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 یو حقوق یفقه ،یاجتماع یهاافتین؛ رهیادیبن هایسلول

 1ینب محمدیز

 دهیكچ

بعد از  یكپزش یاین تحول و انقالب دوم در دنیتربزرگن به عنوان یادیبن هایسلول

را  یه به خصوص مسائلکاست  كیژنت ید مهندسیجد یهاچالشاز  یكی، یژنوم انسان

ه و ین که پایادیبن هایسلولاخذ  است. هحقوق به همراه داشت اخالق و ن،یدر حوزه د

گر ید یو مطرود برخ ی، مطلوب برخیاست در گستره هست یدرمان یسازهیاساس شب

به  ی، گروهیان و مذاهب در فقه اسالمیر ادیف همانند ساین طیا یدر دو سو است.

سان ان شأن و کرامتر یات بالقوه مغایح ب نطفه ویرا به لحاظ تخر یفناورن یا یریکارگ

گر ید یدر سو ، اماباشندمیز یبرانگتحول یوه درمانین شیدانسته و مخالف رواج و رونق ا

دانسته و با استناد به  ینهان هست یهاتر سنتقیدر جهت فهم عم یآن را گام یگروه

ل یازمند اقامه دلیعدم جواز را ن یرش آن را مطابق اصول و ادعایاصل اباحه و جواز، پذ

و به لحاظ  یطرح مسائل انسان یهاهن حوزیتریاز اصل یكیز به عنوان ین حقوق دانند.یم

نه ین زمیدر ا یشماریب یهان عرصه پرسشیارتباط تنگاتنگ با اجتماع، اخالق و د

ق در آن به عنوان یل و تدقیکه مدافعان، به اتفاق بر تحل یاز جمله مباحث .باشدمی

 یش رویپ یحقوق یهاچالشل و ر مسائیسا یبررس ینفك و ضروریشرط الشیپ

 یبا نظم عموم ین فناوریا یریرت به کارگیا عدم مغایرت یوافر دارند، مغا تأکیدموضوع 

ا یت انسان و امكان یاز شخص یت حقوقیات و حمایحق ح أو اخالق حسنه، مبدأ و منش

چندروزه،  یو توده سلول یت به نطفه حاصل از همانندسازین وضعیا یعدم امكان تسر

 ت نقل و انتقال آن به عنوان صاحب حقیبدن خود و قابل هایسلولابطه انسان با اعضا و ر
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موجود  یكردهایبه رو یگردد تا حدین مقاله تالش میکه در ا باشدمیتصرف و انتفاع 

 م.یابیخور بدر ین مسائل پرداخته و پاسخیخصوص ا در

 

 یدیلكواژگان 

 رانی، حقوق ایفقه اسالمن، یادیبن هایسلول، یدرمان همانندسازی
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 مقدمه

علم  کوچك هستند. در یلیخ ییزهایگرفته از چاغلب موضوعات مهم نشأت

 دهایلئوتکنو یر و دگرگونییتغ یشناسستیر داد، در زییا را تغیه اتم دنیك، تجزیزیف

، امواج یقید. در موسیگرد یل اختالالت سلولیاز قب ییهایماریب ییمنجربه شناسا

افت شده و انسان را یدر  یانین استخوان بدن، واقع در گوش میترصدا از کوچك

 شنهادیسكو پیسانفرانس یوان عالی( دقاعدهك )یرد. در حقوق صرفًا با اعمال کمتأثر 

ات یگر رد کرد. در ادبیكدیبا  جنسهمرش ازدواج دو یپذ ین کشور را برایدادگاه ا

ل مسائل یه و تحلید در تجزحه خویه بر ذوق و قریگارآگاه شرلوك هلمز با تك

 ده و بغرنج را حل کرد.یچیپ یکوچك، معماها

 متعدد یهادیدگاه یل و بررسیامروز دانشمندان و محققان مختلف درصدد تحل

ات ینسبت به ح یو حقوق ینی، دی، اجتماعیمختلف علم یهانهیش در زمیخو

م در یعظ یحولژه آنچه منتج به تین رهگذر به ویو در ا باشندمیه انسان یاول

انتقادات  ین، مرکز ثقل تمامیادیبن هایسلولهمانا  یعنی ،دهیگرد یپزشك یایدن

 ست.هاچالشو 

نام  «چالش قرن»شمندان یاند یده برخین که به عقیادیبن هایسلول یفناور

 یات بشرید را در حیام م ویآکنده از ب یااست نو ظهور که روزنه یادهیگرفته، پد

 العادهفوق یهاتیع با قابلیبد یفناورن یبه همراه داشته است. ا یو در عرصه پزشك

مستحدثه و  یهادهیگراز پدید یكی، خود محصول و مرهون یآن در عالم پزشك

 نیبه هم ،است یوند سلولیو پ یدرمان سازیهمسان یعنی ،ز عصر حاضریبرانگچالش

ز ین یدرمان ازیسهمسانبه مباحث  ین فناوریجهت در طرح مسائل مرتبط با ا

 م.یخوریمبر
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 یهاوهیان مفهوم، انواع، شیده است ابتدا اجماالً به بین مقاله تالش گردیدر ا

 یدرمان یسازو ارتباط آن با همسان ین تكنولوژین، کاربرد ایادیبن هایسلولاخذ 

 یاعم از موافق و مخالف را به عنوان بستر یاجتماع یهادیدگاهپرداخته، سپس 

است طرح و  یحقوق ـ یت موضوع به لحاظ فقهیا محكومیرش یساز پذنهیکه زم

 یش رویپ یهاچالشمرتبط با  ی، حقوقیفقه یهانوشتار آموزه یتاً بخش اصلینها

 ق قرار خواهد داد.یل و تدقیموضوع را مورد تحل

 طلبدیرا به صورت جامع م یحقوقـ  یفقه یهادیدگاهکه طرح  یاز جمله مسائل

 از: عبارتند

 ین جهت کشت سلولیادیبن هایسلولاستفاده از  یفناور یریا به کارگیآ ـ1

 است؟ یر نظم عمومیان مغایب رویبا توجه به تخر

و  یانسان در فقه اسالم یت حقوقیت از شخصیات و حمایحق ح منشأ ـ2

 ست؟یران چیحقوق ا

 توانمیرا  یان و توده سلولیب رویا تخریآ ی، حقوقیفقه یبا توجه به مبان ـ8

 م کرد؟ین اطالق نمود و تحریسقط جن

بدن( خود و نحوه انتفاع از  هایسلولبدن ) یرابطه انسان نسبت به اعضا ـ4

 آنها چگونه است؟

 

 هاو كاربرد آن 1نیادیبن هایسلولمفهوم  الف ـ

که تنها اطالعات مربوط به همان  هاییسلول ـ1اند: انسان دو گونه هایسلول

؛ است و اعضای دیگر غیر فعال و خاموش هابافتست و اطالعات عضو در آن فعال ا

دارد.  ها به صورت فعال وجودو اعضا در آن هابافتهایی که اطالعات تمام ـ سلول2
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 ین هستند که اطالعات تمامیادیو بن یجنس هایسلول، فقط هاسلولن نوع یا

 اعضا مثل دست و چشم های سایررا در خود به صورت فعال دارند، اما سلول هابافت

 ا عضو را در خود دارند.یستند و تنها اطالعات مربوط به همان بافت ین نیچن ...و

ن ین. سلول در ایادیاست مرکب از دو جزء سلول و بن یان واژهیادیسلول بن

ر خود ینظ یكی ییت باززاین واحد موجود زنده با قابلیترکوچك یمحمل به معنا

 یات لغوین واژه مرکب بوده و در ادبیز جزء دوم این یاقها ساین یادی، بنباشدمی

ها و ن بوده و برگیزم یاه که در باالیف گیو ظر ین مفهوم است: بخش اصلیبه ا

 م.( 2001آکسفورد دیكشنری، ) کنند.یها از آنجا رشد مگل

به واسطه  یاا ساقهین یادیبه بن هاسلولن یا یواضح است علت نامگذارپُر

اه از ساقه به یگ یر اجزایکه سا گونههمانچه  اه است،یان به ساقه گشباهت آن

 .باشندمیبدن  هایسلولر یجاد سایز قادر به این نیادیبن هایسلولد، یآیوجود م

 ش.( 1834 بانان خجسته و همكاران،)

 هاییسلولبه  یشناسستین اصطالح در علم زیز این یشناسبه لحاظ اصطالح

ر یبه تكث یتیگونه محدود چیاند و قادرند بدون هافتهیز نیتما شود کهیاطالق م

داشته و به  ییباال یریدپذیو خودتجد یقدرت نگهدار خود ادامه دهند، یریپذ

 .باشندمیبدن  هایبافتو  هاسلولز به انواع یل و تمایتبد ییتوانا یعالوه دارا

 ین به عنوان ابزاریادیبن هایسلولل ین دلیبه هم (م. 2004کیدراتیت و همكاران، )

 روند.یرفته به کار منیاز ب هایبافت ینیگزیم و جایترم یآل برادهیا

 نیادیبن هایسلولانواع  ـ1

 اند.های متعدد تقسیم نمودههای بنیادین را بر اساس معیارهای متفاوت به گونهسلول
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 2هاهای بنیادین بر حسب قابلیت تمایزپذیری آنانواع سلول -1-1

ن صرفاً یادیسلول بنن نوع یا :8های بنیادین دارای توانایی بالقوه کاملـ سلول

م کامل را یك ارگانسیشود و هر سلول قادر است یافت میروزه  8تا  1ن یدر جن

 بسازد.

ه یشتر شبیب هایسلولن یا :4های بنیادین دارای توانایی بالقوه متعددـ سلول

برخالف  یول ،د کنندیند تولتوانمیت بدن را نوع باف 200ش از ینوع اول هستند ب

ند یان در حال رشد در فرایرو .ك موجود کامل را بسازندیند توانمینوع اول ن

کند )توده یجاد میل این پتانسیبا ا هاییسلول 14تا  4خود از روز  یم سلولیتقس

 (.5ستیبالستوس یداخل یسلول

 های بنیادین این نوع قابلیتسلول :1های بنیادین دارای توانایی چندگانهـ سلول

ن ین ایادیبن هایسلوله دارند. ینسبت به دو نوع اول یترکم یاریبس یریزپذیتما

به  یریزپذیت تماین بوده و قابلیك بافت معیاز چند سلول موجود در  یكینوع 

ن چندگانه خون یادیبن هایسلولمثال  ین را دارند. برایهمان بافت مع هایسلول

خون  هایسلولند به انواع توانمیط مناسب صرفاً یت قرارگرفتن در شرادر صور

ها به باال از آن یافتگیزین تمایل شوند و به علت همیها تبدد قرمز و پالکتیسف

 اند.اد کردهی 1ن بالغیادیعنوان سلول بن

 هاهای بنیادین برحسب منابع تهیه آنانواع سلول -2-1

 3ی.نیجن یادیبن هایسلول ـ

 .ن بند نافیادیبن هایسلول ـ

 .ن بالغیادیبن هایسلول ـ
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و بالغ  ینین جنیادیبن هایسلولن نوشتار بر یا یتمرکز اصل کهاینبا توجه به 

ز عمدتًا ین فناورین یمطروحه در خصوص ا یحقوق ،یاخالق هایچالشو  باشدمی

ح نوع اول و آخر ینجا به اختصار به تشریا . درباشدمی هاسلولن دو نوع از یحول ا

 م.یپردازیم یبندمین تقسیا

بوده و  یتیهستند که بالقوه چند ظرف هایسلول: ینین جنیادیبن هایسلول ـ

ست( به دست یاخته )بالستوسین در مرحله تنده یجن یداخل یاغلب از توده سلول

ن گفته شد، تا حد یادیبن هایسلول یح مفهوم اصطالحیند. آنچه در توضیآیم

ل از ین دلین است به همیادیبن هایسلولن نوع از یف ایمنطبق با تعر یادیز

 گردد.یم یح مجدد آن خودداریتوض

ن موجود در هر نوع بافت که با یادیبن هایسلولن بالغ: یادیبن هایسلول ـ

جه یآن و در نت یم و نگهداریسازنده آن بافت به ترم هایسلولد مستمر انواع یتول

که  هاسلولن یند. ایگوین بالغ میادیبن هایسلولپردازد، را یسالمت آن بافت م

وجود داشته و صرفاً  ینیبالغ مع هایبافتشوند در یده میز نامین یبافت هایسلول

 م.( 2001، واشبورن) همان بافت هستند. هایسلولد یقادر به تول

ده عم یهااز تفاوت یكی: و بالغ ینین جنیادیبن هایسلولسه یمقا -3-1

که قادر  ینیجن هایسلولن است که برخالف یو بالغ ا ینین جنیادیبن هایسلول

ن بالغ صرفاً قادر به یادیبن هایسلولبدن هستند،  هایسلولد همه انواع یبه تول

ن بالغ در حال حاضر در یادیبن هایسلول مشابه خود هستند. یر گروه سلولیتكث

ا مغز استخوان به یدر خون بند ناف  نشده و صرفاً ییبدن شناسا هایبافتهمه 

ن یادیاند و امروز تنها سلول بنز داده شدهیو تما ییشناسا یزیآمتیطور موفق

شود، یماران فراوان مورد استفاده واقع میکه توسط پزشكان در درمان ب یبالغ
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در  ینین جنیادیبن هایسلول م.( 2001)کرشستاین،  .ساز استن خونیادیسلول بن

نامحدودشان به طور  یداریو پا یریپذت فنایشگاه با توجه به قابلیزماط آیمح

 های بنیادین بالغ به علت تمایزیافتگیسلول حالی کهدر  نهایت قابلیت تكثیر دارند،بی

ن عوامل سبب یابند. همیر یت تكثینهایشگاه به طور بیط آزمایند در محتوانمین

ن بالغ در درمان یادیبن هایسلول یریپذتأثیرت یزان کاربرد و خاصیکاهش م

 هایچالشمعضالت و  یاریرغم دربرنداشتن بسیکه عل ییماران شده تا جایب

از کانون توجه  یادی، تا حد زینین جنیادیبن هایسلولنسبت به  یحقوق ،یاخالق

بودن رغم مبتالیعل یانین رویادیبن هایسلولده و در مقابل یمحققان خارج گرد

 اند.در مرکز توجه قرار گرفته ی، حقوقیاخالق هایچالش یاریبه بس

 یادیبن یاخذ سلول ها یهاوهیش -4-1

 از پرهیاهوترین مباحث: 9انتقال هسته سلول غیر جنسی به تخمك فاقد هسته ـ

است. در  «انتقال هسته»ن با روش یادیجاد سلول بنی، ایان انسانیقات رویدر تحق

از سلول بافت مورد  یاخارج شده و هسته هسته از سلول تخم یوه محتواین شیا

ك یل به یل تبدیگوت حاصل پتانسیشود، زیآن قرار داده م یمار به جایاز بین

اخذ  نجا به منظوریاما در ااشت در رحم دارد، ست را در صورت کیبالستوس

از معموالً  در روز پنجم بعد از یر به بافت مورد نیز و تكثین و تمایادیبن هایسلول

دن یکشرونیه ترفوکتودرم و بیکردن الست با پارهیل بالستوسیپس از تشك ح ولقا

ان خاتمه یر رشد و تكامل رویبه مس ین توده سلولین از ایادیبن هایسلول

 ،ی)صادق :دهند. به طور خالصه مراحل مختلف این شیوه درمانی به قرار زیر استمی

هسته  ـ2شود؛ برداشته می آن DNAتخمك از یك زن گرفته شده و ـ 1( ش. 1834

شود؛ از سلول بدنی یك )فرد بیمار( برداشته شده و وارد تخمك می DNAحاوی 
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وارد  یكیشوك الكتر ،باشدمی یهسته سلول بدن یکه اکنون دارا به تخمكـ 8

رد؛ یگیكل مشان یروـ  شیب پین ترتیك گردد و به ایان تحریشود تا رشد رویم

 هایهای بنیادین )سلولشود تا رشد کند و سلولداده می رویان اجازهـ  به پیش ـ4

ست( یموجود در بالستوس هایسلولهمان  یعنی ،یداخل یموجود در توده سلول

 این ـ1شود؛ رویان )جنین( برداشته می ـ های بنیادین از پیشسلول ـ5ند؛ تولید ک

شود و یداده ماز رشد یبافت مورد ن هایسلولر به یز و تكثیدر جهت تما هاسلول

ا اندام حاصل به یبافت  ـ1ل شوند؛ یبدن تبد یهاا اندامی هابافتشتر یقادرند به ب

 شود.یوند زده میمار پیب

ك انتقال هسته سلول یدر کنار تكن: بالغ بدن هایبافتن از یادیاخذ سلول بن ـ

 ناوریفوند عضو با استفاده از یدرمان و پ یاصل یهاوهیاز ش یكیبه عنوان  یبدن

بالغ و  هایسلولز وجود دارد و آن استفاده از ین یگرین روش دیادیبن هایسلول

 نیافتگیزپیكری است. به این ترتیب که با طی مراحل خاص سلول را به حالت تمای

استفاده  تمایز و تكثیر به بافت مورد نیاز از آن پس از ،گردانندمین خود برو بنیادی

 بودنرغم بریکه شیوه حاضر، علینماید اینن ضروری میای که ذکر آکنند. نكتهمی

و انتقال هسته با توجه به  سازیهمسان یهاوهیش یمعضالت اخالق یاریاز بس

و احتمال  هابافت یبرخ از ن صرفاًیادیبن یهات استخراج سلولیمحدودبودن قابل

 .باشدمیی ناختالالت کرومزومی در صورت پیوند، چندان مورد استقبال دنیای پزشك

م مورد توجه یوند و ترمیگردد در درمان، پیکه در ادامه ذکر م ییهاوهیر شیسا

 شود.یها بسنده من آنین به ذکر عناویبه هم ،باشند ینم

 .سازیهمسانحاصل از  یهاانین از رویادیاخذ سلول بن ـ

 .یانیه رویشده در دوران اولسقط یهانیجن ن ازیادیاخذ سلول بن ـ



 

 

 6831تان ، شماره سوم، زمساولسال                    / فصلنامه حقوق پزشكي  07

 

ول
سل

ت
یاف

ره
ن؛ 

ادی
 بنی

ای
ه

قي
قو

 ح
 و

هي
 فق

ي،
اع

تم
اج

ی 
ها

 

 .یدرمان نابارور یهاوهیحاصل از ش یاضاف یهانیجن ن ازیادیذ سلول بناخ ـ

شده در خصوص رفتهیپذ یاز مبنا توانمین است که یمل اأاما نكته قابل ت

ن یگریجا یاضاف یهاانیآن رو یکه ط یحاصل از درمان نابارور یاضاف یهانیجن

ك یتكن رای توجیه و پذیرشب ،روندشوند و به عبارتی از بین مینشده دور ریخته می

 شود،ای غیر قابل اجتناب تخریب میهای بنیادین که در آن رویان به گونهاخذ سلول

 استفاده نمود.

 شأن و کرامتگرفتن دهیر نادیاخ یهاوهیرد ش یتر اگر مبناحیبه عبارت صر

جود ز ویشده نرفتهیپذ یدرمان نابارور یهاوهیدر ش ین انتقاد اخالقیانسان است ا

شوند یخته میر دور یشده فراوانبارور یهاها تخمكشگاهین آزمایکه در ا، چرادارد

ح خارج یتلق وهیاز ش یعیطب یحاملگ یان طیرفتن روزان از دستیگر مید یاز سو

 (م. 2004)کلییر،  شتر است.یهم ب یرحم

 هایسلول مدافعان استفاده از فناورین: های بنیادیكاربردهای سلول -5-1

ش یده خویدن ایرسانتیمختلف جهت به فعل یهار در حوزهین در دهه اخیادینب

ت یانت و حماین و بر کاربرد آن جهت صییرا تب ین تكنولوژیمتنوع ا یکاربردها

 ورزند.یم تأکید ات بشریاز ح

 هایسلول یاساس یژگیبا توجه به و: ناپذیردستیابی به پیوندهای اعتراض ـ

دوارند یار امیدانشمندان بس ،شدن استزیومت در برابر متمان که همانا مقایادیبن

 یوندهاین به پیادیبن هایسلولبر کشت  یمبتن یهاکه با استفاده از روش

ابند. ین راه حل دست یالعالج به عنوان آخر یهایماریدر درمان ب یزیآمتیموفق

وه ین شیا یریبه کارگ یاست که اصرار متخصصان را برا یلیر از جمله دالیموارد ز

ا یدر رابطه با رد اندام  یخطر ـ1 .(م 2004مكدیسی، ) :ده استیموجب گرد یدرمان
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 به طور کامل با یوندیاندام پ ایاندی کهشده وجود ندارد، چراوندزدهیبافت پ

گر بدن، الزم یا هر اندام زوج دیه یوند کلیپ در ـ2مار سازگار است؛ یب ایاندی

شده و طول عمرش  یاهدا عضو متحمل درد و ناراحت به خاطر یگریست فرد دین

ر یك دهنده غی کهاینبماند تا  مار مجبور نخواهد بود به انتظاریب ـ8وتاه شود؛ ک

مار از یست که بیالزم ن ـ4تأمین شود؛ مار یاز بیرد تا از عضو او نیشاوند بمیخو

افته باشد یهش ر بوده و عملكردش کایوند زده شود که پیپ یبا اندام یریناگز یرو

 وجود خواهد داشت؛ و امكان تهیه اندام یا بافت برای هر فرد با شرایط مورد نیاز وی

به  یوه سنتیکه در ش یافراد خواهد شد، در حال ین روش باعث حفظ زندگیا ـ5

افت به یز عدم دریده و نیکش یوندیه عضو پیته یکه شخص برا یخاطر انتظار

 یبرا یوند سنتیخواهد افتاد. به عالوه در پمار به خطر یب یموقع آن، زندگ

 شده از داروهای مخصوص استفادهزدن عضو جدید پیوندزدهجلوگیری از دفع و پس

به همراه داشته  یعفون یهایماریباشد و ب یعوارض یشود که ممكن است دارایم

 ن.یادیبن هایسلولد عضو با استفاده از یوه تولیبرخالف ش ،باشد

، مك الرن) :هایی در تشخیص کنش ژنی انسان پیش از تولدحصول موفقیت ـ

، به یكیژنت یهایماریص بیب قبل از تولد با امكان تشخین ترتیبه ا( م. 2002

ات بشر یافته و سالمت حیب دست ین معایدر خصوص درمان ا ییهاشرفتیپ

 شود.ین میتضم

علم انسان  بر درختن: های بنیادیسلول گیریارک بهرویكردهای اجتماعی  ـ

ان یبن ینیزم یش بهشتیند و در تصور خویوه ممنوعه را بچیگر میرود تا بار دیم

ش را یم جسم و جان خویدر پرتو آن طرح عظ ین عالم خاکیت اینهد تا در واقع

ك بدون شناخت یزیك و فین ژنتیبدون شك اعمال قوان ، اماگر بخشدید ییجال
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ش به دنبال داشته یرا برا یات ابدیگر حا یحت ،یو یواقع یهایازمندیانسان و ن

ط ین نكته معطوف نمود که شراید ذهن بشر را به ایست. بایدرخور او ن ،باشد

 هایهای اجتماعی، اخالقی جدیدی نیاز دارد. پرداختن به دیدگاهزیستن جدید، نظام

ج یبه نتا یابیرد که دستیگیقت سرچشمه مین حقیراجع به موضوع از ا یاجتماع

 های اخالقی، مذهبی و حقوقی مستلزم تعیین و تحلیل دقیقب در سایر زمینهمطلو

نطفه  یری، به کارگیادیبن هایسلول فناوریجامعه راجع به  یجمع یریگموضع

ه ین نطفه در دوران اولیت ایوند عضو، حقوق و شخصیشده جهت پهمانندسازی

 .باشدمیجادکنندگان آن یبا توجه به قصد ا یریگشكل

در  یجمع یبه هنجارها یاصل مسأله یشناختدگاه جامعهیاز د یطور کلبه 

تمام عوامل  یگذارن هنجاریگردد که البته در ایانسان برم یاجتماع یعرصه زندگ

قرار  تأثیرن و حقوق تحت یر فلسفه، اخالق، دیها نظنهیر زمیو عناصر مرتبط با سا

رفته بر امور یپذصورت یهالیحلست در تمام تیبایلذا م ،شوندیگرفته و متحول م

 یمبنا سایر ابعاد را بر ،مستحدثه به نقش اجتماع و اراده جمعی توجهی وافر نموده

و  یهمگان به عنوان نظم عموم یرد و از سویگیدگاه جامعه شكل میچه در دآن

 ل کرد.یشود، تحلیرفته میر روابط پذیناپذتخلف

 

 ی بنیادینهادالیل موافقین و مخالفین سلول ب ـ

 نیادیبن هایسلول یریگاراستدالالت مدافعان به ك ـ1

ن یبه عنوان اول: در هر مرحله از تكامل یات بشریح یارزش نسب -1-1

صرفاً  ،است ین مقاله مورد توجه و بررسیشود که آنچه در ایم یادآورینكته 

 ت است که بهیگرفته در مرحله بالستوسشكل یا توده سلولی یمجموعه سلول
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ده است. از یسبب مناقشات متعددگرد یات انسانیجاد حیل ایلحاظ دارابودن پتانس

ن در عرف عام به طور مطلق به مراحل مختلف تكامل نطفه گفته یکه جن ییآنجا

ن یادیبن هایسلولده است که آنچه به منظور اخذ یجاد گردین تصور ایا ،شودیم

 (م. 2004، سندل) .ن استیجن ،شودیب میتخر

ن یاما ا ،ابدین و انسان تكامل یت بالقوه را دارد که به جنین قابلیرچه نطفه ااگ

 ،شودیده انگاشت که آنچه به منظور درمان مورد استفاده واقع مید نادینكته را نبا

گر تخم بارورشده در مراحل مختلف رشد یاست. به عبارت د یك توده سلولی

ل جفت، یت، تشكیگوت، بالستوسیز شود،ین مختلف نام نهاده میاصوالً به عناو

ن )از هفته هشتم یان هفته ششم(، جنیتا پا ینیگزان )از زمان النهی، روینیگزالنه

 (م. 2005، نگتونیک) .تا زمان تولد(

هنوز  ،ردیگین صورت میادیبن هایسلولت که استخراج یدر مرحله بالستوس

ممكن  ،دهندیل میتشكکدام بافت را  هاسلولن یهر کدام از ا کهاینص یتشخ

است که مشخصات  هاسلول یابیصیروز و شروع تخص 14ست و تنها پس از ین

 10.گرددیو معلوم م ییهر فرد به طور مجزا شناسا یكیژنت

ن و به دنبال آن یب ژنوم مختلف والدیکه معتقد است با ترک یدگاهیبرخالف د

د منحصر به فرد ید جدموجو كیجاد یا یالزم برا یكیتمام اطالعات ژنت یحاملگ

 اتیمجموعه خصوص یریگلكند شیرا آغاز فرا یگر حاملگیشود و به عبارت دیجاد میا

از  یو یمندن موجود را در بهرهیداند و ادامه رشد ایده انسان میچیو پ یستیز

ه به عنوان کدگاه ین دیدانند. مخالفان این میجن یشدن ارزش ذاتا دارایحقوق 

ه مراحل کاند دهین عقیبر ا ،شوندیمورد بحث شناخته م یاورفنموافقان اعمال 
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مسائل متعدد مترتب بر  یابیسنجش و ارز یبرا یین مبنایامل جنكمختلف ت

 .یب ژنوم انسانیکات انسان است نه صرفاً تریح یریگلكش

دگاه یرش دیه پذکآن است  یرد اجتماعكین رویگر مدافعان ایاستدالل د

دادن تمام آثار ن از لحظه انعقاد نطفه و نسبتیردن جنکمحسوبمخالف )انسان

به دنبال خواهد داشت، از جمله  ینامطلوب یبه آن( تبعات اجتماع یات بشریح

 بردننیدر آن صورت از ب ،میانسان بدان كیتمام شئون  ینطفه را دارا كیاگر  کهاین

قتل  ،اندجاد شدهیا یدرمان نابارور یهاوهیق شیه از طرکآنان  یها حتب آنیو تخر

جه جامعه اخالقاً متعهد ین نتیاز ا یریجلوگ یجه برایگردد و در نتیمحسوب م

ن یدن ایرسانتیها فرصت استقرار در رحم و به فعلاز آن كیهر  یه براکاست 

 یعیطب یرفتن نطفه، در حاملگزان از دستیگر مید یند. از سوکل را فراهم یپتانس

 یعید مثل طبیه در تولک یبه طور ،شتر استیهم ب یروردرمان نابا یهاوهیاز ش

 (م. 2002، ماسكاتی) .روندین میها از بنطفه %10ش از یب

ن یه اکشگاه یموجود در آزما یهاتیه بالستوسکشوند یادآور می کهاینضمن 

شخص پس از  كیسه با یر قابل مقایغ ،شوندیتاً از آن استخراج مینها هاسلول

 کهاین. به خصوص باشندمیز نین در رحم نیاس با جنیقابل ق یحت ایبوده  تولد

ها در درمان بشر آن یریارگکبه  یعنین یادیبن هایسلولت و استعداد متعدد یقابل

د اجتماع یرا از د ین توده سلولیبردن انیاز ب یات بشرین سالمت حیو تضم

ت استوار است ین واقعین استدالل بر ایاساس ا (.م 2004، یونسكو) .ندکیه میتوج

تمام دوران  ن را در تمام مراحل رشد از انعقاد نطفه تا تولد و دریجن توانمیه نک

ه به آن در هر کن جامعه است یه اكبل ،ارزش دانست كی یحمل به طور ثابت دارا

گاه ینگرد و متناسب با همان نگرش هم جایمتفاوت م یامرحله از رشد به گونه
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 كیارزش  یسلول یاا تودهیسلول  كی یجامعه برا كون ششود و بدیقائل م

ت یه حماکرفته شده است یپذ یامالً منطقکه به طور كبل ،شناسدین را نمیجن

 شود.یم شتریانسان بالغ ب كیشدن به كیج با رشد و نزدین به تدریاز جن یاجتماع

 م.( 1993)شورای اروپایی، 

ه در قسمت کهمانطور : یانیروشین در مرحله پیادیبن هایسلولاخذ  -2-1

 یتوده سلول كی یم سلولیجاد نطفه و شروع تقسیبعد از لقاح و ا ،ز اشاره شدیقبل ن

از  یز به نوع خاصیبدون تما یه صرفاً مجموعه سلولکت یبه نام بالستوس یداخل

ن توده یگردد. ایل میكبه نام جفت تش یخارج یتوده سلول كیبافت است و 

 نیگزیواره رحم شده و به اصطالح جایند رشد خود وارد دیادامه فرا در یداخل یسلول

ته حائز كشود. نیخوانده م «انیرو»در رحم به بعد،  ینیگزیگردد و از زمان جایم

تخم  (یر جنسیا غی ی)جنس یح و باروریوه تلقی، صرف نظر از شکهاینت یاهم

د مثل ی)تول سازیمسانهوه یرد. صرفاً در شکخواهد  ین مراحل را طیبارورشده ا

 ینیگزیان متداول از جایبرخالف جر ،باشد یاربرد درمانک( اگر هدف یر جنسیغ

ن ادامه رشد یادیبن هایسلولده و با اخذ یدر رحم ممانعت گرد هاسلولن توده یا

 گردد.یآن قطع م

ا بافت خاص یه نوع سلول یو در جهت ته یگروزه 14ن امر معموالً قبل از یا

نطفه قبل  یان، غالباً برایرو ـ شیرد. پس اصطالح پیگیمار صورت میاز بیمورد ن

 ینیجن هایسلول یابیزین زمان نقطه شروع تمایرا ایز ،شودیروز استفاده م 14از 

ه از نظر کده است یسبب گرد یژگین وین است. همیه جنیاول یهال رگهیكو تش

ن یروز ا 14قبل از  یوع بافتچ نیل هیكبا توجه به عدم تش یفناورن یمدافعان ا

آن  ین برایبردن اصطالح جنارکده و از به یان نامیروـ  شیرا پ یمجموعه سلول
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 .گاه آن بپردازندین جاییز به تعیز و تفاوت نین تمایهم یز شود و بر مبنایپره

 (م. 2000، شورای نافیلد در اخالق زیستی)

است  یامرحله یگروزه 14دن به یانادا رسکس و یر انگلیشورها نظک یدر برخ

ها معموالً به تفاوت ن ممنوع شده است و دادگاهیجن یقات بر رویه هر گونه تحقک

نند. کیخود توجه داشته و بدان استناد م ین در صدور آرایش جنین و پین جنیب

ن دو مرحله ین ای( بیكه جامعه )پزشکاست  یز و تفاوتیاز تما یناش مسألهن یا

ه سپرا، یس علیو یدر پرونده د یتنس یمثال دادگاه عال یقائل شده است. برا

رفته یپذ ،اندز نظر دادهین تمایا یه بر مبناکرا  ینیو مستندات متخصص یگواه

در آن  یم سلولیه تقسک یندیه صرف فراکاند دهین عقین بر این متخصصیاست. ا

به  .ودش یت انسانیشخص كیجاد ید موجب اتوانمی( نینیجنشیشود )پیواقع م

 یافکاما  ،روز الزم است 14در مرحله قبل از  یزات سلولین تمایگر ایعبارت د

، كاز مسائل مربوط به در كیچ ین هیش جنیز در مورد پین یست. از نظر علمین

ن با یجنشیت پیوضع یابیدر ارز جاًی، احساس درد و... مصداق ندارد و نتیاریهش

رادات و یبوده، ا یرامت انسانکگاه و یاد قائل به عدم جیتوجه به مسائل فوق با

 م.( 2004)دییم،  .د مصداق داشته باشدتوانمین نیانتقادات مربوط به سقط جن

برهان و استدالل : نیادیبن هایسلول یریارگكبه  یاهداف درمان -3-1

ر ییه جهان در حال تغکن است یا یفناورن یا یریارگکاز موافقان به  یگر برخید

د توانمید نیبه علوم مختلف بدون ترد یابیدست یالش بشر براو تحول است، ت

خ علم و یشوفه باشد وگرنه تاركم یهایفناورها و كینكت یریارگکزه به یبدون انگ

 شف رموز ناگشودهک یبرا یازهیمود و انسان انگیپیمتفاوت را م یریمس یآموزعلم

ا رد یرش یز پذین نیادیبن هایسلوله در مورد کن است یت ایعت نداشت. واقعیطب
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در ابعاد مختلف است.  یدگاه خاصیجامعه مستلزم داشتن نگرش و د یآن از سو

مزبور  یفناور یاربرد درمانکه استفاده و کن اراده انسان است یگر، ایبه عبارت د

ا یرد یپذیاش میآن، تنها به واسطه سودمند یرا، به رغم تمام مضرات احتمال

دا و پنهان آن یپ یایاربرد آن را با تمام زواک یامعه بشره جک یس. تا زمانكبرع

ن و مقررات در ین قوانیرده است، تدوكنه نیآن را نهاد یهارفته و چارچوبینپذ

 ن است.كر ممیمورد آن غ

ه اراده کن معتقدند یادیبن هایسلولاربرد کو  یدرمان یسازطرفداران همسان

ت یاهم اول ن در درجهیادیبن هایلسلواخذ  انتقال هسته و و اهداف انسان در

 قرار دارد.

ها نیاز جن یاری، بسیدرمان نابارور یهاوهیه در شک گونههماننان معتقدند یا

شوند. یخته میبه ناچار دور ر ،ابندییدر رحم را نم ینیگزیان و فرصت جاكچون ام

ف اجتماع ه هدکگونه  د آنیز بایانتقال هسته ن كینكو ت یدرمان سازیهمساندر 

وه درمان ین شیبه بهتر یابیاستن از درد و رنج بشر و دستکد یبا ،دینمایجاب میا

عت و ابزار موجود در آن را به یه طبکاست  ین اراده آدمیرفت. ایها را پذیماریب

 ابد.یدست  ،ش استیرد تا به آنچه مقصود خویگیخدمت م

 نیادیبن هایسلول یریارگكل مخالفان به یدال ـ2

 یكیتكالیز در چارچوب قاعده دیه هگل نک، چندان یبشر یایواره در دنهم

گر ید یاشهی)نهاده(، اند یاشهیشد، در مقابل هر اندکیر میخود آن را به تصو

چرخه  وار درتسلسل یان همواره به نحوین جری)برابر نهاده( ظهور و بروز نموده و ا

ن از نظر یشیه در گفتار پک ینحون مقدمه، به یگردد. با اینمودار م یات بشریح

 ین در امر درمان انسانیادیبن هایسلول یریارگکه شه مدافعان بیگذشت و بر اند
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ن مقوله به مثابه برابر نهاده ین مخالف با این گفتار به موازید، در ایگرد تأکید

 شود.یحالت نخست، پرداخته م

ن یادیبن هایلولسمخالفان اخذ : ات بالقوه انسانیرامت حكتقدس و  -1-2

مستقل است و تمام  یاتین نطفه واجد حیه اکشده معتقدند همانندسازیاز نطفه 

ه یا قابل توجیپس آ ،باشدمیمستحق آن است را دارا  یه هر فرد انسانک یحقوق

شود ه دهنده سلول فدا یفرد اول ین موجود نوپا برایرامت اکت و یه شخصکاست 

 (ش. 1838؛ ساعد، م. 2004، ریچشا) .ندارد یبر و یتوفق و یگونه برتر چیه حالی کهدر 

ز به یت را نیدر مرحله بالستوس یا چند سلول از توده سلولی كیمخالفان، اخذ 

دانند و مخالفت یانسان م شأن و کرامتر ین دانسته و آن را مغایمثابه سقط جن

ه کقت است ین حقیاساس هم ن بریادیبن هایسلول یفناورنان با یو عمده ا یاصل

ات یچون ح (ش. 1834 ،ی)صادق ،شودیب میتخر ین انسانیجن كیند ین فرایدر ا

مرگ ادامه دارد و  آغاز و تا یه از حاملگکپندارند یم یریانسان را همچون زنج

گوت در یمرحله ز كیم )در یدر هر مرحله نام آن را چه نه کهاینصرف نظر از 

، كودکگر ید یاان و در مرحلهین و رویمرحله جن كیت در یمرحله بالستوس كی

است  یات وجود داشته و تا مرگ باقیر حین زنجیبچه، شخص نابالغ و...( همواره ا

راد یانسان است. ا كیاز مراحل باال قتل  كیت در هر ین موجودیبردن انیو از ب

دورانداختن  ،ز اشاره رفتیه در گفتار قبل نکه همانطور کاست  ین گروه در حالیا

شتن ک ینان نوعیه خود به زعم اک یدرمان نابارور یهاوهیحاصل از ش یهانینج

ب یوه تخریدهد و فقط زمان و شیبه وفور رخ م یبارور یهاكینیلکهاست در آن

ن گروه مصون و دور مانده است. اگر استدالل یمتفاوت است، اما از چرخه انتقاد ا

نه ین گزیجاد بهتریدف از لقاح، اه یدرمان نابارور یهاكینیلکه درکن باشد یا
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ن استدالل یه اک یاپس همان اراده ،است یجاد باروریدر رحم و ا ینیگزیجا یبرا

گر اراده و قصد انسان در درمان هید توجتوانمیند کیه میرا مطرح و آن را توج

 د.باش انیت رویشده از بالستوسخذا هایسلولشت کق یها از طریماریاز ب یاریبس

 (ش. 1834 ،ی)صادق

ات بودنش قابل احترام یل نقطه شروع حینان نطفه بارورشده را صرفاً به دلیا

ن قبل از یادیبن هایسلوله در حال حاضر ضرورت دارد ک ییدانند. از آنجایم

از  ،ب نطفه استین امر مستلزم تخریشت داده شوند و اکجدا شده و  ینیگزیجا

ر یات و سایحق ح یریگلكو ش یح انسانه لقاح را لحظه حلول روکدگاه آنان ید

اخذ هر سلول  ، زیراانسان است شأن و کرامتر ین امر مغایدانند این میحقوق جن

حفظ  یانسان برا كیاز  یبرداشتن عضو یت را مساوین مرحله بالستوسیدر ا

ن امر چنانچه منجر به ورود ضرر به دهنده عضو یدانند و ایم یگریات انسان دیح

ان یه در بک یگری. مثال دست استیناشا ،ب نطفه( باشدین تخرهما یعنی)

ه اخذ کن است یا ،شودیانسان زده م شأن و کرامتن امر با یمخالفت و تعارض ا

وم به مرگ كمح یزندان كیبدن  یه اعضاکماند ین مین به این از جنیادیسلول بن

و  یقاتیتفاده تحقم و از آن اسیخواهد مرد، بردار یاو به زود کهاینل یرا به دل

ه همه کاست  یه در لحظه بارورکن است یگر مخالفان ایم. برهان دینک یدرمان

منحصر به فرد با هم  یت انسانیشخص كیجاد یا یبرا یضرور یكیاطالعات ژنت

ن ثابت و یامل جنكند تیدر سراسر فرا یكیژنت یهامشخصه نیو ا شوندیب میکتر

 (م. 2002 ،ی)ماسكات رند.یناپذرییتغ

ـ ش یصرفاً از پ یفناورن یدر ا کهایندر برابر استدالل مدافعان به  ییاز سو

 ـ شیه پکن گروه برآنند یز این مستقر در رحم، نیشود نه جنیان استفاده میرو
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ن یجن عنوان یشناسستیه از لحاظ زکاست  یتر از زمانقدم عقب كیصرفًا  یانیرو

انگاشتن و دهیز در واقع نادیو تما كیكن تفیو ا .(م 2004 ر،یی)کل قابل اطالق است

 یانسان نأرامت و شکپس به لحاظ  ،ات بشر استیوسته حیخچه مداوم و پیار تاركان

 ز قائل شد.ین دو مرحله تماین ایب توانمین

ان در مراحل ین از رویادیبن هایسلولمخالفان اخذ ن: یجن یابزارانگار -2-2

خاص خود  یگاه اجتماعیحقوق و جا یز دارایان نیه روک ییه معتقدند از آنجایاول

شخص  یا و منافع آن برایه مزاک یاتیقات و عملید موضوع تحقینبا ،باشدمی

نجات  یر اهداف حتیبه سا یابیدست ید برایرد؛ در واقع نبایاست قرار گ یگرید

 ین توده سلولیجاد ایقصد ا کهاینشده، صرف نظر از  از نطفه بارور یگریجان د

ه هدف قراردادن شخص بالغ به کنمود، همانطور  یبوده باشد، استفاده ابزار چه

رفته شده یپذ یمخالف هنجارها ی، عملیقات علمیجهت انجام تحق یعنوان ابزار

ن یدر واقع ا (م. 2002 ،ی)ماسكاتت. ن امر صادق اسیدر خصوص نطفه هم ا ،است

هر گونه استفاده  یلکطه نظر نق كیه قابل بحث است از یانتقاد مخالفان از دو زاو

 یان استفادهیرا چنیز ،قابل اعتراض است یقاتیبه عنوان ابزار تحق ین انسانیاز جن

ز ید نینه تنها مف یو یبرا یطرف رد و ازیگیان صورت میت رویالزاماً بدون رضا

 دد.گریم یب ویه منجر به تخركبل ،ستین

موجب  ،شودین برده میاز ب نیه در آن جنکقات ین گونه تحقیگر اید یاز سو

ش یه انسان موضوع آزماک یر مواردیمتفاوت از سا یان به گونهیه با جنکگردد یم

ه مورد کله یا وسی ئش كیمثل  یعنی ،برخورد شود ،شودیو پژوهش واقع م

 یبرا ه صرفاًكبل ،ن ذاتاً ارزش نداردیگر جنیبه عبارت د .شودید واقع میاستفاده مف

ن یده این. به عقیقراردادن جنلهیوس یعنین یارزشمند است و ا یاهداف درمان
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ه رشد و نمو با صرفاً ین انسان در مراحل اولیدسته از مخالفان معادل قراردادن جن

 ،ات بشر استیخچه مداوم حیار تاركانگاشتن و اندهیدر واقع ناد یسلول یامجموعه

د به آن به عنوان یت و بات اسیبه بعد مستحق حما ین از لحظه باروریه جنکچرا

 ست.ینفسه ارزشمند است نگر یه فکهدف  كی

 االكد اعضا انسان به عنوان یتول -3-2

 یحت یت آدمیبر هو سازیهمسان یاحتمال تأثیرن: یادیبن هایسلولتجارت  ـ

 یگرید یو روان یاجتماع ینگران ،مین باشیبآن خوش یاگر به مقاصد صرفاً درمان

 یعنی ،است یعت ساختار آدمیل طبكر شییه همانا تغکند شاکیرا به عرصه م

ر و ییشده به تغنییتعشیاز پ یكیژنت یالگوها ها وقادر است مطابق طرح یآدم

د اعضا و یتول یند احتمالین مختلف بپردازد. برآیش به عناویاصالح اعضا بدن خو

ضا بدن شدن اعیو تجار ین، صنعتیادیبن هایسلولشت کق یبافت انسان از طر

ه در کبود  یرامت و شرافتش در حدک یه روزکبدن انسان  یهابافتانسان است 

پرداختند یت نقل و انتقال آن از صاحبش به بحث و جدل میت و قابلیكمورد مال

عرضه و  یاقتصاد یهاه در بازار مطابق فرمولکشوند یم یتلق ییاالهاکامروزه، 

 ش.( 1838اعد، س) گردد.یه میته یتقاضا و اصول بازار

د، یان گردیاز ادله مخالفان ب یكین به عنوان یشی: آنچه در بند پینژاد یبهساز ـ

بخشد. یم یشتریقوت و شدت ب یان قوم آدمیرا در م ینژاد یشه بهسازیاند

 ،شد آغاز یوانات اهلیاهان و حیگ یبا طرح پرورش نژادها یه روزک ینژاد یبهساز

ا یپو یارث یهاصهید انتخاب خصیام یكیژنت یاهنهیش با رشد زمیاز صد سال پ

نوع  یاعتال یارآمد براک یشود( را به عنوان عاملیخوانده م ینژاد یه بهسازک)

 یركیق انتقال هسته سلول پیاز طر یسازهیشه شبیبشر، ارمغان آورد و با تولد اند
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شمندان یندبر اذهان ا یش از گذشته تلنگریب یو بهبود نژاد انسان یده بهسازیباز ا

 رد.کن نگرش را دوباره در خاطرشان زنده یزد و ا

 یه فعالً براکن است یت ایواقع»: كسوء استفاده از زنان دهنده تخم -4-2

ه کاست  ین در حالیوجود داشته باشد و ا كد تخمیحتماً با یدرمان یسازهیشب

 ستیر قابل اعتماد است و مشخص نینه و غی، پرهزكدردنا یعمل كاستحصال تخم

 یكین امر یشود و همیبه بدن دهنده وارد م ییهابیچه آس كروند اخذ تخم یط

ن یا «ن است.یادیبن هایسلول یفناوررش یمخالفان در عدم پذ یاز استدالالت قو

برداشته  كینكن تیرش ایپذ یه به سوک یگام ه با هرکوجود دارد  ینگران

 زنان محسوب شود. ید مثلیتول یشود دخالت ناروا و نامشروع در حق آزادیم

ان اگر ین میدر ا کهاینآنچه واضح و مبرهن است  (م. 1993و همكاران،  تامسون)

ل كن شیمورد بحث به ا یفناور ین است اجراكمم ،مطرح شود یمال یهازهیانگ

گونه زنان به واسطه فقر  نیه اک ین معنیر سوق داده شود، به ایزنان فق یبه سو

و  یجسم یهابیه از خطرات و آسکنهند  یدانی، گام به مخانواده خود یاقتصاد

 از آن خبر ندارند. بعد یروان

 است اتخاذشده اجتماع در قبالیه سکن است یانگر ایدر مطالب مطروحه ب یریس

 یریگمیه تصمک یاست، در حال ینولوژكن تیبودن اكبر خطرنا یده مبتنین پدیا

زمان  ،میبنگر مسألهنانه به یبم واقعین خصوص، اگر بخواهیدر ا یا نفی یاثبات

ت به یات قابل حماین و شروع حیت جنیطلبد تا به اثبات برسد. اصوالً وضعیم

. یستیمرحله ز كیدانند نه یم یاسیم سیتصم كیرا  یو اجتماع یلحاظ حقوق

در ابعاد مختلف  یارش هر جامعهیمورد پذ یردهاكیه با لحاظ روکن معنا یبه ا

مناسب با  یردكیز روین مورد نیست در ایبایم ی، قانونگذاریق، اخالیاجتماع
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ت یه صرفاً با توجه به وضعکست ین گونه نیرفت و ایآن جامعه را پذ یهنجارها

 م.ینکم یه اتخاذ تصمین نهاد اولیا یستیز

 یمندبهره ن ویبردن جنا ارثین یسقط جن مسألهه در خصوص کچه همانطور 

، ی، اخالقیاجتماع یهایع مختلف با توجه به خط مشر حقوق در جوامیاو از سا

 یاافراد آن است به گونه یننده روابط جمعکمیه تنظکمقبول آن جامعه  یفرهنگ

ن انسان یت جنیات قابل حمایآغاز ح یشود در خصوص چگونگیمتفاوت عمل م

ن توده یا یت انسانیشخص یریگلكش یه در واقع مبناک مورد نظر یا توده سلولی

شأن و همراه با  یات، حق زندگیاز جمله حق ح یو تمتع او از حقوق مدن یلولس

هر  یه هنجارهایه بر پاکت اجتماع أیه یهااستیز سیاست ن یانسان کرامت

ا ی 5ا ی 2ن یجن یستیت زیننده دارد و نه صرفاً وضعکنیینقش تع ،است یاجامعه

 .(م 1993، و همكاران )تامسون .هروز10

 یفقه یهاافتین؛ رهیادیبن هایسلول ـ3

 «.ولاتقولوا تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام»

ز در صالح و فساد آن در یه خود نکز بشر یبرانگتحول یاز جمله دستاوردها

ن از یادیك اخذ سلول بنیو تكن یدرمان یسازهیشب ،مانده است د فرویرت و تردیح

همه ابعاد  نه چندان دور بر یاندهیآ د درتوانمیشده است که یان همانندسازیرو

 شمندانیاند یرا فرارو یفراوان یهان پرسشیده نوین پدیگذارد. ا تأثیرانسان  یزندگ

 گوناگون از جمله حوزه فقاهت گشوده است. یهاحوزه

سته یشا که یاز جمله مباحث ا حرمت؟ین جواز یادیبن هایسلولاخذ  -1-3

حرمت  مسألهآن بپردازد،  یل و بررسیبه تحل مختلف یایاز زوا یاست فقه اسالم

ن یو پاسخ به ا یات انسانیح منشأك، آغاز و ین تكنیا یریبه کارگ یا جواز فقهی
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ر رشد و یرا صرفاً به لحاظ قرارگرفتن در مس ین توده سلولیا توانمیا یابهام که آ

 یگنمود؟ چگون یات تلقیح یدارا یفقه یبا توجه به مبان یم سلولیشروع تقس

ها از لحاظ ت انتفاع و انتقال آنیبدن خود و قابل هایسلولرابطه انسان با اعضا و 

ز یده را نین پدیدارد تا ایآن م بر را یگر، فقه اسالمید سؤالها و ده یفقه یمبان

 یخود قرار داده به سادگ یدتیو عق یا اثباتاً جوالنگاه علمیاً یر موارد نفیهمانند سا

است  یهیخود باشد. بد یاصول و مبان بندپایدور حكم به شدت ص فتوا ندهد و در

گونه  ن امر، اجتناب از هریت ایح از ماهیصح یریبه تقر یابیدست یدر تالش برا

 ییایا منع خود نشانگر پویدر صدور حكم اعم از جواز  ییدگرایو تقل یشتابزدگ

ن یهم قت است بهیجهت کشف حق ین الهیقوان یریدر به کارگ یفقه اسالم

ل ادله مرتبط با موضوع اعم از مخالفان و یو تحل یاست به بررس یجهت ضرور

 م:یپردازیموافقان م

ن ین خصوص چنیاز فقها در ا یریاز استدالالت گروه کث :ادله موافقان ـ

ماران یب شده به منظور درمانیان همانندسازین از رویادید که اخذ سلول بنیآیبرم

ق در جهت فهم یعم یبلكه آن را گام ،ندانسته یاله یهار سنتیرا نه تنها مغا

 ید انتظار مسائلین باورند که بایا بر ،کرده یمعرف ینهان هست یهاتر سنتقیعم

 یاده تازهیاست که مانند هر پد یعیم و کامالً طبیل را داشته باشین قبیا از

جه با دعوت ینت است؛ در یازمند فهم و بررسید آورده که نیدر فقه پد یابهامات

ن، یبا ظواهر د یروند که در تعارض علم قطعیش میپ ییت تا جایهمگان به عقالن

 م.( 1991 ،نیمؤلفمجموعه من ال)د. ننیبیم یبلكه ضرور ،ن را ارجحیل ظواهر دیوأت

اند. م کردهیتقس یو ثانو یعه حكم را به دو دسته اولیدر فقه ش: یاباحه ظاهر

حكم به جواز  بر منعش نباشد، یلیدل یكم اولکه به حسب ح یزیهر چ یبرا
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برآن مترتب شد، حرمتش مطرح  یك عنوان عرضیکنند. حال اگر بعدها یم

 یبررس کهاینگر ینكته دش.(  1834 ،یاردکان یاسالم) یاما به عنوان ثانو ،شودیم

ده یپد شده مانند هریان همانندسازین از رویادیا حرمت اخذ سلول بنیجواز  مسأله

ن یادیبن هایسلولمحتمل اخذ  یامدهایکه به پ یلیان دالیست میبایم یگرید

تفاوت  کند،یم یکه خود عمل را بررس یلیپردازد با دالیم یدرمان یهمانندساز در

 قائل شد.

آغاز نمود که  مسألهن یموضوع را با طرح ا توانمیورود به بحث اباحه  یبرا

ن یا حرمت؟ پاسخ ایست؟ اباحه است یدر تصرفات و اعمال انسان چ یاصل اول

مناسب در  یكردیبه رو یابیص اذهان جهت دستیبه تشخ یادیتا حد ز سؤال

 کند.ین نوشتار کمك میخصوص موضوع ا

م اصل ییم بگویتوانمیست ابتدائاً نیص نیقابل تشخ یکه حكم واقع یدر موارد

 اگر در یواقع حكم یبلكه بعد از فحص و جستجو ،اباحه است یزیدر هر چ یاول

که قابل جمع  یالبته اباحه ظاهر ،میرویم. آن گاه سراغ اباحه میت شك کردینها

 است. یبا حرمت ثانو

 ،گردندینم مشمول حرمت یاز موضوعات به عنوان اول یلیان ساده خیك بی در

ها حكم آن ید برایبایشود که ناچار میآن عارض م بر یفاسد یتال یاما گاه

 ش.( 1835 ی،فاضل لنكران) .یهمان حرمت ثانو یعنی ،ودصادر ش یگرید

رد. کاستفاده  توانمین مخالفان یشدن بحث از مفهوم مخالف براهروشن یبرا

شده خارج از رحم، یان همانندسازین رویادیبن هایسلولن به عدم جواز اخذ یقائل

عمل را  ب بررفته شود، فساد مترتیهم پذ ه اگرککنند یاستناد م یلیشتر به دالیب

ست. به یعه مقدمه حرام، حرام نیطبق مسلمات فقه ش حالی کهدر  ،دهدینشان م



 

 

 6831تان ، شماره سوم، زمساولسال                    / فصلنامه حقوق پزشكي  67

 

ول
سل

ت
یاف

ره
ن؛ 

ادی
 بنی

ای
ه

قي
قو

 ح
 و

هي
 فق

ي،
اع

تم
اج

ی 
ها

 

بحث را از خود موضوع  یامدهاید پیم بایح دادیگر همانطور که قبالً توضیعبارت د

 گر خلط ننمود.یكدیك کرده و با یتفك

ج بحث یب نفس که از نتاین و تخریان اطالق سقط جنكا عدم امیبحث امكان 

ا عدم ید جدا از اصل جواز ین است، بایادیبن هایسلولو اخذ  یدرمان یهمانندساز

 یت عمل همانندسازیدر خصوص ماه ، اماسته شودینگر یدرمان یسازهیجواز شب

ل یچ دلیرسد هیروزه به نظر م 1ا ی 5 یبه توده سلول دستیابیجهت  یدرمان

 یبودن ندارد، داراانسان نشأمکه هنوز  یکه نشان دهد تصرف در تخمك یشرع

کردن هسته آوردن هسته تخمك و واردرونیاشكال است، وجود ندارد. عمل ب

 ،نداشته باشد، محل اشكال است دربر یاگر هدف یز حتیدر آن ن یسلول جسم

ن یا کهاینست. صرف یاست حال آنكه عمل لغو، حرام ن یتاً کار لغویچون نها

عدم  ل برید دلتوانمیانسان کامل را دارد، ن دن بهیت رسیصالح یمجموعه سلول

فقه وجود دارد که  در یچه آنكه موارد ،ن از آن باشدیادیجواز استخراج سلول بن

شدن به انسان کامل لیتبد یت نطفه براید صرف داشتن صالحیآیها برماز آن

است عزل  مسألهن موارد یاز ا یكیبردن آن باشد. نیب ل بر حرمت ازید دلتوانمین

استفاده  یاافته به گونهین تخمك لقاحیا د ازیم که حتماً بایندار یل شرعیچ دلیه

اصل برائت  و« حلال یكل ش» بلكه حسب قاعده ،شود که از آن فرزند درست شود

ز یهم جا ین توده سلولیا ن ازیادیاست، اخذ سلول بن یکه از اصول مسلم شرع

 ن جهت ندارد.یا ل حرمت ازیاست و هم دل

 یان همانندسازین از رویادیل، اخذ سلول بنین دلیکوتاه سخن آنكه به اتكاء ا

 یا مناطی)اعم از اطالق، نص  یلید است به دلیه ندارد و حرمت آن مقیحرمت اول

 ( که امكان استناد به اباحه را سلب کند.ت کردیخصوص یکه بتوان از آن الغا
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العالج و  یهایماریدرمان ب ن دریادیبن هایسلول یریك به کارگیتكن: تزاحم

سالمت و بهبود  تأمین ین دستاورد بشر برایالعالج امروزه به عنوان آخرصعب

جانبه ز بهبود و سالمت همهیاسالم ن در است. یبده یهمگان امر نسل بشر بر

که با شرع  ییت تا جاین غایبه ا دستیابیوه یدارد، حال ش یت ذاتیانسان مطلوب

نمودن محكم یبرا یان رو عدهیا ابد. ازییت نمید، موضوعمقدس در تعارض نباش

 یفقه اسالم در یاز بشر به قاعدهیانگادله خود جهت استفاده از ابداع شگفت

کنند و در اصطالح یاد می« نیتزاحم حكم» ند که از آن به عنوانیجویتمسك م

به هر دو جاد کنند که نتوان یگر زحمت و مزاحمت ایكدی یگاه دو محكم برا هر

 یگرینسبت به د یكی ن صورت اگریا در ،ندیگوین وضع را تزاحم میعمل کرد، ا

. ندیگویز مین را تقدم اهم بر مهم نیمحكوم است ا یتر باشد، آن دوممهم

 (ش. 1832، یمحمد)

د یبا ،تر استا ضررش کمیشتر است ین قاعده آنچه را که منافعش بیاساس ا بر

نداشته  از موضوع تزاحم وجود یخالص یبرا یکه راه یفرضالبته در  ،انتخاب نمود

 باشد.

وند، یازمند پیمار نینجات جان ب یکه برا یگفت در فرض توانمین مقدمه یبا ا

عقالً در  ،نباشد یباق چندروزهان ین رویادیبن هایسلولق یوند از طریجز پ یراه

را یداند، زیرا مقدم م ی، اولین توده سلولیمار و اخذ سلول ازاین نجات بیتعارض ب

بودن آن و آغاز انسان منشأکه هنوز  «یایمجموعه سلول»ح یترج یبرا یوجه

ن ادعا به یل ایدال یمباحث آت وجود ندارد. در ست،یآن معلوم ن یات انسانیح

 گردد.یان میل بیتفص
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 :ادله مخالفان ـ

ندارد  یکاربردعه یکه البته در فقه ش یاز جمله قواعد اصولفتحها: ع و یسد ذرا

ع و یسد ذرا» است به نام یامورد بحث است. قاعده یفناورو مورد تمسك مخالفان 

 .«فتحها

است، خواه  یزیدن به چیله و مقدمه رسیوس یعه و به معنایجمع ذر «عیذرا»

دن به مفاسد و یغالباً منظور بستن و منع رس ، اماز حالل باشد و خواه حرامیآن چ

 ؛فعل المحظور یوصل لها الیالاباحه و ت یظاهر یالت مسا لهال یه هعیالذر» محرمات است.

 ش.( 1818 ،یانوک)ش« نجامد.ین یآنكه به عمل حرام یمباح و حالل برا یامنع مقدمه

ا یحرمت  یم در بررسیگفت همانطور که قبالً هم گفت توانمین ادعا یدر رد ا

به استناد  توانمیگرفت و ن نظر آن در یامدهاید نفس موضوع را جدا از پیجواز با

مار، احتمال یاز بیه بافت مورد نیته ین برایادیبن هایسلول یریارگکبه  کهاین

در  ؛ردکم یرا ممنوع و تحر كینكنفس ت توانمیند، نکیسوء استفاده را فراهم م

از آن اباحه و  توانمیاست که  «عیذرا فتح»ن قاعده با عنوانی، بخش دوم ایثان

جه گرفت. طبق یماران العالج را نتین به منظور درمان بیادیاخذ سلول بنجواز 

( منجر به یالهی)وس یاو اعمال مقدمه یریارگککه به  یین بخش از قاعده جایا

 ،ا حرام باشدیعه و مقدمه مكروه یاگر آن ذر یحت ،ج مطلوب و حالل گرددینتا

 راد ندارد.یا

 صرف نظر از یبا توسل به امور توانیمع یگر طبق قاعده فتح ذرایبه عبارت د

افت. ی العالج دست یهایماریبه درمان ب ،چه باشد آن امور هر ینیحكم تكل کهاین

ه به استناد ادله مربوط به ک یز در فرضین چندروزهان یدر رو یب توده سلولیتخر

 یتوسل به مقدمات یراه را برا ،ع استیقاعده فتح ذرا ،حرمت قتل نفس حرام باشد
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 ارمكم) .گذاردیا واجبات و... از جمله درمان بازمیدن به مستحبات یگر جهت رسید

 (.ش 1805 ،یرازیش

است، حرام کرده است،  بارزیانرا که  یکه اسالم کار ییاز آنجا: قاعده الضرر

 ،«الاسلام یضرار فلاضرر و لا» ستیرفته نیدر اسالم پذ یرسانانیو ز ینیان بیج زیه

بدون  ماران،یبه هدف درمان ب چندروزهان ین رویادیبن هایسلولاده از پس استف

موضوع بحث باشد. به  یهاانیرو یست ناظر به عدم اشتغال ضرر برایبایشك م

حرام  ان باشد،یرو یان براین امر موجب زیجا استفاده و اعمال ا گر هریعبارت د

اگرچه  ،الضرر استث ین هم مشمول حدیرساندن به جنانیز یکه حتچرا ،است

اما  ،ز استیاز جاین ه بافت موردیته یمار و کشف آن برایگرفتن سلول از بدن ب

 یبردن آن برانیب ل گردد، بعد از آن ازیتشك یاا نطفهیان یان روین جریا اگر در

 ، زیراز حرام کرده استیرا ن به نطفه یرا شارع تعدیز ،جاد بافت ممنوع استیا

 ،یجواهر) ست.یز نین انسان جایتكو أسان است و اسقاط مبدن انیتكو أنطفه مبد

 .(ش 1835

ست به آن پاسخ یبایکه م ین پرسشیاول: ات انسانیح أو مبد منشأ -2-3

ها و ر آنین و سپس تكثیادیبن هایسلولآوردن دسته ب ین است که برایداد ا

ب کرده و یت تخراس چندروزهان یك رویها را که آن منشأد یمار بایوند به بدن بیپ

ان رامتوقف یر رشد رویب مسین ترتیاز را استخراج نمود و به ایمورد ن هایسلول

 ر؟یا خیات بالقوه است یب حیکردن و تخرن امر مصداق معدومیا ایرد. حال آک

ما  یت انسان را برایت قابل حمایات و آغاز شخصیح منشأ سؤالن یپاسخ به ا

 ان چندروزهین امر که استخراج سلول از روین به ادیرس یکند. در واقع برایروشن م

 م.یپاسخ ده سؤالن ید به ایر بایا خیاست  یات انسانیخارج از رحم مصداق سلب ح
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 یبا تخمك را به منظور اخذ و کاربرد درمان یح هسته سلول جسمیتلق یبرخ

ن اساس که تمام مراحل یا دانند بریم نمین مشمول ادله تحریادیبن هایسلول

 یات انسانین و حیرد و ادله احترام جنیگیك در خارج از رحم صورت مین تكنیا

 دانند.یناظر به مراحل پس از استقرار در رحم است، آن را بال اشكال م

 وجود دارد که همواره مورد توجه محققان و متفكران یااستدالل ذکرشده نكته در

ده مورد بحث یپد یرسدر بر یشناسستیو ز ینی، دیمختلف اجتماع یهاحوزه

ن یا سؤالا نداشتن رحم است. یداشتن تیده است و آن هم بحث موضوعیواقع گرد

گذشته لقاح  ت کرد و گفت چون دریخصوص یاز رحم، الغا توانمیا یاست که آ

صادر شده و در ادله سخن از رحم  ین حكمیچن ،خارج از رحم اصالً متصور نبوده

امروزه  یول ،نامندیشده مدهیپوش ین به معناین سبب آن را جنیآمده و به هم

ح خارج از رحم یچون امكان تلق ،ده انگاشتیناد توانمیت را ین خصوصیگر اید

 ده است؟یفراهم گرد

قبل  مسأله ،خوردین به کرات به چشم میات مربوط به جنیکه در روا یانكته

 یان نطفهیگر در فقه بین در رحم است. به عبارت دیاز استقرار و بعد از استقرار جن

استقرار  که یاگونه است( با نطفه نی)همانطور که در عزل ا رون رحم استیکه در ب

 ینیگزالنه در رحم است و تا قبل از ینیگزز همان النهیفرق است و استقرار ن ،افتهی

 گردد.یات بالقوه شامل آن نمیب حیادله مربوط به حرمت تخر

ن منصرف به مرحله پس از یت ناظر به سقط جنایپس از آنكه معلوم شد روا

را  چندروزهان یب رویحرمت تخر توانمیات نین روایاز ا استقرار در رحم است و

م یپردازیم م. حالیموضوع باش یبررس یبرا یگرید به دنبال ادله دیجه گرفت. باینت

ان یبدء جرما » ایو « كون انسانا  یصلح لان یما » مناط توانمیا ین نكته که آیبه ا
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شدن آن به انسان شروع شده است، را لیان تبدیآنچه جر یعنی« رورته انسانا  یص

ب حكم به حرمت اخذ سلول ین ترتیز ثابت دانست و به ایروزه ن هفتان یرو یبرا

 نمود؟ یمقاصد درمان یشده برایان همانندسازین از رویادیبن

ان را استفاده یبردن رونیاز بحرمت  توانمین «كون انسانا  یصلح ان یمناط ما»از 

 یعنی ،ن مناطیرفتن ایرد و پذیگیم نشده را دربرت نطفه لقاحین روایچه ا ،نمود

بردن نطفه نیگر از مناط فوق حرمت از بیبه عبارت د. بردن جواز عزلسؤالر یز

 «شدنانسان یحرکت به سو»ن نطفه هنوز یا کهایند حال یآیدست مه ملقحه ب ریغ

و »اما در خصوص مناط دوم ، د مستند ما باشدتوانمیپس ن ،نكرده است را آغاز

حرمت اخذ سلول  توانمیا به استناد آن یآ کهاینو  «رورته انسانا  یان صیمابدء جر

 را ثابت نمود؟ چندروزهان ین از رویادیبن

اسحاق از امام کاظم  هدست آورد. معتبره ن مناط را از آن بیکه بتوان ا یتیروا

کند تا آنچه را در شكم دارد از یکه دارو استفاده م یت از زنین روایاست. در ا )ع(

د: آن نطفه یگوین کار را نكند. سائل میند: ایفرمایم م، اماشودیم سؤالن ببرد، یب

ن یح مناط ایتنق نطفه است. ،شودیکه خلق م یزین چیاست. حضرت فرمود اول

ت مشترك دارند یك وضعی« فه در رحمنط»و « چندروزهان یرو»م ییاست که بگو

 .یت اختصاصیك وضعیو 

 باشدمی ین است که سلول جنسیت ایبحث در روا نطفه مورد یخصلت اختصاص

ده است. خصلت یحاصل گرد یك سلول جسمیاز  چندروزهان یرو حالی کهدر 

شدن شروع شده انسان یت به سوکن است که در هر دو حریمشترك هر دو در ا

( یت )سلول جنسینطفه مطرح در روا یخصلت اختصاص کهاینجه به است. با تو

 مناط همان خصلت مشترك است. ،ت الغا داردیقابل
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ماران یوند به بین به منظور پیادیو کشت سلول بن یدرمان یسازهینجا شبیتا ا

ن یا ، اماهستند كشدن مشترانسان یت به سوکچون هر دو در حر ،حرام است

ت الغا ندارد یاست در نطفه که قابل یتیل دارد و آن خصوصك اشكایح مناط یتنق

جه اگر رها شود، رشد آن ادامه یاست که در نت« استقرار آن در رحم»و آن هم 

مورد بحث و  یاما توده سلول ،رودیش میشدن پابد و تا سر حد کمال انسانییم

 یلش جدنجاست که چایا گردد.یمعدوم م ،شده اگر رها شودیسازهیان شبیرو

ت یحما ات قابلیح یریگعدم شكل مسألهن و یادیموافقان و مخالفان اخذ سلول بن

 دهد.یشده به شدت هر چه تمام خود را نشان میسازهیان شبیدر رو

ان هستند، به ین از رویادیساده آنان که مخالف اخذ سلول بن یلیبه عبارت خ

شده در یسازهیان شبیاز رون یادیه دارند که استخراج سلول بنیكن استدالل تیا

ن ین است که اگر ایا سؤالات(. یند )سلب حکیات را از او سلب میخارج رحم ح

ر رشد یان مانند نطفه مستقر در رحم خود به خود در مسین رویا ایم آیکار را نكن

ات از جمله یط حیر اگر شرایشود؟ خیل میرد و به انسان کامل تبدیگیقرار م

 یانسان اتیپس اساساً ح ،گرددیخود به خود معدوم م ،ا نباشدیهاستقرار در رحم م

ان را حرام یبردن رونیکه از ب ین است در فرضیگر اید مسألهشروع نشده است. 

 یات )از جمله استقرار( را برایط حیا الزم است )واجب است( شرایآ ،میکن یتلق

 کردنایمه یول ،است ات بالقوهیر آنچه بر ما حرام است سلب حیم؟ خیفراهم کن یو

 ست.یات بالقوه واجب نیح

انتفاع از  ی( بدن خود و چگونگهایسلولرابطه انسان با اعضا ) -3-3

 هایسلولکننده در خصوص رابطه انسان با به پاسخ قانع یابیدست یبرا: هاآن

ا عدم امكان انتقال و انتفاع از آن، الزم است ابتدا به اختصار یبدن خود و امكان 
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 ا اثباتاً تصرفیاً یسپس از مالك آن نف ،یموافقان و مخالفان بررس یهاگاهدید

 را استنباط نمود. یسازوه همسانیشده به شدادهکشت یهابافتصاحب سلول در 

« یاله یاعهیود»جسم انسان را  یبرخالف اغلب فقها، برخ: ادله مخالفان ـ

دانند، بلكه صرفاً یود نمل انسان را مالك جسم خین دلیدانسته و به استناد ا

از به اذن ین یگونه تصرف ن رو هریاز ا .خداوند است یامانتدار آن است و مالك اصل

ن گروه انسان مالك مطلق جسم خود یگر به استناد ادله ایمالك دارد. به عبارت د

 (م. 2000، طهنیحس) حق تصرف در آن را ندارد. یست و جز در حدود خاصین

د و چه بسا یرس یاجهین نتیبه چن توانمید از مقدمات فوق نرسیاما به نظر م

تصرفات  از یارین صورت بسیرا در ایز ،است یبه لوازم آن در عمل نشدن یبندپای

گفت  توانمیعالوه در رد استدالل فوق ه د منع نمود. بیانسان در جسم خود را با

ست و الزم ین نمنع از تصرف در آ یت انسان بر جسم خود به معنایعدم مالك

شاهد  یهیطور بده م. همه ما بین گونه تصرفات حتماً مالك باشیا یست براین

شمارند و یها را مجاز مز آنیمخالفان ن یم که حتیش هستیدر جسم خو یتصرفات

به انسان جهت تصرف در  ین اذن کلین نكته است که ایا یاین خود گویهم

د نشان دهند که تصرفات یفان بان مخالیا ش داده شده است. بنا بریجسم خو

مورد  که یو مسلم فقه ین صورت طبق اصول کلیر ای، در غباشدمیممنوع  یخاص

ش است و یاصل بر اباحه تصرفات انسان در جسم خو ،باشدمیت یرش اکثریپذ

 ل است.یازمند دلیمنع از تصرفات خاص ن

 «مین خود را نداردر ت یها حق هر گونه تصرفما انسان»که  ین مقدمه منطقیاز ا

در جسم خود را  یچ گونه تصرفیپس حق ه»جه گرفت که ینت توانمیمنطقاً ن

ا یگو ، اماندارد ه را دربریه اثبات سالبه کلیموجبه کل یگر نفیبه عبارت د .«میندار
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جه یخواهند، حال آنكه نتیفراتر از آن م یاجهیدرست نت یان از مقدمهیمخالف

ل فوق یدل یجه منطقینت (.ش 1834ی، اردکان یاسالم) .ن استیتابع اخص مقدمت

ان ی. به بیا حق تصرفیت یهر گونه مالك یانسان است، نه نف یت کلیمالك ینف

عدم جواز مطلق »با اثبات  یگر اثبات عدم جواز تصرف مطلق در جسم، مساوید

 رند.یگیم یاجهین نتینان چنیست، حال آنكه ایدر جسم ن« تصرف

ت انتقال و تصرف در یان ممنوعین در بیز استدالالت مخالفا یكیبه اجمال 

وجود دارد که ثابت  یثیاحاد»ن است: یبدن چن هایسلولو به تبع آن  عضو

ن یبه هم .ست در آن تصرف شودیز نیجسم ملك خداست، پس جا نیکند ایم

خواهد  یابد یاو دوزخ یبرا یطبق وعده اله، خود را بكشد یل است اگر کسیدل

ز یست، جایاست و تصرف در جسم چون انسان مالك ن ن کار تصرفیا زیرا ،بود

قتل  ز واضح است که از حرمتین استدالل نیدر رد ا م.( 1939سقاف، حسن) «ست.ین

 دست آورد.ه حرمت مطلق تصرف را ب توانمیاست ن یل خاصیبر دل ینفس که مبتن

بر اصاله الخطر است،  یمبتن یلکن استدالل مخالفان به طور یرسد ایبه نظر م

عه، که مواره اصل را بر اصاله یش یافتگان مكتب فقه اصولیقاً برخالف پرورشیدق

 ،یدهالملع) .باشندمیل و مدرك یحرمت به دنبال دل یکرده و برا یاالباحه جار

 (ش. 1818

 ین به شدت از سویمخالف یشده در فوق از سول مطرحیدال: ادله موافقانـ 

 یین تا جایت مخالفین امر و هم اقلیهم ا ،فقها مورد نقد قرار گرفته است تیاکثر

قابل توجه است و  یشان تنها از نظر گاه شخصیگفت، نظر ا توانمیاست که 

رفت و یپذ ین به اصاله الحظر را به عنوان نظر فقه اسالمینظر معتقد توانمین
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ت انسان را یحاً مالكیتلو ایل صراحتاً ین دالیعه درست برخالف ایش یغالب فقها

 اند.رفتهیبر بدن خود پذ

بلكه  ،شیبه استناد اصاله االباحه نه تنها تصرف انسان در جسد خو یبرخ

 ش.( 1818، ینیخم) ،دانندیز میت است، جاین شكل مالكیتریه عالکفروش تن را 

ر ن تسلط انسان بیموافق یحت کهاینت است یکه ذکر آن بس با اهم یااما نكته

اذعان  مسألهن یت انسان بر اعضا بدن خود به ایتن و جسم خود در استناد به مالك

از  ، اماستین ایت شخص بر اشیت انسان بر تن همانند مالكیدارند که مفهوم مالك

 1819 ،ینیخم)، شودیجه نمیز عدم جواز تصرف انسان در تن خود نتین تفاوت نیا

انسان هم مالك اعضا بدن )و « ملك ین یلانا عیلاب» عهیطبق اصول فقه ش پس (ش.

ها آن حق انتقال و انتفاع از و هم باشدمی بدن( خود یهابافتو  هاسلولجه یدر نت

 را دارد.

ت انسان یپس مالك ،مالكانه است یکه فروش اقدام ییگر از آنجایبه عبارت د

ت یگر مالكا یحت (ش. 1838، یپورجواهر)، ش محرز و اثبات شده استیبر جسد خو

به حق انتقاع انسان از بدن خود استناد کرد  توانمیم، یریانسان بر تن خود را نپذ

 کند.یت میا حرمت تصرف کفایاثبات جواز  ین مقدار برایو هم

ن به اصاله الخطر با استناد یعه به اتفاق در برابر استناد مخالفیش یباً تمامیتقر

ء مطلق یكل ش» دانند از جمله:یکم و مقدم مات متعدد، اصاله االباحه را حایبه روا

تعلم انه حرام  یهو لك هلال حت یكل ش» (.ق 831-811 ،یقم هیبابو) ،«یه نهیرد فی یحت

و  ین قواعد لفظیجه با وجود ایدر نت (ش. 1815 ،ینیکل)«. عنه فتدعه من قبل نفسكیب

 رسد.یو استناد به خطر نم یگر نوبت به منع عقلیحكم اباحه، د
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ن یترساده ین، منع حتینظر مخالف مورد یرش مبنایگر الزمه پذید یز سوا

ت و حق تصرف انسان در یل عدم مالكیدل یعنی ،شان در بدن خود استیتصرفات ا

آن  یهاهیکرده و پا یرفتنیدارد که آن را ناپذ یبدن خود در مقدمات خود اشكاالت

 کند.یرا سست م

ا عدم امكان یبحث که همانا امكان  م به اصل موضوع موردیگردیحال برم

ماران یها به بسپس انتقال آن د بافت،یبدن خود، تول هایسلولتصرف انسان در 

ا احكام یگونه مطرح کرد که آ نیبحث را ا توانمیگر یازمند است، به عبارت دین

 ر؟یا خیز مترتب است یشده ندادهد کشتیا بافت جدیمترتب بر بدن بر سلول 

ت سلول و ین خصوص به استناد تبعینظران در اب اتفاق صاحبیت قریاکثر

د را ی، صرفاً بافت جدسؤالن یبافت از کل مجموعه بدن، ضمن پاسخ مثبت به ا

ه شده و رشد کرده است و در یدانند که در خارج از بدن تغذیم یمجموعه سلول

 سلول است. یجه حق انتفاع و انتقال آن متعلق به صاحب اصلینت

 کردنبدن از جمله حرمت نگاه و لمس یمترتب بر اعضا یاحكام شرع یرخاما ب

اند، که خارج بدن کشت داده شده یدیجد یهابافتو  هاسلولن یمنصرف به ا

اناً آنقدر کوچك است یل آنكه احیکه خود سلول به دل گونههمانبلكه  ،شودینم

گردد، یله حرمت نمجه مشمول ادیت و نه قابل لمس است و در نتیکه نه قابل رو

مشمول ادله  ،وجود آمدهه ن هم بیادیبن هایسلولجه کشت یکه در نت یعضو

، عدم اشكال در یواضح است که اصل برائت عقلن سلول است. پریمترتب بر هم

 توانمین استدالل یا یبا توسعه معنا د.ینمایکردن به آن را به ذهن مبتادر منگاه

ا محارم یشده در درمان افراد نامحرم دادهافت کشتت استفاده از بیبه عدم ممنوع

 سلول استناد کرد. یصاحب اصل
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 یبدن اوست و به شخص و یگر سلول هر شخص مانند اعضایبه عبارت د

دست ه ب یدیخارج از بدن او، بافت و عضو جد یاهیگاه با تغذ اختصاص دارد. هر

ه مناسب آن را یتشب كیبا  یز اختصاص به صاحبش دارد. برخید نیعضو جد ،دیآ

کاشته شده و در  ینیاند که از صاحبش غصب و در زممانند کرده یبه دانه بذر

و خوشه گندم، ملك صاحب بذر  یکه سبز گونههمانن اساس ید. بر ایرویجا مآن

 ید، مانند اعضایعضو جد کهاینگونه است. خالصه ز همانین یدیاست، عضو جد

ش به دست خود یار اعضایکه اخت گونههمانو او، اختصاص به او دارد  یعیطب

ن یدر خصوص ا .در آن تصرف کرد توانمین یاوست و جز به اجازه و اذن و

د توانمین امر حاکم است. شخص یز همیداده نکشت یهابافتد و یجد هایسلول

 ،یزاده قمدانش) ببخشد. یگریا به دیافت کند یآن را بفروشد و عوض آن مال در

 (ش. 1835

ت ین حالت اگر مالكیترنانهیدر سخت ب یحت کهاینآنچه واضح و مبرهن است 

م و یرش آن به استناد اباحه و عقل سلیکه البته پذم )یریانسان بر بدن خود را نپذ

 هایسلولمسلم است( با تمسك به حق انتفاع انسان از اعضا و  یامر بنای عقال

 رد.یگیتفاع قرار مبدن خود، مورد بحث مشمول جواز تصرف و حق ان

 یحقوق یهاافتین؛ رهیادیبن هایسلولـ 4

در مباحث گذشته : و اخالق حسنه ین؛ نظم عمومیادیبن هایسلول -1-4

ن از یادیبن هایسلولك اخذ یمرتبط با تكن یو فقه یاجتماع یهاكردیرو یتا حد

ن یآخرقرار گرفت. در ادامه به عنوان  یشده مورد نقد بررسیان همانندسازیرو

موجود نسبت به موضوع از جمله  یحقوق یهاچالشن نوشتار به اجمال یمبحث ا
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ات انسان یآغاز ح یمورد بحث با نظم عموم كینكرت تیا عدم مغایرت یمغا مسأله

 رد.یگیق قرار میل و تدقی، مورد تحلیو اجتماع یاز حقوق فرد یمندو بهره

است که  یقواعد»ه است: گفته شد ین مربوط به نظم عمومیف قوانیدر تعر

را که الزمه  یباشد و تجاوز به آن نظم یهدف از وضع آن حفظ منافع عموم

 برهم زند. ،ا حفظ خانواده استی یا اقتصادی یاسیا سی یان امور اداریحسن جر

م که چگونه ممكن ین موضوع بپردازیل اید به تحلیاکنون با .(ش 1898، انیوزتکا)

شده رفتهیزدن نظم پذبه برهم چندروزهان ین از رویدایك اخذ سلول بنیاست تكن

 سازد؟یر روابط افراد را دگرگون میناپذانجامد و قواعد تخلفیجامعه م یعقال

ك مفهوم ثابت و ی ینظم عموم کهاینت است یاهم یکه ذکر آن دارا یانكته

جامعه و ند آن ید، برآیآیهمانطور که از مفهوم و منطوق اصطالح برم ،ستیستا نیا

افراد اجتماع در گذر زمان  یگر منافع جمعیروابط افراد جامعه است. به عبارت د

 ،شودیم یر به نظم عمومیآن تعب دهد که ازیها شكل مرا در روابط آن ینظم خاص

كسان باشد. چون یها در همه ادوار و زمان ید انتظار داشت نظم عمومیپس نبا

ن یر و البته متفاوت است و ایت اجتماع متغأیافع هازها و منیجامعه، روابط افراد، ن

 یو تالش و تكاپو یجمع یت زندگیست. ماهیخاص ن ها دوریك جامعه یخاص 

 انجامد.یم ین امریبه چن یعیبشر به طور طب

 هایسلولز یو ن یسازهیع چون شبیظهور و بدمسائل نو یدر هر صورت در بررس

در روابط افراد جامعه در آن خصوص  یظمست اگر گفته شود. نیراه نین بیادیبن

ن امر به یا ، امار گرددیپذانكام مسألها رد یرش یرو آن پذیشكل نگرفته است تا پ

حداقل با توجه  یق نظم عمومیل موضوع از لحاظ مفهوم و مصادیكه تحلمنزله آن

 ست.یممكن باشد هم ن ریمشابه و مرتبط غ یهادهیبه پد
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 یسازهیان شبیان در جرین از رویادیبن هایولسلند اخذ یاز آنجا که فرا

 یسازهیبا شب یتا مراحل خاص یدرمان یسازهیند شبیگردد و فرایسر میم یدرمان

 یرد همانندساز یکه برا یل و استدالالتیهمان دل یبرخ باشدمیكسان یمواد 

 د حقوق بشر و حقوقی، تهدیخوردن نظام خانوادگشود از جمله بهمیانسان ذکر م

 هایسلولك اخذ یرش تكنیرت و عدم پذیمغا یعدالت را برا ی، نابودیاخالق

ست یكسان نیده ین دو پدیا یجه منطقیکنند غافل از آنكه نتیز ذکر مین نیادیبن

 یدرمان سازیشبیهانسان و  یسازهیج حاصل از شبین آثار و نتایب یاچ مالزمهیو ه

که بتوان از باب متالزمان در هر دو ان وجود ندارد ین از رویادیو اخذ سلول بن

 حكم واحد صادر کرد.

 یدرمان سازیشبیهرت یبر مغا یده خود مبنیکردن امستدل یبرا یالبته برخ

آورد ین امكان را به وجود میك موردنظر ایند: تكنیگویجامعه م یبا نظام عموم

خود به  یسلول یهابافتند تا با کشت یتر درصدد برآبهتر و سالم یکه نژادها

ن یا یریارگکبه  کهاینابند ضمن ی ین راه منبع درآمدیتجارت بپردازد و از ا

 یریگتخمك است و منجر به بهره یادیداشتن تعداد زاریمستلزم در اخت كینكت

ن دو نكته موجب عدم یجه ایگردد. در نتیتخمك م یاعطا یر برایاز زنان فق

اعضا  کهاینگردد: اول یآن م یایزان با تمام میادیبن هایسلول یفناوررش یپذ

د یدر بازار تول یخاص یهاشوند که طبق فرمولیم یتلق ییانسان به عنوان کاالها

گسترده به کار گرفته  یك در سطحین تكنیاگر ا کهاینگر یند و دشومیو عرضه 

ج با رواج یهاست، چون به تدران انسانیز میدر تما یحكمت بالغه اله یشود، ناف

موجود بوده و در  یهابافتن اعضا و یافتن به بهتریك افراد درصدد دستیتكنن یا

 گردد.یجه منجر به اختالل در نظام مینت
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ن یادیبن هایسلولان اخذ یم یگفت رابطه منطق توانمین استدالل یدر رد ا

 یو اخالق یخوردن نظام اجتماعكسو و برهمیه بافت از یان، کشت آن و تهیاز رو

حاصل از به  یج منطقیامدها و نتایل ظاهرًا پین تحلیکه در ارد، چراوجود ندا

اند. آنچه گر خلط شدهیكدیآن با  یاحتمال یهااستفاده ده و سوءین پدیا یریکارگ

ت ید ممنوعتوانمیو اخالق حسنه  یرت با نظم عمومیعقالً و منطقاً به عنوان مغا

 یهاده است نه سوء استفادهیهر پد یج منطقیقانونگذار را به دنبال داشته باشد، نتا

نده یاحتماالً در آ کهاینل یرا به دل یكیچراکه اگر هر تكن ،محتمل و ممكن از آن

سنگ بند  یم، سنگ رویقرار خواهد گرفت، منع کن یمورد سوء استفاده برخ

ماند و ین میتر از اار عقبین حد و چه بسا بسید در همینخواهد شد و بشر با

را تا  یادهین طبع بشر است که هر پدیه اکچرا ،نبود یگرید ینوآورچ یمنتظر ه

 رد.یش گیاگر متضمن سوء استفاده باشد، به خدمت خو یحت ،تیحد نها

نظرگرفتن  امر و در یکشور است که با بررس ینیفه قانونگذار و نظام تقنین وظیا

گر ید یاز سو .ها گرددها را مشخص نموده و مانع سوء استفادهجوانب کار چارچوب

جنبه غالب ندارد و اگر هم  یخالف اخالق و نظام اجتماع یهان گونه استفادهیا

به دنبال  یادهیرا بشر همواره از هر پدیز ،تعجب ندارد یمحقق شود آن قدر جا

ها سوء استفاده یل و برخین دالیجه استناد به ایسوء استفاده بوده است. در نت

ع است یو اخالق همان قاعده سد ذرا یبا نظم عموم یروان فنیدانستن اریمغا یبرا

 ت آن رد شده است.یعه تحت عنوان مقدمه حرام، مطرح شده و حجیکه در فقه ش

که انسان  سؤالن یدر پاسخ به ا: رانیات انسان در حقوق ایح منشأ -2-4

متعدد  یهاپاسخ ی، فلسفیمختلف علم یهاد، از جنبهیآیبه وجود م یاز چه زمان

م یبشر را از لحظه لقاح و شروع تقس یبه آن داده شده است. گروه یمتفاوتو 
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از  .باشندمیقائل  یو یرا برا یانسان محسوب کرده و تمام حقوق انسان یسلول

و صرفاً  باشدمین یت انسانیشخص یدارا ین تا مرحله خاصیگر جنید یانظر عده

ات انسان و یح شأمنز در خصوص یران نیاست موضع حقوق ا یمجموعه سلول

قواعد و مقررات در  یابا استناد به پاره یات مبهم است، عدهیشخص یابتدا

 یو یمندت و بهرهین، آغاز شخصیجن یبرا یحقوق مال یبرخ ینیبشیخصوص پ

 دانند.یاز حقوق را تولد م

ان تا قبل از استقرار در رحم و ین گفته شد که اصوالً رویشیپ یدر مباحث فقه

ات را داشته باشد. مفهوم یادامه رشد و ح یط الزم براید شراتوانمین ینیگزالنه

رحم و ادامه رشد و تكامل  ن است که در صورت استقرار درین استدالل ایمخالف ا

 یمندبهره ین به معنیا ایآ ، اماگرددیج کامل میبه تدر یو یات انسانیان، حیرو

ژه در یوه معتقدند حمل ب یبرخاست؟  ین فاصله زمانیدر ا یاز حقوق انسان یو

شتر تابع یاز آنكه ب یانه انسان و اندامیاست م یموجود ین باردارینخست یهاهما

 مادر است. یكیولوژیزیفعل و انفعاالت ف

ت است و به جز موارد کن خصوص سایما در ا یحقوق یمبان کهاینبا توجه به 

 اریات انسان در اختیاز حمربوط به آغ یگرید ین اشارات قانونیمربوط به سقط جن

ه حرمت قتل نفس و معدوم کثابت نمود  توانمیل متعدد یبا دال ییست، از سوین

رار كپس از ت ،ش از آنین نظر به مراحل پس از استقرار نطفه است نه پیردن جنک

موجود،  یه با توجه به مبانکشود یته بسنده مكن نیرده و به اک یها خوددارآن

ت داشته ید موضوعتوانمیخارج از رحم ن چندروزهان یمورد رو در «یات انسانیح»

 باشد.
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 گیریجهینت

 ندیفرا که دیمشخص گرد یموضوع مورد بررس یشناسستیمسائل ز فیبا توص

با وجود  یشگاهیآزما چندروزه انیهمان رو ای ستیاز بالستوس نیادیاخذ سلول بن

منتقدان  یبرخ ی، از سوهایماریاز ب یاریالعاده آن در درمان بسفوق یایمزا

مل أاما متقابالً با ت است، هقرار گرفت میمورد منع و حر یو حقوق یاخالق ،یاجتماع

ذهن  شتریه بچشده روشن شد که آنو اساس انتقادات مطرح هیو دقت نظر در پا

تلخ بشر در سوء  اتیتجرب و اتیواقع ،متفكران را به خود مشغول داشته است

 تمام ملل مانع از یشیاندو چاره تیبا درا ستیبایکه م یتكنولوژاستفاده از علم و 

 یهاسلولمربوط به  یو حقوق یفقه ،یاجتماع یهاچالش ی. در بررسدیآن گرد

 ت:افیدست  ریز جیوان به نتاتیم هایماریها در درمان بآن یریکارگه و ب نیادیبن

 انیرو از انتیلزوم صدر وجوب و  یو قانون یبا توجه به عدم وجود نص شرع ـ1

از  یاسالم بر حفاظت و نگهدار نیمب نیفراوان د دیکأو در مقابل ت یشگاهیآزما

شده  دانسته عتیمقصد شر نیبه عنوان دوم نیها که بعد از دجان و سالمت انسان

 .دهدیم ماریب نسانا اتیبه تقدم حفظ ح یرا یقواعد فقه اسالم ،است

مقررات موضوعه  زیو ن «نیسقط جن»وط به مرب اتیو روا اتیآ یاز بررس ـ2

 یبه بعد قانون مجازات اسالم 431)کتاب اشخاص( و مواد  یمندرج در قانون مدن

 یه از معناکهمانطور  نیحرمت سقط جن دیمعلوم گرد نیدر خصوص سقط جن

است که در رحم مستقر  یانیناظر به رو ،دیآیواژه برم نیا یو اصطالح یلغو

رسد یبه نظر م گرید یکند. از سویم یتكامل را سپر یادع انیو جر دهیگرد

ست که شارع و قانونگذار ا یاو تامه یو علت کاف یژگیاستقرار همان و صهیخص
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از آن با  ات،یاز حق ح یمندو بهره هیاول انیرو یشمردن حقوق اسانهنگام بر

 .کرده است ادیعبارت حمل 

قائل به جواز  عهیش یفقها دیردکه تفحص گ ییتا جا رانیدر فقه و حقوق اـ 8

با توجه به مصلحت و تقدم دفع  گرید ماریانسان به انسان ب یو فروش اعضا دیخر

از مالك  ،باشندمیبه دهنده عضو  دنینرسانیو مشروط به ز ماریضرر از انسان ب

بدن،  یهابافت زیو ن انیاز رو لولتوان اخذ سیم یاول قیاستدالالت به طر نیهم

 ییعلم به جا شرفتیچه اگر پ، نمود هیبافت را توج دیها و تولدر آن زیاتم جادیا

را  ینرساند و ضرر یبیسآفرد دهنده  یعضو از بدن به سالمت یبرسد که جداساز

بافت از  دیسپس تول و سلول از بدن فرد كیده عضو نكند، جداکردن ننتوجه ده

 .کندیرا متوجه او نم یآن قطعاً ضرر

عدم وجوب استقرار  زیمستقر و ن ریغ انیتوجه به عدم حرمت روبا  تیدر نهاـ 4

شده، سازیشبیه انیرو بیبر تخر مارینجات جان انسان ب تیاهم زیآن در رحم و ن

 ستیو بالستوس انیاخذ سلول از ر كیو تكن یدرمان سازیشبیهرسد بتوان یبه نظر نم

 ینص قانون چید، چراکه هحسنه منع نمو القو اخ یبا نظم عموم رتیمغا لیرا به دل

 .وجود ندارد ،بازدارد یفناور نیکه ما را از اعمال ا
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 هانوشتپی

1. Stem Cells 

2. Totipotent 

3. Pluripotent 

4 .Blastocyst: تا  4سلول است که بین  150تا  80نشده مجوف حاوی بالستوسیست رویان جایگزین

نده آیلی که در باشد، توده سلولی داخنوع سلول می 2گذرد. بالستوسیست دارای روز از عمر آن می 1

 دهد.تشكیل می اها یا تروفكتودرم که در نهایت جفت رسازد و الیه خارجی سلولموجود انسانی را می

5. IMS: Inner Cell Mass 

6. Multipotent 

7. Adult Stem Cell 

8. Embryonic Stem Cell 

9. SCNT: Somatic Cell Nuclear Transfer 

شده در رحم است به معنای مستور و پوشیده ،آیدمیاژه جنین نیز براز معنای لغوی و آن گونه که. 10

که خود اشاره به لزوم قرارگرفتن نطفه در رحم برای امكان اطالق جنین بر نطفه دارد. به بیان دیگر 

ای عربی بوده و از نظر لغوی به معنی پنهان شده است و از آن تعبیر به جن فی الرحم نیز جنین کلمه

 .شودر مباحث آتی راجع به این موضوع و بیشتر توضیح داده مید .شده است
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Stem Cells; Social, Jurisprudential and Legal Approaches 
Zaynab Mohammadi 

Abstract 
Stem cells are regarded as a colossal development in the m medicine 

and the deuteron-ranked foremost cataclysm in the medical world after 

the human genomes which are mused over as one of the chief challenges 

of the genetic engineering field. Such perusals have instigated some 

quandaries in the religious, moral and legal subject matters. Such Stem 

cells are the constituents of the therapeutic cloning and they have been 

detested by some yet sought after by others. There is a dichotomy on 

the two extremities of this continuum both in miscellaneous religions 

jurisprudence and that of Islam. There are some sects who denigrate the 

utilization of this technology regarding it as the human zygote wrecking 

which violates humans’ dignity. They are opposed to the prevalence of 

this cast of astonishing archeological methodology whereas others regard 

it as a headway contributing to a better apprehension of latent worldwide 

rituals documented upon the latitudinarianism. They regard this sort of 

acquiescence based upon the tenets. They believe any anti-latitudinarian 

has to be substantiated. Lex is one of the chief moot points in the human 

quandaries and numerous queries have been expounded on account of 

the correlation of Lex and socio-religious fields. The major argumentative 

point accentuated upon by the proponents of the aforementioned views 

is the compatibility of the foregone technology with the conventional 

system, bona fide ethics, legal support of human’s personality and the 

pertinent upshots in the simulated cell and the one that is several days 

old, human’s relationship with his or her own organs, the displacement 

of the above organs by the pertinent owners, taking advantage of them, 

and a whole lot of other predicaments which have been delved into in 

this article in order to deal with some of the extant approaches seeking 

to happen upon solutions for the aforementioned cases. 
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