع بر یکالم ادله ارزیابی یپ در و واستمحت لیتحل یپژوهش نوع از حاضر مقاله

 ایآ دهد نشان تا است آن یبررس و نقد و -مذاهب و انیاد از فارغ- انسان یسازهیشب

 انجام را خدا کار قتاًیحق یفناور نیا با بشر و است نشیآفر و خلق نوع از انسان یسازهیشب

 خدا تیفاعل و تیخالق داد نشان هایبررس. ریخ ای ردیگیم قرار خدا عرض در و دهدیم

 فقط و آن عرض در نه دارد، قرار یماد عوامل و علل طول در موجودات، و جهان به نسبت

 را خدا به اعتقاد تنهانه انسان، یسازهیشب یفناور ازجمله یعلم اتیکشف و ندیآفریم خداوند

 .است پروردگار عظمت نشانه و شودیم آن تیتقو موجب بلکه کند،ینم فیتضع
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مقدمه

 مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش بیان .۹

 دمثلیتول ای( Human Cloning) انسان یسازهیشب

 سلول هسته انتقال کیتکن با ،یرجنسیغ قیطر از انسان

 انجام هسته فاقد تخمک در آن بارورکردن و یرجنسیغ

 یجسم سلول صاحب هیشب یموجود تیدرنها و شودیم

 و( 2) دارد یاقسام کیتکن نیا(. 1) آوردیم وجود به

 ازجمله- مختلف ابعاد در که است یارشتهانیم یامسئله

 و محققان ،ینید و یعلم یمبان اساس بر و -یکالم بُعد

 لیدال از یبخش. اندکرده بحث آن درباره نظرانصاحب

 با آن دانستن ناسازگار انسان، یسازهیبش با مخالفت

 شودیم باعث که است یکالم مسائل و یاعتقاد یادهایبن

 باب در یاله سنت در یسازهیشب کنند گمان یبرخ

 تیمش و قدرت ا،یاح و تیخالق دیتوح انسان، خلقت

 فیتضع ای سلب موجب و کندیم جادیا دیترد یاله قاهره

 را خدا کار بتواند یآدم یوقت چون شود؛یم خدا به اعتقاد

 دنبال به و رنگکم خدا به او ازین احساس پس دهد، انجام

 شود؛یم فلسفه بدون او به اعتقاد و خدا وجود اصل آن،

 . ستین مجاز یفعل نیچن ن،یبنابرا

 یسازهیشب یبرا تالش هرگونه کیکاتول یسایکل

 ناقض و یراخالقیغ یعمل را آن و کندیم محکوم را انسان

 با رابطه در هودی یعلما(. 1،3) شماردیم یانسان رامتک

 و حرام را آن یبعض دارند؛ نظر دو مولد انسان یسازهیشب

 نظراختالف زین یاسالم یعلما(. 4) دانندیم زیجا یبعض

. شمارندیم مجاز گرید یبرخ و حرام را آن یبرخ دارند؛

 اند؛کرده حکم یسازهیشب میتحر به سنت اهل یعلما

. ستین خلق نوع از یسازهیشب که کنندیم اعتراف چندهر

: است آمده زین یاالسالمالفقه مجمع یینها هیانیب در

 از یجزئ ای خلق آن، مانند و اتیعمل نیا که نماند یمخف»

 أَمْ: »دیفرمایم عزوجل خداوند «.رودینم شمار به خلق

 اللَّهُ قُلِ هِمْیْعَلَ الْخَلْقُ بَهَفَتَشا کَخَلْقِهِ خَلَقُوا شُرَکاءَ لِلَّهِ جَعَلُوا

 ،(11 هیآ ،رعد سوره) «الْقَهَّارُ الْواحِدُ هُوَ وَ ءٍیْشَ کُلِّ خالِقُ

 عوام یبرا انسان یسازهیشب که معتقدند شانیا البته(. 1)

 وجود به را خداوند تیخالق عرض در انسان تیخالق شبهه

(. 7) تاس یسازهیشب میتحر لیدال از نیهم و آوردیم

 عنوانِ دو لیذ را مسئله نیا در یکالم شبهات یبرخ

 یاله سنت به ناظر شبهات و یاله اوصاف به ناظر شبهات

 .(8) اندکرده بحث آن درباره و داده قرار

 یکالم ادله انیب و طرح پژوهش نیا از هدف

 و –مذاهب و انیاد از فارغ- انسان یسازهیشب تیممنوع

 یسازهیشب ایآ که شود معلوم تا هاستآن یبررس و نقد

 یفناور نیا با بشر و است نشیآفر و خلق نوع از انسان،

 قرار خدا عرض در و دهدیم انجام را خدا کار قتیحق در

 و جهان به نسبت خدا تیفاعل و تیخالق ای ردیگیم

 عرض در نه است، یماد عوامل و علل طول در موجودات،

 -نباشد خدا یبرا ییجا گرید هاآن کشف با که- آن

 .ندیآفریم خدا فقط و( 9،11)

 

 پیشینه پژوهش .2

وجود  زیادی مناقشات انسان سازیشبیه با رابطه در

 شیعه علمای. است کالمی هاآن از بعضی که دارد

 از بعضی- و دانندنمی کالمی را موضوع این هایچالش

 دیگر علمای اما کنند؛می وارد را دیگری ایرادهای -آنان

 نقدهای مجموعه در که( 11) دارند هم کالمی هاینقد

 از مستقالً آنکه بدون اند،کرده مطرح انسان سازیشبیه

 کالمی ادله به برخی نیز مقاالت بین در. کنند بحث هاآن

 است فقهی ادله و فتاوا بررسی بیشتر و اختصاص ندارد

 یا شیعه– کالمی مذهب یک به فقط برخی هم .(12)

 (. 13) دارند اختصاص -سنی

 طوربه موضوع این کالمی شبهات درباره مقاله این در

 شده بحث خاصی مذهب یا دین به اختصاص بدون و مجزا

 کالم در انسان سازیشبیه به خود کتاب در شیرزادی. است

 بحث هاسنت نقض از تحدی، بحث در که پرداخته اسالمی

 چندان عناوین از بعضی. دارد مستقلی عنوان که است شده

 نقض» عنوان ولی اعجاز، و خلق شبهه مانند نیستند؛ المیک

 کالمی بحث برای حاضر، مقاله در «خالقیت توحید اصل

 شبهه صورتبه احیا شبهه از همچنین. است ترمناسب

 کهدرحالی است، نشده بحث کتاب این در مستقل کالمی

 (.14) است شده بحث مستقل صورتبه حاضر مقاله در
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 پژوهش تی. ضرورت و اهم۳

 سازیشبیه ازجمله علمی کشفیات برخی ازآنجاکه

 نیز علما از برخی و است مرتبط انسان اعتقادات با انسان،

 و اندداده نشان دینی هایآموزه به خاصی حساسیت

متعارض  دینی عقاید و الهی آیات با را کشفیات گونهاین

 آن ممنوعیت به انسان سازیشبیه زمینه در و دانندمی

 نقد و مطالعه هاآن نقض ادله دارد ضرورت اند،داده حکم

 کشفیات بساچه که شود داده نشان و شود بررسی و

 باعث بلکه شوند،نمی اعتقادات تضعیف باعث تنهانه علمی

 .شد خواهند نیز مانیا تیتقو

 

 هامواد و روش. 4

 نیا در. محتواست لیتحل پژوهش نوع از حاضر مقاله

 18 و یعرب و یفارس کتب جلد 21 ی،اکتابخانه مطالعه

 ،یکالم ادله انسان، یسازهیشب یهادواژهیکل ارب مقاله

 در و یوزورح و شگاهیرندا کزامر در...  و تیممنوع

 و معتبر انگلیسی و سیرفا طالعاتیا یهاهپایگا

 .شد یبندطبقه و آوریعرجم جو،وجست دتنارسالرقاب

 جینتا ،ینید و یعلم یهاحوزه در ایجرنت پردازش از پس

 لیوتحلهیتجز معتبر مفسران اتینظر یبرخ به توجه با

 بحث، نیا در شدهیابیارز یکالم ادله از یبرخ .شد

 موافقان است ممکن یول نداشته، بالفعل یاندهیگو

 .کنند استناد آن به یسازهیشب تیممنوع
 

 و بحث هایافته

 یسازهیشب جواز عدم یکالم لیدال از یبرخ جانیا در

 ادله با مطابق را لیدال آن سپس .میکنیم ذکر را انسان

 .کنیمنقد و بررسی می ینقل و یعقل

 

 خدا ینیتکو اراده و تیمش قدرت، نقض -۹

 برد؛یم سؤال ریز را خدا مطلق قدرت ی،سازهیشب

 از است نتوانسته خدا که زدیانگیبرم را شبهه نیا رایز

 انجام را کار نیا بشر یول ند،یافریب انسان رنطفه،یغ سلول

 نتوانسته خداوند که داده انجام یکار بشر پس است؛ داده

 کهاست  نخواسته توانسته، اگر ای دهد انجام را آناست 

 اراده و تیمش مطلقه، قدرت بیترت نیبد .دهد انجام

 . رودیم سؤال ریز خداوند قاهر و غالب ینیتکو

 که دیفهم توانیم چگونه که گفت دیبا پاسخ در

 کهاست  گرفته تعلق آن بر خداوند ینیتکو خواست

 ای نشود دیتول رنطفهیغ و معمول راه ریغ از انسان،

 تا ندیافریب یانسان نیچن است نتوانسته خداوند

 قدرت و ینیتکو خواست نیا نقض انسان یسازهیشب

 لیدل بدون و باطل برداشت نیا .باشد خداوند مطلقه

 یهاسلول در که یخداداد داستعدا با بشر زیرا است؛

 استعداد و تیظرف هاده و است موجود انسان یرجنسیغ

 نیزم در و دهد انجام یکار نیچن است توانسته گر،ید

 توانیم چگونه پس .کند یباز یاله تیّمش و قدرت

 خداوند که است داده انجام راکه انسان کاری  گفت

 شتبردا نیا طبقهمچنین  است؟ نخواسته ای نتوانسته

 را یفناور یهاعرصه در هاینوآور و اختراعات تمام دیبا

 خداوند هیعل امیق بدانیم و خدا قدرت حوزه از خروج

 یفناور به فقط اییتلق نیچن . البتهمیکن یتلق

 .ندارداختصاص  یسازهیشب

 

 یاله سنت نقض -2

 یاله ینیتکو سنت که هستند آن یایگو قرآن اتیآ

 ،8 /نبأ) (11) است تیزوج نظام بر موجودات خلقت در

 زشیآم رازیغبه یگرید قهیطر اگر .(49 /اتیذار ،41 /نجم

 داللت خالف د،یآ وجود به انسان دیتول یبرا ازدواج و

 اصل بر یاله سنت نیهمچن(. 3، 11) بود خواهد یقرآن

 گرید جهات و رنگ شکل، در اختالف و یانسان افراد تنوع

 کسانی شدهیسازهیشب یهاانسان که یصورت در ،است

 گریهمد که است نیا هاانسان اختالف حکمت و هستند

...  و ییقضا محاکم جامعه، و خانواده نظام تا بشناسند را

 سنت با انسان یسازهیشب ن،یبنابرا ؛(17،3) نخورد هم به

 .است ناسازگار تنوع و تیزوج

 :از اندعبارت هاپاسخ

 یبرا یثیحد و هیآ ای یفقه لیدل دیبا منتقدان -1

 از دمثلیتول انحصار وجوب و انسان یسازهیشب حرمت

 .(18) ندارد وجود یلیدل نیچن که دهند ارائه ازدواج ریمس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-785-en.html


 همکارانو الئینی  محمدباقر محمدی

 

 1911، بهار و تابستان 1ه ، شمــار8دین و سالمت، دوره   07

 

 تیزوج و ازدواج قیطر از را انسان دیتول قرآن -2

 نکرده بدان منحصر را آن هرگز یول ،است کرده مطرح

 به ؛(19) ستین موجود آن در حصر ادات چون است؛

 نکهیا بر یمبن آورد یشاهد قرآن از توانینم لیدل نیهم

 و ازدواج راه از تنها انسان دیتول که است آن خداوند سنت

 .باشد دیبا تیزوج

 از شود،یم استفاده یسازهیشب درهایی که سلول -3

 دیتول نهیزم و است شده لیتشک ماده و نر یهاگامت

 (. 3) کندیم جادیا را نطفه

 تولد یچگونگ با ن،امخالف ظرن رشیپذ در صورت -4

 مورد در رایز داشت؛ میخواه مشکل( ع) یسیع حضرت

 زشیآم و نیمائ امتزاج ،(ع) یسیع حضرت نشیآفر

 تضاد اشکال مورد در(. 18 ،21) نداشت وجود یجنس

 نشده اثبات هنوزکه اوالً  گفت دیبا افراد تنوع سنت با

 جهات تمام از شدهیسازهیشب یهاانسان که است

 جسم گرفتنشکل تیفیک رایز هستند؛ کسانی یجسم

 ی،طیمح عوامل به وراثت، قانون بر عالوه انسان،

 یاریبسدوماً (. 17) دارد یبستگ زین هیتغذ و ییایجغراف

 و خانواده تیترب با هاانسان یروان و یروح صفات از

 فرد تیشخص گرفتنشکل در که است مرتبط جامعه

 در خانواده دهندیم نشان مطالعات. دارد یاساس ینقش

 افراد جهیدرنت ؛(21) دارد یشتریب تیمرجع نهیزم نیا

 و کنندیم دایپ یروان و یروح اختالف شده،یسازهیشب

 ژهیوبه ،گذاردیم ریتأث هاآن رفتار نوع در امر نیا

 تواندیم نیوالد خصوصبه خانواده یاعضا اتیخصوص

 نیا از و( 22) دهد قرار ریتأث تحت را کودک رفتار

 اریاخت در ییشناسا یبرا ییکدها توانیم هم قیطر

 با اگر یحت(. 23) کرد ییشناسا را هاآن و داشت

 باشند، هم هیشب دشدهیتول یهاانسان همه ،یسازهیشب

 ییشناسا یبرا ی رادیجد راه علم کمک با توانیم

 .کرد کشف

 انیم که شده تیذهن نیا سازنهیزم فوق، یهابحث

 در که یتیذهن همان رینظ است؛ تعارض نید و علم

 بود آمده وجود به انواع تبدل یتئور بارهدر ،یشناسستیز

 و( 13/حجرات) مرد و زن از را انسان خلقت نید. (24)

 ... و مضغه علقه، سپس ،نطفه از را انسان خلقت آغاز

 دو از استفاده یجابه یسازهیشب یفناور در اما داند؛یم

انتخاب  جنس کی از را سلول دو هر ه،ماد و نر سلول

 سلول از انسان و است ماده جنس عمدتاً که کنندمی

 را زن اتیآ برخی نیهمچن. نطفه از نه ،شودیم دهیآفر

 زنان لکم؛ حرث نسائکم» مانند داند،یم مردان زارکشت

 در کهیدرصورت ،(223/بقره) «ندیشما کشتزار شما

 از و باشد خودش رزاکشت تواندیم زن ،یسازهیشب

 شبهه نیهم اساس بر. شود داربچه و بارور خودش سلول

 بارهدر( االزهرخیش) یطنطاو دکتر از یوقت تعارض،

 یف صورکمی یالذ هو» هیآ به شد، سؤال استنساخ

 یواالنث الذکر نیالزوج خلق انه» و «شاءی فیک االرحام

 فهو ذلک ریغ اما: »گفت و کرد استشهاد «نطفه من

 باشد، نطفه قیطر از دیتول که یعاد راه نیا جز ؛حرام

 (.21) «است حرام

 : از است عبارت ما یهاپاسخ

 زدند، دست انسان یسازهیشب به که یدانشمندان -1

 نید انکار و مخالفت مقصودشان و ستندین خدا منکر

 موانع رفع یبرا یفناور و علم رشد جهت در بلکه ست؛ین

 نیچن به ازیموردن یردهادستاو یبرخ کشف و دمثلیتول

 .اندزدهدست  یاقدامات

 قرآن که گفت نید و علم رابطه بارهدر توانیم -2

 دیتول یمعمول و یعاد روال ای انسان وجود یانحا یبرخ

 مثالً است؛ کرده انیب را -ممکن یهاراه همه نه- انسان

 ریسا در ،خاک از یآن خلق به ،حوا و آدم خلقت بارهدر

 لیتشک و لقاح عمل ریمس از حوا و آدم سلن از هاانسان

 کرده اشاره یگرید روش به یسیع حضرت بارهدر و نطفه

 هم سازیشبیه همچون یگرید یهاراه دیشا حال .است

 .است افتهیدست هانه آب علم و نکرده انیب قران که باشد

 با و داشت نخواهدمنافاتی  نید غرض با صورت نیا در

 اتیآ با رابطه در .بود نخواهد در تناقض یا تعارض نید

 و هستند موجبه یهاهیقض هاآن همهکه  گفت دیبا فوق

 که شده گفته اگر رایز کند؛ینم ماعدا ینف ء،یش اثبات

 که ستین نیا شیمعنا ،است شده دهیآفر نطفه از انسان

 و شود دهیآفر دینبا ای شود دهیآفر رنطفهیغ از شودینم
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 انسان سازیشبیه ممنوعیت بر کالمی ادله ارزیابی

 

 09      1911، بهار و تابستان 1، شمــاره 8دین و سالمت، دوره 

 

 اتیآ که شود گفته اگر رایز است؛ غلط جهینت هردو

 رنطفهیغ از یانسان شودینم کهداللت دارد  نیا بر قرآن

 چون است؛ واقع خالف و ناصواب مطلب نیا شود، دیتول

 از دینبا که شود گفته اگر اما .است شده واقع عمالً

 و دهایبا) یفیتکل حکم کی نیا کرد، دمثلیتول رنطفهیغ

 ندیفرا( هاتهس) یِفیتوص انیب از که است( دهاینبا

 یریگجهینت هردو پس د؛یآیبرنم نطفه، از انسان خلقت

 .است نادرست

 

 تیخالق دیتوح اصل نقض -۳

 جنس از سازیشبیه که شودیم تصور نیچن گاه

 دیتوح با تعارض در و خدا کار در دخالت و است خلقت

استشمام  ییخدا کار آن، از حداقل ای است تیخالق

 آنکه با عمان، کشور عام یمفت ،یلیخل عالمه. شودیم

 ینوع را آن ،داندینم خلقت نوع از را انسان یسازهیشب

 در و کندیم قلمداد خدا به نسبت یدرازدست و جسارت

 حلیال: »دیگویم انسان یسازهیشب درباره یسؤال به پاسخ

 هیعل تترتب و اهلل یعل التطاول من هو و بحال ذلک

 زیجا وجهچیهبه کار نیا دابره؛ قطع جبیف جمه مفاسد

 بر یمهم مفاسد و خداست به نسبت یدرازدست و ستین

 (. 21) «داد انیپا را آن دیبا پس شود؛یم مترتب آن

 و کایآمر یهاکیکاتول یمل اتحاد سیرئ ،نیفل موندیر

 یبعض: »ه استگفت کانیوات در کایآمر سابق ریسف

 دهیعق به .خوانندیم یپزشک شرفتیپ کی را یسازهیشب

 دست به اکنون دمثلیتول. است یاخالق رفتپس نیا من

 به که است یحق نیا کهیدرحال است؛ افتاده بشر

 از است ممکن شبهه نیا(. 27) «دارد تعلق پروردگار

 در دیترد و انسان یخداانگار توهم سازنهیزم گرید وجهه

 همچون ییکارها معتقدند یبرخ.شود خدا ییهمتایب

 افتد،یم اتفاق یتجرب علوم حوزه در که انانس یسازهیشب

 جادیا را انسان یخداوندگار توهم و خداوند ینف شبهه

 یهاانسان از یبعض زبان از قرآن طور کههمان ؛کندیم

 ،24/نازعات) است داشته انیب فرعون همچون گذشته

 برسد، ییتوانا از مرحله نیا به انسان اگر(. 38/قصص

 و شودیم داریپد او یبرا نفرعو اتیروح هیشب یحالت

 . کندیم تیالوه یادعا

: دیگویم یسازهیشب بارهدر دوم پل ژان پاپ

 پروژه که دارند سر در را باور نیا تکبر، سر از کهآنان»

 یعنی نیا ،است بهتر تیبشر یبرا خالق پروژه از هاآن

 مجاز محدوده و یانسان حدود از و پنداشتن خدا را خود

 نیا در زین یمائستر امیلیو پدر. (21) «رفتنرونیب

 ،یفناور نیا قیطر از میکنیم تالش ما: »دیگویم زمینه

 فقط تا است بوده یشگیهم وسوسه نیا و میشو خدا

 نیا اساس بر پس(. 21) «.میبگذار خدا یجا را خودمان

 را نشیآفر و خلق در خدا ییهمتایب ،سازیشبیه توهم،

 .بردیم سؤال ریز

 ما عبارت است از: های پاسخ

 سنخ از قطعاً است، داده انجام بشر کهی کار هر -1

 توانستینم بشر وگرنه ست،ین پروردگار مخصوص یکارها

  .دهد انجام

 مصداق که یزیچ هر( 112 /انعام) اتیآ طبق -2

 مخلوق شده،یسازهیشب مولود ازجمله است، ءیش

 ضوعمو نیا بر گرید اتیآ تیعموم .خدا ریغ نه ،خداست

 (. 228 /بقره) داردداللت 

 انسان به که یرجنسیغ سلول کی پرورش نیب -3

، نجامدیب دمثلیتول به که یجنس سلول کی با شودتبدیل 

 و خداست مخلوق یدوم که طورهمان ؟چه فرقی هست

 ؛خداست مخلوق زین یاول ست،ین آن در انسان خلق شبهه

 تُمْنُونَ مَا تُمْأَفَرَأَیْ: »دیفرمایم صراحتبه خداوند چراکه

 نهادن(. 19 و 18 /واقعه) «الْخَالِقُونَ نَحْنُ أَمْ تَخْلُقُونَهُ أَأَنْتُمْ

 ختنیر مانند رحم و تخمک در یرجنسیغ سلول هسته

 .است یکی هاآن تیماه و است رحم در یمن و نطفه

 که است معدّه علت تنها -کیژنت دانشمندان- بشر -4

 قرار مستعد نهیزم در را یرجنسیغ ای یجنس سلول

 لیتبد اما نهد،یم خاک دل در را دانه چنانچه دهد،یم

 که زراعت و اهیگ به دانه نیا و انسان به هاسلول آن

: دیفرمایم که است خداوند کار است، خلق مصداق

 «... الزَّارِعُونَ نَحْنُ أَمْ تَزْرَعُونَهُ أَأَنْتُمْ تَحْرُثُونَ مَا أَفَرَأَیْتُمْ»

 (. 11و 14/ قعهوا)

 و اهانیگ یکیژنت راتییتغ در خلق شبهه چرا -1
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 همکارانو الئینی  محمدباقر محمدی

 

 1911، بهار و تابستان 1ه ، شمــار8دین و سالمت، دوره   07

 

 مطرح انسان یسازهیشب در اما ،شودینم مطرح واناتیح

 نقض و خلق مصداق کارها نیا که بناست اگر است؟

 مطرح دیبا زین آنجا در پس باشد، دیتوح و خدا تیخالق

 . شود یریجلوگ و منع هاآن از و باشد

...  و سلول ،تخمک همچون یسازهیشب هیاول مواد -1

 و است موجود عتیطب در بلکه ست؛ین انسان مخلوق زین

 استفاده یعیطب مواد از آن دیتول یبرا دانشمندان

 (. 18) ستندین یعیطب مواد خالق و کنندیم

 یسازهیشب با و کرده دخالت انسان نکهیا فرض به -7

وابسته  روح به انسان اتیح است، پرداخته انسان دیتول به

 (. 28) است یاله دهیدم و دهیآفر ،روح و است

 از شودیم استفاده یسازهیشب درهایی که سلول -8

 دیتول نهیزم که است شده لیتشک ماده و نر یهاگامت

 یسازهیشب ،نیبنابرا شود؛یم فراهم هاآن یبرا نطفه

 در را آن خداوند که است انسان دیتول یبرا یگرید روش

است  توانسته فقط بشر و داده قرار عتیطب و نیتکو عالم

 (.3) کند یبرداربهره و کشف را آن

 دیترد و انسان یخداانگار توهم به پاسخ در نیهمچن

 با انسان باشد بنا اگر که گفت دیبا خدا ییهمتایب در

 نگارد،یب خدا را خود و برسد غرور و عجب به یسازهیشب

 بلکه ،شودینم حاصل یسازهیشب یفناور از تنها غرور نیا

 تواندیم باشد داشته یشرفتیپ که یانهیزم هر در

 وکند  تیالوه یادعا و یخودخواه و غرور احساس

 دهد؛ قرار دیموردترد و دیکشب چالش به را خدا ییهمتایب

 أَنْ لَیَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ کَالَّ»: دیفرمایم قرآن که گونههمان

 (.1-7 /علق) «اسْتَغْنى رَآهُ

 

 انسان توسط اءیاح -4

 یاعمال با انسان که شود تصور نیچن است ممکن

 انسان ازجمله و موجودات یایاح به یسازهیشب چون

 خداوند از را یانحصار یبخشاتیح و است شده توانمند

 .است شده خدا کیشر حوزه نیا در و کرده سلب

 های ما عبارت است از: پاسخ

 یاگر بشر روز: »دیرمافیم یمطهر دیشه کهچنان -1

حاصل کند )قانون خلقت جانداران را  یقیتوف نیچن

موجود  بیترک یماد یو اجزا طیکشف کند و تمام شرا

را  یعیماده زنده طب رینظ ناًیدست آورد و عزنده را به

 یکرده است، ول یکار مهم یبسازد(، ازنظر کشف علم

به همان مقدار دخالت  اتیح جادیازنظر دخالت در ا

 اتیح جادیتناسل در ا قیدارد که پدر و مادر از طر

 گندم یهادانه جادیکشاورز در ا ایفرزند دخالت دارند 

 کنندهخلقموارد، انسان  از کیچیهدخالت دارد؛ در 

 یبرا ماده کی تیقابل طیشرا کنندهفراهم ، بلکهستین

 (. 9) «است اتیح

 چنانکه .روح انسان است اتیمبدأ و منشأ ح -2

کلمه به  نیا: »دیفرمایروح م فیدر تعر ییعالمه طباطبا

 بر قادر آن لهیوسبهاست که جاندار  اتیمبدأ ح یمعنا

  .(9...« ) شودمى ارادى حرکت و احساس

قرآن روح، فقط از جانب خداوند بر انسان  اتیآ طبق

و مبدأ روح، خداوند است که  منشأ .شودیم دهیدم

شده است. عالمه  جدا یاله از خلق یاله امر عنوانبه

سوره  81 هیآ لیذ« امر»کلمه  نییدر تب ییطباطبا

 که رودیمبه کار  ییامر درجا ریتعب: »دیفرمایماسراء 

 حرکت به محکوم و یماد یعنی نباشد؛ کار در جیتدر

 نیا به است، خداوند امر از که روح پس. نباشد یماد

 قابل و ودهنب مکان و زمان ماده، با ختهیآم که معناست

 یمستقل است که دارا یبلکه موجود ست؛ین اشاره

 اتیبا توجه به آ .(29) «علم، اراده و قدرت است ات،یح

( 81 /اسراء، 14تا  12 /مؤمنون، 29 )حجر/ قرآن

فقط از جانب  اتیروح و ح دنیکه دم شودیمالحظه م

 ،یسازهیو انسان در مسئله شب ردیگیخداوند صورت م

را فراهم  اتیح طیصرفاً شرا یعیطب دیهمانند تول

 تفاوت پس .ندیافریب اتینه آنکه روح بدمد و ح ،کندیم

انسان و  یبخشاتیبر ح یلیدل انسان نشیآفر تیفیک در

 .ستینمشارکت او با خدا 

 

 خلقت در رییتغ -5

 در رییتغ ینوع انسان یسازهیشب معتقدند منتقدان

 تیمش رایز است؛ یاله قاهره تیمش در دیترد و خلقت

 و است نطفه قیطر از انسان یعیطب تولد بر خداوند
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 تیمش با و دهدیم رییتغ را یعیطب نظم نیا یسازهیشب

 .دهدیم قرار دیموردترد را آن و جنگدیم خدا خواست و

 هم به انسان دمثلیتول و خلقت یعیطب نظم پس

 ساخته یعیطب انسان یجابه یعیرطبیغ انسان و خوردمی

 و شودمی نقض یاله قاهره تیمش و شودمی دیتول و

 خواست و وعده همان نیاگیرد. می قرار دیموردترد

 پس دهم،یم دستور هاآن به»: گفت که است طانیش

 (. 119 /نساء) «دهندیم رییتغ را خدا خلق

 :گفت دیبا پاسخ در

 نقل طانیش قول از که خلق رییتغ از مقصود-1

 رایز است؛ یخواهنید تفطر و دیتوح از انحراف شده،

 یخواهنید اساس بر انسان خلقت قرآن، هیآ حکم به

 ن،ید رییتغ ای نید از یگردانیرو پس(. 31 /روم) است

. است یانسان سرشت از عدول و خلقت رییتغ همان

 جابر ،نمونه برای ؛اندگفته را نیهم زین مفسران یبرخ

ایشان  هک است کرده نقل السالمهیعل محمدباقر امام از

 شده گفته(. 31) «اهلل نید یعنی اهللخلق»: ندفرمود

 سبحان خداوند قول را سخن نیا .است اهلل نید مقصود

 رییتغ فرمود اراده و ؛...ی الّت اهلل هفطر»: کندتأیید می

 از مقصود. (31) «را حالل به حرام و حرام به حالل

 نید ترک و فطرت حکم از رفتنرونیب اهلل،خلق رییتغ

 آمده عباسابن از گرید یتیروا در .(32) است فیحن

 مطلب نیا. اهلل نید رییتغ یعنی اهللخلق رییتغ که است

 که (33) است شده نقل صادق امام و باقر امام از

 یجا در و است نید یمعنبه نجایا در خلق که اندگفته

 نیلد یا اهلللخلق لیتبد ال: »است شده گفته یگرید

 را حرام و حرام را حالل که است آن نید رییتغ ؛اهلل

 .(34) «کردندیم حالل

 جادیا خود جسم در را راتییتغ از یاریبس انسان -2

 ،ییبایز یجراح ت،یجنس رییتغ ،عضو پیوند مثل ؛کندیم

 شبهه نیا اساس بر زین هاآن دیبا که...  و یمصنوع یبارور

 (. 31-38) اندشده شمرده مجاز آنکه با باشند، حرام

 واناتیح و اهانیگ در کیژنت راتییتغ از یاریبس -3

 موردبحث شبهه مصداق زین هاآن که شودیم انجام

 در رییتغ به طانیش وعده چون باشند؛ حرام دیبا و هستند

، ندارداختصاص  انسان خلق به و است مطلق خلق،

 (.39) هستند مجاز کل، در هاآن کهیدرحال

 

 گیرینتیجه

 سالمت و علم حوزه به انسان یازسهیشب یفناور

 .است یارشتهانیم یامسئله بلکه ،ستینمنحصر 

 اندرکاراندست و یعلم مجامع موردتوجه که گونههمان

 و انیاد صاحبان و ینید جوامع است، سالمتبخش 

 نقدها نیا از یبخش. اندکرده بحث آن هدربار زین مذاهب

. است اتیاله و یکالم ادله یمبنا بر و کالم منظر از

 و نقض یبرا را ادله نیا عهیش هانیفق و عالمان البته

 یسازهیشب مورد در یاله صفات یبرخ و دیتوح ینف

 یسازهیشب تیممنوع اثبات یبرا و مردود را انسان

 یامدهایپ در را یاصل اشکال و دانندیم ناتمام انسان

 .یکالم نه دانندیم...  و یاخالق ،یشناختجامعه ،یحقوق

 بر یکالم ادله رامونیپ مقاله نیا در که یمفصل بحث با

 در ادله نیا یینارسا شد، انجام انسان یسازهیشب منع

 لیدال یبررس. است شده اثبات و روشن یمدع اثبات

 لشانیدال دهدیم نشان یسازهیشب نامخالف یکالم

 یادهایبن با ،یکالم ازنظر یسازهیشب و است مخدوش

 یفناور نیا از توانیم و نداردالفتی منع و مخ یاعتقاد

 .برد بهره

 

 اتپیشنهاد

 شودیم شنهادیپ آمدهدستبه جینتا به توجه با

 از یسازهیشب نهیزم در ییهاپژوهش و مطالعات

 ی،اخالق ،یفقه ،یحقوق ازجمله مختلف یمنظرها

 .شود انجام...  و یاجتماع

 

 حمایت مالی

 .است اشتهند یمال تیحما گونههیچ پژوهش نیا

 

 مالحظات اخالقی

 یتمام پژوهش نیا در کنندیم اعالم سندگانینو

 .است شده تیرعا مرتبط یاخالق اصول
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 منافع عارضت

 تضاددر این پژوهش  کنندیم اعالم سندگانینو

 .ندارد وجود منافع

 تشکر و قدردانی

 نیا در ینحو به که یافراد یتمام از لهیوسنیبد

 .شودیم تشکر و دیرتق رساندند یاری مقاله
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