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پيشگفتار
  
  

سپاس پروردگار جهانيان را كه موجودي به نـام انـسان از خـون بـسته آفريـد و آن را چنـان           
خلق االنـسان   « :پروراند كه به مرتبة اعالي آفرينش كه همان مرتبة علم و دانش است رساند             

  .»و علم االنسان ما لم يعلم... من علق 
 كـه در دريـاي      ،ه جهان تاريـك را    پايان بر پيامبر بزرگ اسالم ك       درود و صلوات بي   

آشوب غرق بود و برگهاي درخـت انـسانيت پژمـرده شـده و تـودة انـسانها در آتـش فـساد                       
  . با نور خود منور كرد و به آن وضع نابسامان، سامان بخشيد،سوختند مي

محمـد  درود فراوان به روايت پاكت اي نـاجي جهـان بـشريت و اي پيـامبر رحمـت              
دس و اعالي تو باالتر از زبان گويندگان و قلـم نويـسندگان             كه شخصيت اق  ) ص(مصطفي  

  .است
سالم بر ابرمرد فضيلت، سالم بر عنصر ايمان و عدالت، سـالم بـر مظهـر مردانگـي و                   

و فرزندانش، يازده برج امامت، سالم و تحيـات فـراوان بـه وجـود               ) ع(فتوت، سالم بر علي     
عصر مهدي موعود ارواحنا      عظم، حضرت ولي  الاهللا ا     ة  دس و يگانه وارث سرير واليت، بقي      اق

  .لتراب مقدمه الفداء
ويـژه در زمينـه مـسائل         ـ بـه   ها  هـآور فناوري نوين در همه عرص      حيرت پيشرفت سريع و  

 اسـتفاده از روشـهاي جديـد    ،پيونـد اعـضاء  . اسـت  ـ ساير علـوم را بـه چـالش كـشيده         پزشكي
ندسـي ژنتيـك و تعيـين جنـسيت و مـسائلي از      سازي درماني و احياناً انساني، مه      شبيه ،توليدمثل

، شناسـي، اخـالق پزشـكي     اجتماعي، روانماين قبيل پژوهشگران را در حوزه حقوق، فقه، علو 
  .است كه براي ارائه راهكارهاي مناسب به پژوهش بپردازند فلسفي و تربيتي بر آن داشته

 توفيق خدمت در محـيط دانـشگاه را يـافتم و طبيعتـاً بـا      60دهه اينجانب كه از اوايل    
ـ  مند شدم مطالعات خود را بيشتر به مسائل مستحدثه       عالقه ،گشتم رو  روبه جديدي پرسشهاي

ويژه در ارتباط با جنين و حقوق كودكان نامـشروع، تـوارث بـين كودكـان تولـد يافتـه از              هب
و خـداي را   اختصاص دهـم ـ  دگانـت و گيرنـبان گامـ صاح وتـطريق اهداي جنين و گام  



       مسائل مستحدثه2

 بـه صـورت     اقابل داشت كارهاي كـوچكم    گويم با عنايتي كه به اين بنده ن         سپاس فراوان مي  
  .است  مقاله مورد استقبال اهل علم و دانش قرار گرفتهكتاب يا

فـصلنامه ديـدگاههاي     در   تاًتر عمد   است پيش  مقاالتي كه در اين مجموعه گردآمده     
 به چاپ رسيده و چند مقالـه ديگـر          ،قضايي و خدمات اداري   ه دانشكده علوم    نشري،  حقوقي

 دانـشنامه جهـان اسـالم     و   )سمت(تدوين  و  به همت سازمان مطالعه     كه   مقاالتي   عهدر مجمو 
هـاي مجلـه فـوق انـدك اسـت و در غالـب                امـا چـون نـسخه      .اسـت   انتشار يافته، منتشر شده   

جانـب پيـشنهاد دانـشكده علـوم قـضايي و سـمت را               لذا اين  ،ها قابل دسترسي نيست     كتابخانه
مـواردي بـه تكميـل مقـاالت        و در   جهت گردآوري و انتشار آن با ويرايش جديد پـذيرفتم           

گـزاري را دارم      مركز علمي نهايت سپاس    در خاتمه از بذل محبت مسئولين آن دو       . مپرداخت
  .نمايم و از خداوند منان عزت و سربلندي برايشان مسئلت مي
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