
 

 

 باسمه تعالی

مخالفان فرايند شبيه سازي انساني اين عمل را محكوم 

ر كنند و آن را عملي نادرست، نامشروع، خالف اسالم و غيمي

ن بيا اخالقي مي دانند و علل و داليل مخالفت خود را بدين شرح

 كنند: مي

 دلیل اول : تغییر خلقت خداوند

 بوده وشبيه سازي انساني تغيير درخلقت خداوند عزوجل 

إنّ اهلل ال يغفر »اين عمل با استناد به آيه  عملي است شيطاني و

والضلّنّهم  2ألتّخذنّ من عبادک نصيباً مفروضاً  1أن يشرک به...

والمنينّهم والمرنّهم فليبتكنّ اذان االنعام والمرنّهم فليغيرنّ خلق 

اهلل ومن يتّخذ الشيطان وليّا ً من دون اهلل فقد خسر خسراناً 

 رود. حرام به شمار مي 3«يناًمب

قرآن كريم هنگام سخن گفتن از مشركان، از شيطان نام 

به آنان فرمان  برد كه مدعي شد مردم را گمراه خواهد كرد ومي

خواهد داد تا خلق خدا را دگرگون كنند. شاهد مثال قسمت 

است. براساس اين آيه تغيير خلق « المرنّهم فليغيّرنّ خلق اهلل»

اقدام به آن نشانه پيروي از او به  استه شيطان است وخو ،اهلل

 4رود.شمار مي
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 وم : کم شدن ازدواج و بهم ریختن بنیان خانواده:دلیل د

نظام هستي بر قانون زوجيت استوار است. زوجيت ميان  

 قرارتمامي موجودات، جمادات و هر چه در اين عالم هست نيز بر

 باشد.مي

از شبيه سازي فرزنداني  ود وفن شبيه سازي رايج ش اگر

ازدواج كه  اين صورت ممكن است مسئله نكاح و متولد شوند، در

نظام خانوادگي  يک امر طبيعي است، تدريجاً برچيده شود و

اين  كه در 5بسياري از زنان بي شوهر، باردارشوند  مختل گردد و

مادر  و عمالً پدر يا زن ها نيست و مردها و صورت ديگر نيازي بر

براي بچه دارشدن ديگر  فهوم خود را از دست خواهند داد وم

توليد مثل با حضور يک نفر ممكن  نيازي به ازدواج نيست و

تحمل مشكالت  شود دراين صورت جوانان از بار مسئوليت ومي

كنند درنتيجه خانواده كه نهاد مقدسي ازدواج شانه خالي مي

 6است در درازمدت نابود خواهد شد. 

 م :  دخالت در کار و اراده الهيسومدلیل 

 از نظر برخي عالمان اهل سنت، شبيه سازي انسان دخالت و

رب  مشيت الهي است. زيرا خالق و و شريک شدن دركار

اين روش، انساني كه بايد مطيع  هرچيزي خداوند است ولي در

خود را فرمانبردار خداوند بداند، پاي را از  قوانين هستي باشد و

دركنار خداوند بركرسي خالقيت  رون كشيده وگليم خود بي

مبارزه طلبي با خدا زده است. سنت  دست به تحدي و نشسته و

توليد جنسي بوده است. اما بشر  خداوند، آفرينش براساس توالد و

                                                 
وعالاله مجم« شالالبيه سالازي از ديالدگاه اسالالم   » عليرضالا امينالي، زهالره كريمالي و...      - 5

 . 58مقاالت وگفتارهاي...،ص 

 .  514حسن اسالمي، شبيه سازي انساني از ديدگاه آئين كاتوليک واسالم، ص - 6

با طرح اين شبيه سازي، عمالً در كار خداوند دخالت كرده 

 7است.

 : نقض سنت تنوع  چهارمدلیل 

شبيه »كند: خود را چنين بيان مي عبدالمعز خطاب نظر

شود تا قاعده تنوع زيستي، نقض شود بنابراين سازي موجب مي

شود كه ادعا شود كه شبيه سازي يک قاعده اساسي باعث مي

مستقر چند هزار ساله در ميان بشر يعني قاعده تفرد و عدم 

تشابه را نابود كند. در حاليكه خداوند از هر انسان يكي را آفريده 

و هيچ كس جز خودش به خودش شبيه نيست و اگر انسان، 

هاي انساني تمام شود، ديگر سازي شود زمانيكه نسخهشبيه

انسانيت معنايي نخواهد داشت و خيلي دشوار است كه انسان در 

اش بشود و نسخه خودش را خيابان راه برود يا داخل خانه

 8«ببيند.

 : اختالل نظام پنجمدلیل 

اب شر، بدي، جريمه، تجاوز بر مال و آبرو را باز ابو ؛سازيشبيه

خواهد كرد. و همچنين شخ  در جايي مرتكب خطا و جرمي 

تواند به شود و اصل خود در مكان ديگر است، قانون نميمي

طور شود و همينمجرم دست پيدا كند و دچار سردرگمي مي

است نسبت به آبروي اشخاص كه يكي از دو مشابه انسان شرور 

بدي است و ديگري خوب، اين انسان شرور وارد خانواده و 
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چه بسا با زن اصل »و  1«همانند خود شده و با آنها زندگي كرده

 2«شود.خود همبستر مي

بيشتر علما و متفكرين و انديشمندان اجتماعي بر اين 

آيد احساس سازي بوجود مياعتقادند كه شخصي كه از شبيه

كند زيرا كه همچون كااليي براي تجارت و فريب خوردگي مي

خريد و فروش قرار گرفته است لذا درون اين شخ  اميال انتقام 

بوجود آورده و دشمني بوجود خواهد آمد و با مجتمعي كه او را 

سازي شده، است برخورد خواهد كرد. حال اگر اينگونه افراد شبيه

شيوع پيدا كنند تشتت و پراكندگي و انتقام در مناطق اجتماعي 

  3پيدا خواهد كرد و اجتماع را از هم خواهد پاشيد. شگستر

 سازي شده م : عواقب رواني فرد شبیهششدلیل 

تسنن به آن متمسک  سازي انساني كه اهلاز مفاسد شبيه

سازي اند عواقب رواني و مشكالت و معضالت شخ  شبيهشده

 شده است.

مهمترين اثر منفي شبيه سازي از ديد اجتماعي وضعيت »

شخ  شبيه سازي شده است. انسان شبيه سازي شده بعد از 

كند. در واقع غير مستقل فرض مي تولد، خود را فرد دوم و

و ااسترس رواني  ل ايجاد فشار ومادر خاص عام نداشتن پدر و

 است شبيه بطور غيرواقعي موقعيت و خواهد بود. ممكن

ت همين امر به شد ر كرده وسرنوشت نامعلومي براي خود تصوّ

 سرنوشت او را در ابهام قرار دهد.  موقعيت اجتماعي و
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يک نابغه ريشه گرفته باشد سعي درتحصيل  اگر شبيه از

معرض تحمل فشار بيش از  ، او را درتواناييهاي اصل قابليتها و

نمايد. در مسئوليت سنگيني براي وي ايجاد مي اندازه قرار داده و

اين صورت شبيه درتالطمي از آشوب رواني بي هويتي، تمايل به 

 4« گردد.فقدان حمايت اجتماعي غوطه ور مي عزلت و تنهايي و

او تحميل  سازي شده هويت ديگري بربراي شخ  شبيه

 باشد. ود. لذا اين عمل حرام ميشمي

سازي انساني آن است كه؛ مفروض عمده غالب مخالفان شبيه

سازي شده هويت و فرديت خاصي ندارند و به مثابه افراد شبيه

توان ماشينهاي زنده، قطعات ماشين هستند. طبق اين نگرش مي

اي پديد آورد كه در جنگ ارادهقدرتمند، پويا و در عين حال بي

ضد مخالفان بتوان از آنان استفاده كرد. چنين لشكر جراري بر 

ه را به سود جنگ ساالران كتواند سرنوشت معردر هر جنگي مي

 5رقم بزند و در هر تهاجمي به نفع مهاجمان عمل كند.

سازي شده عبد و انسان شبيه»گويد: عبدالمعز خطاب مي

كه بنده و ملک دانشمندان خواهد بود، آنان به هر طوري 

كنند چه بسا آن را براي تخريب بخواهند از او استفاده مي

 6«انسانيت و جامعه انساني بكار ببرند.
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 دالیل حرمت شبیه سازی انسان

 از دیدگاه علمای اهل تسنن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


