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چکیده 
بعدی ،از هلائ يىپیدای ژيتیکی و پسشکی است ک غبییى دکن ش ر ی هل ائ هتتل آ و ب ر
هده دايش فق است .در ای ى پ ووهش ک ب روو غىص یفی غذلیل ی و ب ا اس تًاد ب هً اب
کتابتاي ای ايجام شده .،در ایى پووهش بر و هلتین غا ضمى غبییى دی دگاههای فقه ای اهاهی و
اه ّ
سًت در هشرو یت ژودرهايی ،غأثیر وضعی ایى يىغرکیبی ژيتیکی را غىضیخ دهین .یافت های
پووهش يشاو هیدهد ک از هیاو س يظری درهت هطلق ،جىاز هطلق و ج ىاز هش رو  ،فقه ای
اهاهی ب جىاز هشرو  ،یعًی ژودرهايی با ژوهای زوجیى و ر ایت شروطی خاص در اج رای و
باور داريد؛ در دالی ک همًى یت هطلق ،دیدگاه رایج يسد فقهای اه ّ
سًت است .ازيظر وض عی،
با دستکاری اسپرم زوج با ژو هرد بیگاي فرزيد غًها ب زوج هًتلب هیشىد و در دستکاری غتمک
زوج با ژو زو دیگرً ،ىاو هادر غًها بر صادب غتمک دم هیشىد.
واژگانکلیدی:ژودرهايی ،سلىلهای زایشی ،جًیى ،رابط يلبی.
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اصالح ژيتیکی در سلىلهای رده زایشی با هدف درهاو و قابلی ت ايتق ال غ یی رات ب يل های




مقدمه 
ؾوحکاقی و اِالض ژيحیکی الشمله ؾوحاوقؾهای ههًؿوی ژيحیک اوث کهه اها ايگیهمه ؾقههايی
ٔ ٓGene Therapyو اهىالی ٔ ٓEugenicsو اا جغییك ؾق ژوههای ٔ ٓGenesیهک هىشهىؾ ليهؿه
ٔايىاو ،ظیىاو و گیاهٓ ايصام هیٌىؾ .ؾوحکاقی ژوهای ايىايی اا ايگیمه ؾقههايی ال ُپكاهمیهثجكیى
ظىلههای ایى ػكِه يىپا اوث 8چكاکه اىیاقی ال ایماقیههای ژيحیکهی و ریهك ژيحیکهی ،همچهىو
کنؼىيی ،همىفیلی ،وكطاو ؼىو و ...قا هیجىاو اا اوحفاؾه ال ایى قوي و اها اظحمهال لیهاؾ ؾقههاو
کكؾ.

یکی ال ُپكکاقاكؾجكیى گىيههای ؾوحکاقی ژيحیکی ،جغییك ؾق ولىلهای لایٍی ٔژو قویاوٓ اوث

که ؾق وال 6102م الطكیك فًاوقی کكیىپك ٔ ٓCrisperايصام ٌؿ .ؾق ایى يىع ال جغییهك ژيحیکهی اها
ؾوحکاقی اوپكم ،جؽمک ،لایگىت ٔجؽمک لماضیافحههٓ یها وهلىلهای پیًوهال آيهها ،ایمهاقی ؾق
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يىلهای آیًؿه ایمهاق يیهم اِهالض هیٌهىؾ ٔاػهىايی .ٓ53َ ،0951 ،ااجىشهه اهه اقجبها هىهحمین

دمىق اسالهی /سؼیذ يظر ی تىکلی ،فاعمه اردستايی و هذمىد ویسی

ژوؾقهايی اا ؼلمث و ِهفات ايىهاو ،ايصهام یها ؼهىؾؾاقی ال ايصهام آو اها چالًههای هؽحله
اؼاللی ،فمهی و ظمىلی قواهقو اوث که ؾقایىهیاو ،جبییى هٍكوػیث ایصهاؾ يهىجكکیبی ؾق ژيحیهک
ايىاو و آذاق وضؼی آو اك اوهان هبهايی و لىاػهؿ فمههی ههفاهب اوهالهی ال اهمیهث ؾوچًهؿايی
اكؼىقؾاق اوث .آوگىيه که اكقویهای يىیىًؿگاو يٍاو هیؾهؿ ،هطالؼه جطبیمی هىئله ژوؾقهايی
ولىلهای لایٍی ؾق فمه اوالهی ال ظىلههای پژوهٍی اوث که جاکًىو هىقؾ جىشه پژوهٍگكاو لكاق
يگكفحه اوث 8الایىقو يىیىًؿه ؾق پژوهً ظاضك اك آو اوث جا اها جبیهیى هبهايی فمههی هٍهكوػیث
ژوؾقهايی ؾق ولىلهای لایًؿه ايىايی ٔظکن جکلیفیٓ ،جأذیك آو قا اك قوااط ؼىیٍهاويؿی ٔيىهبیٓ
هىقؾ اكقوی لكاق ؾاؾه ،هیماو همگكایی هفاهب اوالهی ؾق قویاقویی اا یک هىئله يىپیؿا قا اقلیاای
کًؿ.

درماویدرسلىلهایزایشی 

 .1
ژن
اكای ژوؾقهايی جؼكی های هحؼؿؾ وشىؾ ؾاقؾ ،الشملهه7 :افهموؾو ػمهؿی یهک یها گكوههی ال
ژوهای کاقی اه یک ولىل اا قوي شایگفاقی ژيی الطكیك فیمیکیٌ ،یمیایی یا لیىهحی ،اهههًظىق
اِالض یک ایماقی اههویژه ایماقیههای اقذهیٔ 6ظهاشیایگهی و قاؾپهىق /011َ ،0940 ،ظیهؿقی،

 /44َ ،0959ااكاهیمی و ؾیگكاو 8ٓ04َ ،0959 ،اك ایى اوان ،ژوؾقهايی ولىلهای لایٍهی ٔژقم
الیىٓ ػباقت اوث ال7 :جغییك ؾوؾهاو ولىلهای لایٍی یک ایمهاق جعهث ؾقههاو ژيحیکهیٌ ،هاهل
واقؾکكؾو يىؽه طبیؼی ال یک ژو اه اوپكم ،جؽمک ،جؽهن لمهاض یافحهه ؾق هكاظهل اولیهه شًیًهی و
یاؼحههای اًیاؾی شًیًی .ٓGoldstein & Keller, 2007, p.234ٔ 6ایى يهىع ژوؾقههايی يههجًها اهك
قوی ایماق اذهك هیگهفاقؾ ،الکهه اهك قؾه لاؾهههای وی يیهم اذكگهفاق ؼىاههؿ اهىؾ .واقؾکهكؾو ژو ؾق
ولىلهای اًیاؾی شًیًی همکى اوث اؿوو هیچ کًحكلی ؾق هك شای ژيىم ايىايی لكاق گكفحه 8په ال
جمایم ولىلی ،ؾق اافثهایی ریك ال اافث هىقؾيظك اكای ژوؾقهايی شایگمیى ٌىؾ که ههنجكیى ؼطك
آو ،ایصاؾ شهًهای شؿیؿ ؾق ژيىم ولىلهای لایٍی اوهث ٔ /Sunil, 2007, p.95شهكؾ و ؾیگهكاو،

ًِ /953َ ،0954ؼحی و ؾیگكاو ،0943 ،ز.ٓ236َ ،0
ژوؾقهايی ؾق ولىلهای لایٍی و شًیًی په ال جٍؽیُ ایماقی ژيحیکی ؾق فكؾ یا يىهل او ،اها
اضافهکكؾو ژو والن یا اوحؽكاز ژو هؼیىب و وپه شایگمیىکكؾو ژو هطلىب یا اِهالض ضهؼ
ژو ايصام هیٌىؾ .ؾق ؾو هىقؾ يؽىث ،ژو شؿیؿ ،فؼال و والن ،پیً یا په ال لماض ؼاقز قظمهی
هیکًؿ ٔاكایايث و ؾیگكاو /046َ ،0951 ،شكػی /091َ ،6109 ،يصن644َ ،0462 ،ه.ٓ641
ػملیات ژوؾقهايی ؾق وهلىلهای لایٍهی ؾق ؾو ههىقؾ اوهحفاؾه هیٌهىؾ .0 :ؾقههاو اكؼهی ال
ایماقیهههای هىشههىؾ ؾق وههلىل لایٍههی لوشههیى الطكیههك یههافحى ژو هىههئىل ایمههاقی و اِههالض یهها
ؼاقزکكؾو آو اهگىيهای که اا کٍ کكوهىلومهای ياؾقی که هىشب اكول اؼحالل ژيحیکی ؾق شًیى
ٌؿه ،اهکاو شلىگیكی ال جىلؿ ایى شًیى فكاهن ٌىؾ .6 8ؾقهاو اكؼی ال گىيههای ياااقوقی ياٌی ال
ػىاهلی که اهِىقت هعحمهل اهه يااهاقوقی یها يمهُ ؾق اهاقوقی یها اهه جؼىیهك افحهاؾو جىلیهؿهرل
هیايصاهؿ ٔػطاوی ،0469 ،ز /0346َ ،4ههكاو ،0469 ،ز.ٓ614َ ،0

درماویدرسلىلهایزایشی 

.2تبییهفقهی 
ژن
درماویدرسلىلهایزایشی 


حکمتکلیفیژن
1ـ.2
آوگىيه که پیًجك گفٌث ،ژوؾقهايی ولىلهای لایٍی اا هؿف ؾقهاو ،اهه وهه ِهىقت لااهل
ايصام اوث .0 :اِالض ضؼ ژو .6 ،ظفف ژو هؼیىب و شایگمیًی ژو والن و  .9اضافهکكؾو ژو

دمىق اسالهی /ژودرهايی سلىلهای زایشی و اثر آو در آشفتگی رواةظ خى یشاويذی ...

اه ؾقوو ولىل جؽن واقؾ هیٌىؾ و وپه قویاو ؾوحکاقیٌؿه اه قظهن فهكؾ ههىقؾيظك ايحمهال پیهؿا
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والن اؿوو ظفف ژو هؼیىب .ؾق اؾاهه ظکن جکلیفی هكیک ال ایى هىاقؾ ،اك اوان ؾیهؿگاه فمههای
ّ
اهاهیه و اهل وًث اكقوی هیٌىؾ.
1ـ1ـ.2اصالحضعفژن 
اهؾلیل وشىب ظفظ اؿو و ظكهث اه ؼطك ايهؿاؼحى يفهه ٔوكؼىهی ،0412 ،ز/631َ ،91

اصًىقؾی ،0405 ،ز /31َ ،1يظكی جهىکلیِ ،0466 ،هُ 53و  ،ٓ010اهكهگیهكی ال ژوؾقههايی ؾق
هىاقؾی که ظفظ يفه هبحًی اك آو اوث ،واشب ٌمكؾه هیٌىؾ 8اليظك اىهیاقی ال فمههای اهاهیهه،
ٌافؼی و ظًبلی ،ؾقهاو اهِىقت هطلك و اليظك اىیاقی ال فمهای ظًفی هك يىع ؾقهايی که هؿاوای
ایماقی هًعّك اه آو اوث ،واشب اوث ٔلاومی ،0951 ،ز 411ُِ ،6اهاؼهؿ و  /420لهكهؾارهی،

[ایجا] .ٓ06َ ،الایىقو ػمىم اؾله وشىب ؾقههاوٌ ،هاهل ؾقههاو ضهؼ ژو اها اِهالض آو اهؿوو
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ؾؼالث ژو ؾیگك يیم هیٌىؾ ٔلایك916َ ،6102 ،ه /919لاومی ،0951 ،ز ٓ411َ ،6شهم آيکهه
اهؾلیل اظحمال اكول اؼحالل ژيحیکی ؾق فكؾ و يىل او ،اکهاقگیكی ایهى قوي يبایهؿ شههث آلههایً
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ااٌؿ و اًااك يظك پمٌک هحؽُّ اهیى ،جًها قاه ؾقهاو ایماقی اىؾه ،قوي ؾقهايی شایگمیًی اكای
آو ؾقؾوحكن يباٌؿ و وكايصام ،ضكق ایٍحك یا اكااك اا ایماقی اههؾيبال يؿاٌهحه ااٌهؿ ٔلایهك،6102 ،

َ916ه.ٓ919
جایگسیىییااضافهکردنژنسالم 

2ـ1ـ.2
ؾق ظکن جکلیفی ایى ؾو فكْ ،وه ؾیؿگاه :ظكهث هطلك ،شىال هطلك و شىال هٍكو ال وهىی
فمهای هفاهب اوالهی هطكض ٌؿه اوث.
1ـ2ـ1ـ.2حرمتمطلق 

ایٍحك فمهای هؼاِك اهل ّ
وًث لائل اه ظكهث هطلك ایى ؾو ِىقت هىحًؿ و ؾق پی هًغ اشكای
آلهایً ژيحیکی ولىلهای لایٍی ،ايحمال ژو ال یکی ال لوشیى یا ٌؽُ ایگايه اه ایى وهلىلها اها
قویکكؾ ؾقهايی شم ؾق ؾو هىقؾ شایم يیىث :ظفف ژو هىؤول ایماقی و اضافهکكؾو ژو هّهًىػی
اكای ايصام ؾقهاو ؾق ولىل ،هٍكو اه آيکه هفىؿه و ؼطكی وشىؾ يؿاٌحه ااٌهؿ ٌٔهىیكغ،0464 ،

ُِ026ه 029و 916ه /919يؿوی ،0469 ،ز /044َ ،0يٍمی .ٓ034َ ،0494 ،چًیى يظهكی ؾق
هیاو فمهای اهاهیه يیم هطكض اوث ٔهعىًی لًؿهاقی ،0946 ،ز.ٓ04َ ،6

اكای اذبات ؾیؿگاه ظكهث اه چًؿ ؾلیل اوحًاؾ ٌؿه اوث:
آیه 7وَََلتو ْعثو ْوْ َ وَی ْْل ْرض َُم ْفسو َینََ:و ؾق لهیى اه فىاؾ اكيؽیمیؿٔ 6امهكه ٓ21 :یکهی ال هىهحًؿات
َ َ
ظکن ظكهث اوث .الآوشا که فؼل 7ج ْؼر ْىا 6ال هاؾه 7ػری 6اه هؼًای فىاؾ ٌؿیؿی اوث کهه ػمهل
آو قا ؾقک هیکًؿ ٔطباطبایی ،0403 ،ز 8ٓ929َ ،01اكؼی فمها اك ایى ااوقيهؿ کهه ههك ػملهی کهه
هىشب فىاؾ ؾق لهیى و هالکث هىشىؾات ٌىؾ ،ظكام اوث و چىو ؾق اوحفاؾه ال قوي ژو ؾقهايی
ولىلهای لایٍی ؼطكات لیاؾی اكای يىلهای آیًؿه لاال جّىق اوث ،اایؿ جا لهاو اطمیًاو یهافحى
ال ػؿم ضكق ،ال ایى ػملیات اشحًاب ٌىؾ ٔهعىًی لًؿهاقی ،0946 ،ز.ٓ04َ ،6
همچًیى اك اوان لاػؿه 7الحااغ جااغ ،6اك جااغ ؾق وشىؾ ٔظمیمی یا ظکمیٓ ،ظکن هحبهىع اهاق
ٌؿه ،ؼىؾ اهجًهایی ظکمی يؿاقؾ ٔلقلاء .ٓ619َ ،0415 ،اك ایى اوان ،چىو وهلىلهای لایٍهی
جااغ ايؿام لایٍی ٔفكوزٓ هىحًؿ و اِل ؾق جّكف ؾق فكوز ٔااضاعٓ يیم اك اوان لاػهؿه 7األِهل
فی األاضاع الحعكین 6يیم ظكهث اوث ،ظکن جّكف ؾق ولىلهای لایٍی يیم ظكهث ؼىاههؿ اهىؾ
ٔههكاو .ٓ612َ ،0469 ،لاػؿه 7األِل فی األاضاع الحعهكین 6اوهحرًایی اهك لاػهؿه 7األِهل فهی
اوحؿالل اه ایى لاػؿه ال ؾو شهث هىقؾ اٌکال لكاق گكفحه اوث .0 :ولىلهای لایٍی ؾق ؼهاقز
ال اؿو ،جااغ ااضاع يیىحًؿ 8لیكا اا ايفّال ال اؿو ،شمء هىحمل ظمیمی و ظکمی اىؾه ،ظکن هحبهىع
اك آيها ااق يمیٌىؾ .6 8ظکن ظكهث ؾق ااضاع که شم اا يکاض ِعیط جبؿیل اه ظلیهث يمیٌهىؾ،
هبحًی اك اؼحال ايىاب ،هحک ظكهث و کٍ ػهىقت اوهث و ایهى ههىاقؾ ؾق ايحمهال ژو یکهی ال
لوشیى ،لاالجّىق يیىث ٌٔىیكغ /913َ ،0464 ،ههكاو ،0469 ،ز612َ ،0ه .ٓ613اها قوٌهى
اوث که اؾػای اوحمالل ظمیمی ولىلهای لایٍی اه هًگام ايفّهال ال اهؿو ،هىشهه يیىهث 8لیهكا
اوپكم و جؽمک ظحی اه هًگام اوحعّال ال اؿو ،هحؼلك اه هكیک ال ههكؾ و لو اهىؾه و ؾق ِهىقت
اوحفاؾه ال آيها ؾق قويهای کمک ااقوقی يیم هًحىهب اهه ؼهىؾ فهكؾ اوهث ٔشیمايهی ،0465 ،ز،4

َ 31اهاؼؿٓ 8افموو اك ایى ،اِل ظكههث ؾق ااضهاع و جبؼیهث ظکمهی وهلىلهای لایٍهی ال آو،
اؼحّاِی اه ايحمال ژو ال لوشیى يؿاٌحه و ؾق ايحمال ژو ال فكؾ وىم يیم شاقی اوث.
همچًیى اهك اوهان لاػهؿه 7يفهی ضهكق ،6چهىو افؼهال ضهكقی هعکهىم اهه جعهكین هىهحًؿ
ٌٔیػالٍكیؼه اِفهايی ٓ62َ ،0401 ،و ضكقهای هحؼؿؾی همچهىو ػهؿم جؼاههل اها وهایك ژوهها
اهؼّىَ ایصاؾ اؼحالل ؾق ژو وكکىاگك جىهىق و ؾق يحیصه ایصاؾ اهؿؼیمی یها ایمهاقی ياٌهًاؼحه

دمىق اسالهی /ژودرهايی سلىلهای زایشی و اثر آو در آشفتگی رواةظ خى یشاويذی ...

األٌیاء اإلااظة 6اه ٌماق هیآیؿ ٔوؿالو /092َ ،0403 ،ااىيصین.ٓ13َ ،0405 ،

185

ؾیگكی اؿوو وشىؾ ؾقهاو هؤذك اكای آو ،یا واکًً ياهطلىب ایماق اه يالهل یها ژو هًمهىل و ،....اهك
ايحمال ژو اه ولىل لایٍی ظحی اا هؿف ؾقهاو هحكجهب هیگهكؾؾ ٔ Ehrhardt A. & others, 2003,

 ،ٓpp.358-364ایى ػمل ظكام ٌمكؾه هیٌىؾ ٔهكظبا313َ ،0465 ،ه.ٓ314
الآيصاکه ؾق ؾوقاو ایى ؾو ضكق ياهىاوی ،ايصهام ػملهی کهه ضهكق کمحهكی ؾاقؾ ،شهایم اوهث
ٔهکاقم ٌیكالی ،0400 ،ز /53َ ،0وبکی ،0400 ،ز 8ٓ43َ ،0اگك ضكق ياٌی ال ژو ؾقهايی يىبث
اه ضكق ایماقی کمحك ااٌؿ 8ؾق ایى ِىقت ،ژو ؾقهايی شایم ؼىاهؿ اىؾ.
2ـ2ـ1ـ.2جىازمطلق 

اكؼی فمهای اهاهیه ٔهکاقم ٌیكالی[ ،ایجا]11َ ،هه ٓ10و همچًیى اكؼی ال فمیهاو اهل ّ
وهًث
اؿوو ؾق يظك گكفحى هًٍأ ژو ؼاقشی و اك اوان شىال ايصام آلهایًههای ژيحیکهی اهك وهلىلهای
لایٍی ،لائل اه شىال ژوؾقهايی ؾق ایى ولىلها گكؾیؿهايؿ .اهك ایهى اوهان ،چهىو ايصهام آلههایً
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ژيحیکی ؾق ِىقت وشىؾ يیال ٔهايًؿ فكْ وشىؾ ایماقی اقذی ؾق یکی ال لوشهیى یها ههك ؾو آيهها و
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اهکاو ايحمال آو اه يىل آیًؿهٓ ػملی شایم اوث 8ايحمال ژو اه ولىلهای لایٍی اا هؿف ؾقهاو و يه
جغییك ِفات ظاهكی ٔقيگٌ ،کل و ٓ...يیم شایم ؼىاهؿ اىؾ ٌٔىیكغ /961َ ،0464 ،رًیه و ؾیب،

 /221َ ،0441قظمايی هًٍاؾی و شؼفكی يؿوٌى.ٓ03َ ،0952 ،
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ َ ّ ّ
ََ
ػموشل لن َیضهغ ؾاء لال َوض َهغ لهه َؾ َواء6
ؾق اذبات شىال هطلك اه قوایث يبىی7 :جؿ ُاووا فإو الله
ٔوصىحايی ،0401 ،ز /605َ ،6هصلىی ،0419 ،ز ٓ31َ ،15اوحًاؾ ٌؿه اوث 8لیكا ایى قوایث
ظکایث ال آو ؾاقؾ که ؾقهاو اهكی هطلىب اوهث و چهىو ايحمهال ژو هىشهب ؾقههاو ایماقیههای
ژيحیکی هیٌىؾ ،هٍمىل ػمىم ایى قوایث هیٌىؾ ٔيؿوی ،0469 ،ز.ٓ044َ ،0
افموو اك ایى ،اه ؾو لاػؿة فمهی 7الىوائل لهها ظکهن المماِهؿٔ 6هؽهؿوم ٓ669َ ،0461 ،و
7األِل فی األٌیاء اإلااظهٔ 6ااىيصین ٓ12َ ،0405 ،يیم هیجىاو اوحؿالل کكؾ .اهك اوهان لاػهؿه
يؽىث ،وویله اليظك ظکن ،جااغ ظکن همّؿ و رایث اوث 8اگك رایث هباض ااٌؿ ،وویله يیم هباض
اوث و ؾق هماال ،اگك همّؿ ظكام ااٌؿ ،وویلهای که اه آو هًصك هیٌىؾ يیهم ظهكام ؼىاههؿ اهىؾ8
الایىقو چىو ؾوحکاقی ژيحیکی وویلهای اكای ؾقهاو ایماقی ٔهمّؿٓ اوهث کهه ٌهاقع ال آو هًهغ
يکكؾه ٔالکه اهواوطه لموم ظفظ يىل ،هطلىب لايىيگفاق يیم هىثٓ و ؾقههاو اههك هبهاظی اوهث8
ؾقيحیصه ،آو وویله ،یؼًی ژوؾقهايی يیم شایم ؼىاهؿ اىؾ .اًااك لاػهؿه ؾوم ،ههك جّهكف وهىؾهًؿی

هعکىم اه ظلیث اوث ،هگك ٌاقع اهِكاظث آو قا ظكام ٌمكؾه ااٌؿ ٔوؿالوِ ،0403 ،هُ 062و

 /094ااىجیمیه ،0940 ،ز /161َ ،60هیحی[ ،ایجا] 8ٓ054َ ،الایىقو چهىو ژوؾقههايی اها ايگیهمه
وىؾقوايی اه ایماق ايصام هیٌىؾ و هًؼی ال ٌاقع هن اكای ايصام آو اهه هها يكوهیؿه اوهث ،ػملهی
هباض ؼىاههؿ اهىؾ ٔآهًهه ،6102 ،ز /625لاوهمی ،0951 ،ز .ٓ420َ ،6ایهى اوهحؿالل اًهااك يظهك
ااىظًیفه که اِل ؾق اٌیاء قا جعكین هیؾايؿ ٔظكیكی /025َ ،0405 ،ااىيصین12َ ،0405 ،ه،ٓ13
شاقی يؽىاهؿ اىؾ.
ٌایاو یاؾآوقی اوث ،اوال ِكفيظك ال ایى که لاػؿه ی 7الىوائل لها ظکن المماِؿ 6ؾق هًااغ
اهاهیه يیاهؿه اوث ،ایى لاػؿه اليظك فمهاء يیم اطالق يؿاٌحه ،اوحًاؾ اه آو وااىحه اه جعمك ٌهكایطی
اوث .هؿف هیجىايؿ وویله قا هىشه و هٍكوع کًؿ ،اهٌهك آوکهه اها اوهحفاؾه ال ااماقههای وهًصه
هًاوب ،احىاو اهمیث یک هّلعث قا اك هّلعث ؾیگك اذبات کكؾ ٔػلیؿووث8ٓ332َ ،0944 ،
اه همیى شهث ،هكچًؿ یکی ال هكاجب هّلعث ،ظفظ شاو اوث ،اها ؾق همیى هكجبه ،هیاایىهث
هّلعث امقگ ٔکبیكٓ يىبث اه هّلعث کىچک ِٔغیكٓ ،هّهلعث ؾائهن يىهبث اهه هّهلعث
91َ ،0466ه 8ٓ90اًااكایى ،ؾق ِىقجی که جأذیك ؾقهاو ژيحیکی ،ظحمی و ؾائمی ااٌؿ ،وویله ايصام
آو ،یؼًی ؾوحکاقی ژيحیکی هٍكوع اوث 8اها اگك يحایس ایهى ؾقههاو ،هٍهکىک ،هىههىم یها هىلهث
ااٌؿ ،ؾوحکاقی ژيحیکی هصال يؽىاهؿ اىؾ .ذايیا اكؼی ال ؾالیل فمهی اذبات کًًهؿه ظكههث هطلهك
ؾوههحکاقی ژيحیکههی ،هههیجىايههؿ ظلیههث آو قا ؼؿٌههه ؾاق و ریكهىشههه يمایههؿ ٔهكظبهها،0465 ،

َ313ه.ٓ314
3ـ2ـ1ـ.2جىازمشروط 

اكؼی فمهای اهاهیه و اهل ّ
وًث ،ايحمال ژو اه ولىل لایٍی قا هًگاهی شایم هیؾايًؿ کهه هًٍهأ
ژو ايحمال یافحه یکی ال لوشیى ااٌؿ و ایى ايحمال اا ايگیمه ؾقهاو یا پیٍگیكی ال ایماقی ايصهام ٌهىؾ
ٔشىاهكی006َ ،0461 ،ه /004لایك /919َ ،6102 ،ااىیعیی ،0469 ،ز 904ُِ ،0و  .ٓ961ایى
ؾیؿگاه اا جأییؿ اكؼی هصاهغ کٍىقهای اوالهی ٔهمچىو هصمهغ اعدههای اوهالهی ؾق ؾايٍهگاه
األلهكٓ هٍكو اه اشكای ضىااط لیك ٌؿه اوث:
ال ٓ اؼحالل ژيحیکی ال هىاقؾی ااٌؿ که ااػد جكن ال ياهًصاقی ؾق شًیى ،ایصهاؾ آوهیب یها
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هىلث ،هّلعث هحیمى يىبث اه هّهلعث هىههىم قا ؾق يظهك گكفهث ٔهمهاو /104َ ،لكضهاوی،
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ایماقی ؼطكياک و هايًؿ آو ٌىؾ 8اها اگك اكای ايىاو اهکاو ليؿگی اؿوو ظكز ٌؿیؿ اها آو ایمهاقی
ااٌؿ ،ايحمال ژو شایم يیىث .بٓ پمٌکاو هؼحبك و هحؽُّ ،ضكوقت ايصام ایهى ػملیهات ،ظهى
رالب اك هىفمیث آو و همچًیى ػؿم رلبه ضكق اك يفغ آو قا جأییؿ کًًهؿ .زٓ ايحمهال ژو اها آگهاهی و
هىافمث لوشیى و ؾق ظال اكلكاقی قااطه لوشیث ااٌهؿ ٔيهؿوی ،0469 ،ز /045َ ،0آهًهه،6102 ،

َ.ٓ629
هىحًؿ فمهی ایى ؾیؿگاه ،اِل اااظهه ،اكائهث ٌهكػی ٔر و َمولََلیعلموْ ٓ و اكائهث ػملهی ٔلهبط
الؼماب االایاوٓ اوث و يبایؿ ايحمال ژو هىشب اقجکاب ػمل ظكاهی همچىو کٍ ػىقت هگك ؾق
ِىقت وشىؾ يیال ػمالئی ٌىؾٔ .ااىیعیی ،0469 ،ز /961َ ،0لهىؾػمی /914َ ،0496 ،هههكاو،

 ،0469ز /615َ ،0شىاهكی.ٓ006َ ،0461 ،
اليظك اكؼی فمهای اهل ّ
وًث ،ايحمال ژو ؾق ِىقت هفکىق ،اا لماض ؼاقز قظمهی اوهپكم لوز
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و جؽمک لوشه لاالهمایىه اىؾه ،هعکىم اه شىال اوث 8لیكا هماوگىيه که ؾق لماض ؼاقز قظمهی،
ِفات ژيحیکی والؿیى اه فكليؿ هًحمل هیٌىؾ ،ؾق ايحمال ژو لوشیى يیم ایى ايحمهال ِهفات وشهىؾ
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ؾاقؾ ٔلایك.ٓ912َ ،6102 ،
يمؿ و اكقوی :ؾق فكْ یمیى اه جىلؿ شًیى يالُ یا ؾچاق ایماقی ژيحیکهی ،اههو یژه ؾق ِهىقت
جأذیك ػىاقْ ایماقی ژيحیکی اك يىلهای آیًؿه ،ژوؾقهايی ولىلهای لایٍی شایم اوث ،اهه ٌهك
آيکه چًیى الؿام ؾقهايی ،هًصك اه ایصاؾ ایماقی ؼطكياکجكی ال ایماقی اولیهه و همچًهیى هىشهب
اكهن ؼىقؾو قوااط ؼىیٍاويؿی يٍىؾ 8اك ایى اوان ،لىل اه ظكهث هطلك ،ظحی اگهك ژوؾقههايی
جًها قاه ؾقهاو ایماقی یا پیٍگیكی ال اكول اؼحالل شىمايی ااٌؿ ،پفیكفحًی يیىث .ضمى آيکه اًااك
لاػؿه 7اضطكاقٔ 6ايّاقی ،0461 ،ز ٓ495َ ،9یا 7الضكوقات جبیط المعظىقاتٔ 6لقلاء،0415 ،

َ ،ٓ041ضكوقت والهث جؽمهک لمهاض یافحهه ،اذباتکًًهؿه هٍهكوػیث همهؿهات چًهیى الهؿام
ؾقهايی ،همچىو کٍ

ػىقت اوث ٔرًیه و ؾیب222َ ،0441 ،ه /223شمؼی ال فمهها و هعممهاو،

.ٓ12َ ،0469

درماویدرسلىلهایزایشی 


حکموضعیژن
2ـ.2
يىب اهػًىاو لىیجكیى ػًّك یک ؼهايىاؾه اها آهیهمي هٍهكوع و ؾق چهاقچىب الؾواز اذبهات
هیٌىؾ ٌٔهیؿ ذايی ،0409 ،ز /616َ ،3يصفهی ،0401 ،ز /649َ ،65همؿوهی ظًبلهی[ ،ایجها]،

ز /494َ ،3ااىقٌؿ ،0406 ،ز90َ ،6هه 8ٓ96اهها آهیهمي ياهٍهكوع و ؾق ؼهاقز ال چهاقچىب
ؼايىاؾه اًااك يظك هٍهىق فمهای اهاهیه يافی يىهب ٌهكػی ٔو يهه جکهىیًیٓ فكليهؿ اهه لو و ٌهىهك
امهکاق اوث ٌٔهیؿ ذايی ،0409 ،ز /616َ ،3يصفی ،0414 ،ز 649َ ،65اهاؼهؿٓ .ایهى اقجبها
همىاقه هىقؾ اهحمام ٌاقع اىؾه و لىاػؿ آو قا جبییى کكؾه اوث 8لیكا هىشب ظمهىق ٌهكػی الشملهه
يفمه ،ظضايث ،اقخ و ...هیٌىؾ.
ؾق اقجبا يىبی لوشیى و فكليؿ هحىلؿٌؿهای که ولىل اولیه او اا ؾؼالث ژو یکی ال آيها ؾقهاو
ٌؿه اوث ،جكؾیؿی وشىؾ يؿاقؾ 8لیكا ِاظب اوپكم ،لوز اوث و ِاظب جؽمکهی کهه اها اوهپكم
لوز جكکیب ٌؿه يیم لوشه اوث و کاٌث جؽمک لماض یافحه ؾق قظن لوشهه ههن ؾق ٌهكایط وشهىؾ
قااطههه لوشیههث ايصههام ٌههؿه اوههثٌٔ 8ههاـلی ،0404 ،ز /614َ ،9رًیههة و ؾیههب/231َ ،0441 ،

شىاهكی004َ ،0461 ،ه ٓ001ؾقيحیصه ،جمام ظمىق ٌكػی هؼحبك اكای فكليؿ ظاِل ال اهاقوقی اهه
قوي طبیؼی یا اا قويهای کمک ااقوقی ،اكای ایى شًیى که اا لماض وهلىل لایٍهی لوز و لوشهه
اىشىؾ آهؿه اوث يیم ذااث ؼىاهؿ اىؾ .اها اگك هًٍأ ژيی که ؾقهاو اا آو ِىقت گكفحه ،فهكؾ وهىهی
کىؾک اؼحالفيظك ؾاقيؿ.
ژنمردبیگاوه 

1ـ2ـ.2
رابطهخىیشاوودیدرژندرماویسلىلزایشیازطریق ِ
ايحمال ژو ال هكؾ والن و جكکیب آو اا اوپكم یا جؽمک لماض یافحه ههكؾ ؾیگهكٌ ،هبیه ااقوقوهالی
جؽمک لوشه اا اوپكم هكؾ ایگايه اوهث 8لیهكا ژو ،ػاههل ّ
جکهىو و جکاههل ِهفات و ؼّىِهیات
ژيحیکی اوث و هكؾی که ژو ؼىؾ قا هًحمل کكؾه ،اهِىقت هىحمین ؾق جکهىیى کكوههىلوهی شًهیى
هٍاقکث ؾاٌحه و همیى اهك وبب هیٌىؾ جا ؾق واؼحاق ایىلىژیکی او اذك گفاٌحه ،ايحىهاب ژيحیکهی
فكليؿ اه ٌؽُ اػطاء کًًؿه ژو قا فكاهن کًؿ.
اوحًاؾ اه لاػؿه فكاي و لیان اولىیث اكای ايعّاق يىب اه لوز ِهاظب اوهپكم ،آوگىيهه کهه
اكؼی ؾق هىقؾ ااقوقی اا اوپكم اهؿایی هؿػی ٌؿهايؿ ٔاگك ؾق ااقوقی اا اوپكم اهؿایی ،پؿق فكليؿ،
هماو هكؾ ياااقوق ٔلوزٓ اوث ،اهطكیكاولی هكؾی که اوپكهً اا ؾوحکاقی ژيحیکهی وهبب ایصهاؾ
فكليؿ ٌؿه ،پؿق او اهظىاب هیآیؿ 8لیكا ایى فكليؿ ؾق فكاي او هحىلؿ ٌهؿه اوهثٓ ٔيظهكی جهىکلی،

 /044َ ،0954يصیمی ٓ699َ ،0496 ،ؾقوث يیىث 8لیكا لاػؿه ی فكاي اهاقهای اوهث کهه ؾق
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ریك ال لوشیى ااٌؿ ه اػن ال ایًکه ژوؾقهايی هٍكوع ااٌؿ یا هٍكوع يباٌؿ ه فمهها ؾق جؼیهیى يىهب
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ظالث ٌک ؾق ايحىاب فكليؿ اه ِاظب فكاي اها وشهىؾ اهکهاو آو شهاقی اوهث و هصهالی اهكای
جمىک اه آو ؾق ِىقت ػلن اه ػؿم ايحىاب وشىؾ يؿاقؾ 8چكاکه اػحباق اهاقه هًى اه ػؿم لطهغ اهك
ؼالف آو اوث ٔاصًىقؾی ،0405 ،ز .ٓ64َ ،4ؾق فكْ ؾوحکاقی ژيحیکی اا اوپكم ایگايه ،ظهاهك
آو اوث که اوپكم لوز اهجًهایی ػاهل ایصاؾ فكليؿ يبىؾه ،ژوهای ايحمالیافحه ال فكؾ وىم يیهم ؾق ایهى
فكایًؿ هؤذك اوث 8اها لبىل ِفث ّ
ااىت اكای ؾو يفك و جمىین هىئىلیث پؿقی هیاو آيها ،اليظك فمهی
هىشه اه يظك يمیقوؿ 8لیكا ػاهل جکىو فكليؿ ،اوپكم لوز اوث و اػطاء کًًؿه ژو ٔهكؾ ایگايهٓ جًها
ؾق جغییك اكؼی ال ِفات شًیى ،همچىو ػؿم همىفیلی یا ال ایى قفحى کنؼىيی وی هؤذك اوهث کهه
ؾق ِىقت ػؿم ايصام آو ،اال هن اهکاو ٌکلگیكی ولىل جؽن و جىلؿ فكليؿ وشىؾ ؾاقؾ 8اهویژه کهه
ژو ؾقهايی ،آوگىيه که گفٌث ،اك قوی جؽمک لماض یافحه و ؾق هكاظل اولیه شًیًی ايصام هیٌىؾ و
اظحمال اقجبا يىبی هیاو شًیى و اػطاء کًًؿه ژو ،ؾق ایى ظالث هًحفی اوث.
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ژنزنبیگاوه 

2ـ2ـ.2
رابطهخىیشاوودیدرژندرماویسلىلزایشیازطریق ِ
اگك شًیى يحیصه ی ژوؾقهايی ولىلهای لایٍی هاؾق اا اوحفاؾه ال ژو گكفحهٌهؿه ال جؽمهک لو
ایگايه ااٌؿ 8اكؼی فمها آو قا اا ااقوقی اا کمک هاؾق شايٍیى همایىه کكؾهايهؿ ٔااىالبّهل،6110 ،
ز ٓ313َ ،6که طبك یک ؾیؿگاه ،هاؾق هماو ِاظب جؽمک اوهث ٔویىهحايی/462َ ،0464 ،
شمؼههی ال فمههها و هعممههاو /900َ ،0469 ،يظههكی جههىکلی ،0952 ،ز /22قأفههث ػرمههاو،0491 ،

َ911ه ٓ910و هاؾق شايٍیى ؾق ظکن هاؾق قضاػی اوث 8لیكا اگك جغفیه کهىؾک اها ٌهیك ااػهد
هعكهیث ٌىؾ ٔهاؾق قضاػیٓ اهطكیك اولی فكليؿ قٌؿ یافحه ؾق قظن ؾیگكی همیى قااطه قا ؼىاههؿ
ؾاٌث ٔلاومی ،0951 ،زٌ /643َ ،0كفالؿیى 016َ ،6110 ،اهاؼؿٓ و طبك ؾیؿگاه ؾیگهك ،جًهها
هاؾق شايٍهیى کهه هىهئىل والؾت کهىؾک اوهث ،ههاؾق او اهظىهاب هیآیهؿ ٔؼهىئی ،0402 ،ز،6
َ /961لاوههمی ،0951 ،ز /642َ ،0اىقلؼههه /619َ ،6113 ،قهههیط /453َ ،6101 ،يصیمههی،
 8ٓ641َ ،0496لیكا ؾق يّىَ هحؼؿؾ ،هالک هاؾقی ظمل و لایماو اوهث ٔهصاؾلهه /6 :لممهاو:
 /04يعل .ٓ34 :اك ایى اوان ،چىو ػلث جعكین ؾق قضاع ،شمئیث اوهث ٔوكؼىهی ،0412 ،ز،1

َ /095کاٌايی ،0415 ،ز ،ٓ4َ ،4هیاو فكليؿ هحىلؿٌؿه اا هك ؾو لو ٔلو ِاظب جؽمک و ليی
که ژو او ايحمال یافحه اوثٓ ،طبك ؾیؿگاه اول قااطه فكليؿی ـ هاؾقی اكلكاق هیٌىؾ.
يمؿ و اكقوی :جؼلك ػًىاو هاؾقی اه لو ایگايه ؾهًؿه ژو ،هىشه اه يظك يمیقوؿ و لیان ليی که

ؾق فكایًؿ ژوؾقهايی هٍاقکث ؾاقؾ اا هاؾق شايٍیى ؾقوث يیىث 8لیكا ػًهىاو ههاؾق فالهؿ ظمیمهث
ٌكػی اىؾه و قاهی اكای ِؿق آو شم فهن ػكفی يبىؾه ٔيكالی ،0401 ،ز /666َ ،02ؼى یی،0404 ،

ز ٓ914َ ،96و ؾق يظك ػكف ایى ػًىاو اك لو ایگايه ؾهًؿه ژو ِهؿق يمیکًهؿ 8ظحهی اگهك ایهى
ػًىاو اك هاؾق شايٍیى اهواوطه ؾؼالث ؾق ااقؾاقی و لایماوِ ،هاؾق ااٌهؿ ٔيظهكی جهىکلی،0959 ،

َ .ٓ099اوحًاؾ اه اِل ػؿم يیم ؾق ِىقت ٌک ؾق ايحىاب کىؾک اه لو ؾهًهؿه ژو ،اذباتکًًهؿه
ػؿم ظمل ػًىاو هاؾقی اك وی اوث ٔيظكی جىکلی21َ ،0952 ،ه ،ٓ22هگك آيکهه جؼهؿاؾ ژوههای
ايحمالیافحه اه جؽمک اهايؿالهای ااٌؿ که اظحمال جأذیك آو ؾق جکىیى شًیى و يههجًها ِهفات شًهیى،
وشىؾ ؾاٌحه ااٌؿ.

وتیجه 
پژوهً ظاضك يٍاو هیؾهؿ:
ػام ؾقهاو اىؾه و اهكی شایم اوث.
 .6ژوؾقهايی ولىلهای لایٍی اا ايحمال ژو ؼاقشی ،جًها ؾق ِىقت ضهكوقت پمٌهکی شهایم
اوث.
 .9ؾق ژوؾقهايی اا هًٍأ لوز یا لوشه ،قااطه يىبی اا فكليؿ اكای لوشیى االی اوث.
 .4ؾقهاو اوپكم یا جؽمک لماض یافحه الطكیهك ژو ههكؾ ایگايهه هىشهب اطهالق ػًهىاو پهؿق اهك
ِاظب ژو يمیٌىؾ و شًیى جًها هًحىب اه لوز اوث و ؾق ایى هىقؾ جىافك آقاء وشىؾ ؾاقؾ.
 .1ؾق ِىقت هٍاقکث ژو لو ایگايه ؾق ؾقهاو جؽمک یا جؽمک لماض یافحهِ ،هاظب جؽمهک
هاؾق کىؾک اهظىاب آهؿه و لو ؾهًؿه ژو ،هاؾق هعىىب يمیٌىؾ ،اها ؾیؿگاه هؽال يیم ؾق ایهى
لهیًه وشىؾ ؾاقؾ.
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 .0ؾوحکاقی ژيحیکی ؾق اوپكم و جؽمک ااهؿف ؾقهاو اؿوو ايحمال ژو ؼاقشی ،هٍهمىل اؾلهه
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مىابع 
 .0آهًه ،هعحال 8التأعیر المايىيی للؼمل الغتی ػلی الجیًىم التشری؛ أطكوظه همؿههه لًیهل
ٌهاؾه ؾکحىقاه فی المايىو 8الصمائك :شاهؼه اایاکك المایؿ6102 ،م.
 .6ااكاهیمی ،هعمؿػلی ،هىؼىؾ جىظیؿفك و ائلیال اظمؿی يیک 8اصوىل و هتوايی ههًذسوی

ژيتیک؛ جهكاو :ؾايٍگاه پیام يىق.0959 ،
 .9ااىجیمیه ،اظمؿ 8هجمىع الفتاوی؛ ز ،60قیاْ[ :ایيا].0940 ،
 .4ااىيصین ،لیىالؿیى 8األشتاه والًظائر؛ ایكوت :ؾاقالکحب الؼلمیه0405 ،ق.
 .1ااىالبّل ،ػبؿالًاِك 8دراسات فمهیه فی لضایا عتیو هؼاصوره؛ ز ،6اقؾو :ؾاقالًفهائه،
6110م.
 .2ااىػكب ،اظمؿ قاضی أظمؿ 8الهًذس الىراثی ةیىالخىف والرجاء؛ لاهكه :ؾاق ااىقشهب،
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 .3ااى یعیی ،هعمؿظىى 8دکن التذکن فی صفات الجًیى فیالشر یؼه اإلسالهیه؛ لههاقات
الؼكایة المحعؿه :هؤجمك الهًؿوه الىقاذیه ایىالٍكیؼه والمايىو0469 ،ق.
 .4اػىايی ،فكلايه7 8ژوؾقهايی ،6هاهًاهه ههًذسی پسشکی؛ ي.0951 ،051
 .5ايّاقی ،هعمؿػلی 8المىسىػ الفمهی المیسوره؛ [اهیشها] :هصمهغالفکهك اإلوهالهی،
0401ق.
 .01اصًىقؾی ،ظىى 8المىاػذالفمهی  8ز 4و  ،1لن :الهاؾی0405 ،ق.
 .00اكایايث ،شاو ،شاو وكل و لیًؿاااگىت الوله 8همذههای ةر اخالق ز یسوتی؛ جكشمهه اکهكم
ِاؾلی ،ویؿهصحبی ؼیاميکى یی ،هىؼىؾ جىظیؿفك ،رالهكضها ِهالعیشهىلايی ،وهؼیؿ
وهیلیويؿ ،ظىى قهًما ،هما هعمهىؾلاؾه ،ػلهیهعمهؿ ٌهکیب و هعمؿقضها پهكو یى8
[ایشا] :پژوهٍگاه ااىویًا.0951 ،
 .06اىقلؼه ،وفیاواىػمك 8الًسب و هذی تأثیر المستجذات الؼلمیوه فوی إثتاتوه؛ قیهاْ :ؾاق
کًىلاٌبیلیا6113 ،م.
 .09شكؾ ،لیى .ای ،شاو .وهی کهكی و هایکهل .شهی ااهٍهاؾ 8ژيتیوک پسشوکی؛ جكشمهه يهؿا
هًّىقی و ؾیگكاو 8جهكاو :ايحٍاقت اطمیًاو.0954 ،
 .04شكػی ،ػبؿالكظمى ااىاظمؿ 8دکن الکشف اإلجتاری ػىاألهورا

الىراثیو ؛ قیهاْ:

اعىخ و جىِیات الًؿوة الؼلمیة ظىل الىقاذة والهًؿوهة الىقاذیهة والصیًهىم البٍهكی ههى
هًظىق اإلوالهی6109 ،م.
 .01شمؼی ال فمها و هعمماو 8لرائات فمهی هؼاصرث فی هؼغیوات الغوبالذوذیث؛ ایهكوت:
الغؿیك للطباػة والًٍك والحىلیغ0469 ،ق.
 .02شههىاهكی ،ظىههى7 8المىاکب هة الٍههكػیة لمؼطی هات الهًؿو هة الىقاذیههة  ،6...هجلووه فمووه

اهلالتیت ،ي0461 ،01ق.
 .03شیمايی ،هعمؿاىظىیى 8فمهالًىازل؛ ز ،4چ ،9قیاْ :ؾاق ااىالصىلی0465 ،ق.
 .04ظاشیایگی ،اِغك و قاهیى قاؾپىق 8فرهًگ اصغالدات ژيتیک؛ جهكاو :هؤوىه فكهًگهی
ايحٍاقاجی ظ ّیاو.0940 ،
 .05ظكیكی ،ااكاهین هعمؿ هعمىؾ 8المذخل إلی المىاػذالفمهی الکلیو  8ػمهاو :ؾاق ػمهاق،
0405ق.
 .61ظیؿقی ،ػلی اظىاو 8دايشًاهه پسشکی؛ جهكاو :اًیاؾ ؾايًٍاههيگاقی ایكاو.0959 ،
 .66ؼىیی ،ویؿااىالماون 8هىسىػ اإلهام الخىئی؛ ز ،96لهن :هؤوىهة لظیهاء آذهاق األههام
الؽىئی0404 ،ق.
 .69قأفث ػرماو ،هعمؿ 8المادث الىراثی الچیًىم ٔلضایا فمهیهٓ 8لاهكه :هکحبة وهبه0491 ،ق.
 .64قظمايی هًٍاؾی ،ظمیؿ و ػلیاکبك شؼفكی يؿوٌى7 8هبايی فمهی ه ظمىلی هٍهكوػیث
ژوؾقههايی ؾق اؾیهاو جىظیهؿی ،6فصولًاهه ػلموی و پژوهشوی دموىق پسشوکی؛ ي،49
لهىحاو 3َ ،0952ه.60
 .61قهیط ،ػبؿاللهاىاظمؿ7 8جأشیك الكظن ظکمه و أذكه فیالفمه اإلوالهی ،6هجل الجمؼیو

الفمهی السؼىدیه 8ي.6101 ،64
 .62لایك ،ػىاؾی 8األدکام الشرػی لتغتیمات الهًذس الىراثیو ٔقوهالة همؿههة لًیهل ٌههاؾة
ؾکحىقاه فی ػلىم اإلوالهیهٓ 8الصمائك :شاهؼة الصمائك6102 ،م.
 .63لقلاء ،هّطفی اظمؿ 8شرح المىاػذالفمهی ؛ چ ،6ؾهٍك :ؾاقالملن0415 ،ق.
 .64واػؿی ،هعمؿ 8أدکام الًسب فویالفموه اإلسوالهی؛ جههكاو :هكکهم الؼهالی للؿقاوهات
الحمكیبیه0499 ،ق.
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 .60ؼى یی ،ویؿااىالماون 8المسائلالشرػی ؛ [ایشا][ :ایيا]0402 ،ق.
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 .65وبکی ،جازالؿیى ػبؿالىهاباىجمیالؿیى 8األشتاه والًظائر؛ [ایشا] :ؾاقالکحب الؼلمیهه،
0400ق.
 .91وصىحايی ،ااىاألٌؼد 8سًى أةیداوود؛ جعمیهك وهؼیؿ هعمهؿ اللعهام 8ز[ ،6ایشها]:
ؾاقالفکك للطباػة والًٍك والحىلیغ0401 ،ق.
 .90وؿالوِ ،الطاىراين 8المىاػذالفمهی الکتری و ها تفرع ػًها؛ قیاْ :ؾاق الًىهیة للًٍهك
والحىلیغ0403 ،ق.
 .96وكؼىی ،ااىاکك 8المتسىط؛ ز 1و [ ،91ایشا] :ؾاقالمؼكفة للطباػة والًٍهك والحىلیهغ،
0412ق.
 .99ویىحايی ،هعمؿقضا 8وسوائل اإليجواا الصوًاػی ؛ چ ،6ایهكوت :ؾاقالمهىقغ الؼكاهی،
0464ق.
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ٌ .94اـلی ،ظىىػلی7 8اإلوحًىاغ ظمیمحه ه أيىاػه ه ظکن کل يهىع فهیالفمهه اإلوهالهی،6
هجل المجمغالفمه اإلسالهی.0404 8
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ٌ .91كفالؿیى ،اظمؿ 8هًذس اإليجاا والىراث فی ضىءاألخالق والشرائغ؛ هّك :المکحبهة
األکاؾهیه6110 ،م.
ٌ .92ى یكغ ،وهؼؿاىػبؿالؼم یماىػبؿالله 8أدکوام الهًذسو الىراثیو ؛ قیهاْ :کًىلاٌهبیلیا،
0464ق.
ٌ .93یػالٍكیؼه اِفهايی ،فحطالله 8لاػذه الضرر 8لن :ؾفحهك ايحٍهاقات اوهالهی وااىهحه اهه
شاهؼه هؿقویى ظىله ػلمیه0401 ،ق.
ًِ .94ؼحی ،هعمؿظىیى ،ػبان ٌصاعالىاؾاجی ،ػلی فكالهًؿ ،اهكول لااىوی ،اهمى یهمؾی
ِمؿی و ػلیكضا لههكؾیپهىق 8دايشوًاهه ز یسوتفًواوری و ژيتیوک؛ ز ،0جههكاو :اًیهاؾ
ؾايًٍاهه امقگ فاقوی.0943 ،
 .95طباطبایی ،ویؿهعمؿظىیى 8المیساو فی تفسویرالمرآو؛ چ ،1ز ،01لهن :ؾفحهك ايحٍهاقات
اوالهی وااىحه اه شاهؼه هؿقویى ظىله ػلمیه0403 ،ق.
 .41ػههاهلی ٌٔهههیؿ ذههايیٓ ،لیههىالؿیىاىػلیاىاظمههؿ 8المسووالکاألفهووام إلووی تًموویخ

شرائغاإلسالم؛ ز ،3لن :هؤوىة المؼاقفاإلوالهیه0409 ،ق.
 .40ػطاوی ،ػبؿالكظمى ػلی ِمك 8تذمیك فیالمتررات الؼلمیو والشورػی لتمًیوات التغییور

الجیًی الؼالجی واإلستًسار الؼالجی؛ اإلهاقاتالؼكایة المحعؿه :هؤجمكالهًؿوه الىقاذیة
ایىالٍكیؼة والمايىو0469 ،ق.
 .46ػلیؿووث ،ااىالماون 8فمه و هصلذت؛ جهكاو :ايحٍهاقات پژوهٍهگاه فكهًهگ و ايؿیٍهه
اوالهی.0944 ،
 .49رًیه ،واقجی و شمال ؾیب7 8الؼالز الصیًی للؽالیا اإليٍائیه و ،6...هجلو المسوتجذات

الفمهی فی أدکام األسرث؛ الملتمی الذولیالثايی0441 8ق.
 .44لاومی ،هعمؿػلی 8دايشًاهه فمه پسشکی؛ ز ،6لن :هكکم فمهی ائمه اطهاق.0951 ،
 .41لكضاوی ،یىو  8فیالفمه األولى یات؛ چ ،0ایكوت :هؤوىة الكواله0466 ،ق.
 .42لكطبی هالکی ٔااىقٌؿٓ ،اایولیؿ هعمؿاىاظمؿ 8ةذای المجتهذ و يهای الممتصوذ؛ ز،6
لن :هکحبة الٍكی الكضی0406 ،ق.
 .43لكهؾاری ،ػلی هعیالؿیى 8الؼالج الجیًی هى هًظىراإلسالهی؛ [ایشا][ :ایيا][ ،ایجا].
 .44کاٌايی ،ااىاکك 8ةذائغالصًائغ؛ ز ،4پاکىحاو :هکحبة العبیبیه0415 ،ق.
 .11هعىًی لًؿهاقی ،هعمؿ آِ  8الفمه و هسائل عتی ؛ ز ،6لن :ؾفحك ايحٍهاقات اوهالهی
وااىحه اه شاهؼه هؿقویى ظىله ػلمیه.0946 ،
 .10هؽؿوم ،هّطفیاىکكاهةالله 8لىاػذالىسائل فیالشر یؼه اإلسالهیه؛ قیاْ :ؾاق اٌهبیلیا،
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