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  آمريكاسازي انسان در حقوق اياالت متحده  شبيه
  1مجيد برهمن

  
  چكيده

توان  هاي قرن حاضر مي يكي از چالشبه عنوان سازي انسان كه يقيناً  پديده شبيه
را به خود جلب كرده است. از آن نام برد توجه جامعه حقوقي بسياري از كشورها 

العمل نشان داده و  هايي كه در مقابل اين پديده نوين عكس يكي از اولين كشور
باشد. با توجه به نوع نظام  مي آمريكاي كرده است كشور گذار قانوناقدام به 

ي ساز شبيهحقوقي اين كشور در اين مقاله سعي شده تا وضعيت حقوقي و قانوني 
سازي  گرفتن اهداف شبيهتبيين شود. با در نظر آمريكاهاي  ايالت برخي انسان در

سازي در جهت  سازي در جهت پژوهش و تحقيق و شبيه انسان اين پديده به شبيه
وضعيت  آمريكاهاي  شود، كه بررسي قوانين ايالت توليد مثل انسان تقسيم مي

  سازي را مشخص خواهد كرد.  قانوني هر دو نوع شبيه
  

  واژگان كليدي
ي توليد مثلي؛ حقوق اياالت ساز شبيهسازي پژوهشي؛  سازي انسان؛ شبيه هشبي

  آمريكامتحده 
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  آمريكاي انسان در حقوق اياالت متحده ساز شبيه

سازي  ، خبر از تولد اولين نوزاد شبيه.م 2002دسامبر  27در  1شركت كلونايد
توان گفت اولين بار  مطرح كرد. به طور جدي مي آمريكاهاي  شده را در روزنامه

سازي انسان جلب كرد هرچند كه  شبيه مسألهانتشار اين خبر توجه جهانيان را به 
سازي  شبيه پديده 2»دالي« نام به شده يساز شبيه حيوان اولين تولد با م.، 1997 سال در

كار  هانسان بكه اين عمل براي خلق يك  در ميان دانشمندان مطرح شد اما اين
اي برخوردار بود و از اين رو جوامع بشري براي  گرفته شده بود از اهميت ويژه

سازي  در جهت مهاركردن شبيه مؤثرشناخت بيشتر اين پديده و ايجاد قوانين 
در جهت روشن  آمريكاانسان همت گماردند. تشكيل دادگاه در ايالت فلوريداي 

موضوع معنونه از دستور كار دادگاه  شدن ادعاهاي شركت كلونايد كه نهايتاً
را مشخص كرد كه  مسألهاين  آمريكاهاي  ايالت دانان حقوقخارج شد در ميان 

قواعد و قوانيني در جهت برخورد با سوء استفاده از اين پديده وجود ندارد فلذا هر 
 سازي انسان، به تصويب برساند. ايالت، سعي كرد قوانيني را در راستاي پديده شبيه

 برخي از سازي انسان، قوانين موضوع شبيه تبيينهاي بعدي مقاله ضمن  در قسمت
  نيز بررسي خواهد شد. آمريكاهاي  ايالت

  
  سازي انسان مفهوم و فرآيند شبيه

به لحاظ لغوي به معناي  و باشد مي Klonبرگرفته از كلمه يوناني   Clonواژه
  شاخه كوچك جوانه يا نهال است.

و  Clonatهايي نظير  شده از واژه سازي براي اصطالح فرد شبيهدر متون انگليسي 
Clone سازي از  و براي اصطالح شبيهCloning  وClonation كنند.  استفاده مي  
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هاي  . در داخل همه سلولشود ميبدن از واحدهاي كوچكي به نام سلول تشكيل 
طالعات هاي قرمز انسان، يك هسته وجود دارد كه ا بدن انسان به جز گلبول

هر يك از  .هاي انسان يكسان هستند ها كه در بين همه سلول ژنتيكي در سلول
يابند كه در صورت فراهم شدن شرايط و طي  ها اين توان و امكان را مي سلول

  مراحل رشد و نمو به يك انسان كامل تبديل شوند. 
زش تكثير موجودات زنده بدون آمي :از شناسي عبارت است سازي در زيست يهشب

اي از  جنسي، در اين صورت موجودات حاصله بر خالف توليد مثل جنسي، آميزه
هاي همانندي از موجود اوليه   هاي جنس نر و ماده را ندارند بلكه نسخه ويژگي

يا » كلون«اند. در واقع آن دسته از موجودات زنده را  هستند كه از آن حاصل شده
  همسان باشند. » راثتو«كنند كه از نظر ژنتيكي  خطاب مي» شبيه«
  
  سازي انسان شبيه  يندآفر

دوقلوزايي طبيعي . 1د: كرتصور توان  زي انسان را به دو شيوه ميسا فرآيند شبيه
  . انتقال هسته.2
  
  سازي انسان از طريق دوقلوزايي طبيعي . فرآيند شبيه1

 افتد، موجب پديده دوقلوزايي كه به صورت طبيعي در توليد مثل آدمي اتفاق مي
گردد. يكي دوقلوهاي تك تخمكي يا همسان كه از هر  توليد دو نوع دوقلو مي

ها اين نوع دوقلوها است و ديگري دوقلوهاي دو تخمكي  زايمان سه تاي آن 2000
  اول است. ها دو برابر نوع ي كه فراواني آنيا دوقلوهاي اخوين

ند نه تنها آي يك زيگوت به دست مي كه از نمو دوقلوهاي همسان به دليل آن
ند و جنسيت دوقلوهاي هست  ها نيز همسان هاي آن د بلكه ژنومظاهري همانند دارن
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اما دوقلوهاي دو تخمكي كه از لقاح دو تخمك مادر به  باشد همسان يكي مي
  گيرند، ممكن است از دو جنس مخالف باشند.  وسيله دو اسپرم پدر منشاء مي

  
  انتقال هستهسازي انسان از طريق  . فرآيند شبيه2

 انتخاب يك تخمكي كه نابارور است.  .1

 آوردن يك تخمك فاقد هسته.  دسته كشيدن هسته تخمك و ب بيرون .2

هاي بيست و سه گانه در مورد انسان و  ترتيب تخمك فاقد كروموزوم بدين
ترين  ماند مايع سيتوپالسم است كه مهم چه باقي مي اطالعات ژنتيكي است. آن

  است. 3رويانكاركرد آن تغذيه 
كشيدن هسته آن و هدايت آن به درون  بيرون 4گزينش يك سلول جسمي .3

  تخمك فاقد هسته. 
هاي عادي دو  شود اما اين تخمك با تخمك بدين ترتيب تخمك بازسازي مي

كه  هاي اصلي خويش است و ديگر آن زومها فاقد كرومو برخالف آن .تفاوت دارد
باشد كه همه  هاي الزم مي امل همه كروموزومها، ش جاي نيمي از كروموزوم به
  ا از سلول دهنده، گرفته شده است.ه آن
الكتريكي،  جريان يا شيميايي داروهاي كمك به شده بازسازي تخمك . تحريك4

كه  آن سازد. در نتيجه بي اين تحريك تخمك را فعال و به تقسيم سلولي وادار مي
  دهد. تخمك به تكثير خود ادامه ميلقاح جنسي صورت گرفته باشد، 

كه تخمك در آزمايشگاه به مرحله چند سلولي رسيد به رحم منتقل  . پس از آن5
  دهد (رويان). ه رشد خود ادامه ميجا ب شده و در آن
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. پس از زمان الزم براي بارداري تخمك به جنين كامل و زنده تبديل و در 6
شود. نوزاد از نظر ژنتيكي تطابق نسبتاً كاملي به كسي دارد  معين، زاده ميمواعد 

  كه هسته سلول جسمي از او گرفته شده است. 
  

  سازي انسان انواع شبيه
توان به دو نوع  كند، مي سازي در دنياي امروز دنبال مي بر اساس اهدافي كه شبيه

  سازي انسان اشاره كرد: شبيه
  
  5ثليسازي توليد م . شبيه1

در اين روش هدف و حاصل كار پديدآمدن انساني است كه از نظر ژنتيك با 
هاي فراواني دارد. در  دار از او گرفته شده است، شباهت فرد اوليه، كه سلول هسته

گردد. به اين نوع از  هاي همسان ژنتيكي كاملي از يك انسان توليد مي واقع كپي
  شود.  فته ميسازي مولد، ارگانيسمي نيز گ سازي، شبيه شبيه
  

  6سازي پژوهشي . شبيه2
شود،  نيز گفته مي  7سازي درماني سازي انساني كه به آن شبيه در اين نوع از شبيه

هاي فرد  حاصل كار توليد بافت يا اندامي است كه سلول آن از نظر ژنتيك با سلول
ر باشند و هدف استفاده درماني يا پژوهشي از حاصل كا اوليه تقريباً همانند مي

  است. 
پيشنهاد شده است » سازي پژوهشي شبيه«بودن دامنه اصطالح  با توجه به گسترده

استفاده شود تا راه سوء   8»سازي به منظور تحقيقات درماني شبيه«از اصطالح 
در  )71، ص ش. 1387محمدي، (. سازي باز گذاشته نشود استفاده از اين نوع از شبيه



1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال           /  فصلنامه حقوق پزشكي 52 

بيه
ش

 
يكا

آمر
ده 

متح
ت 

ياال
ق ا

حقو
در 

ان 
انس

ي 
ساز

 

 ههاي متحد سازي انسان در ايالت جواز انواع شبيهقسمت بعدي مقاله به جواز يا عدم 
  پرداخته خواهد شد. آمريكا

  
  آمريكاسازي انسان در حقوق اياالت متحده  شبيه

گيرد كه  ال قرار مي  در خانواده نظام حقوقي كامن آمريكاايالت متحده حقوق 
  گانه دارد.  ها و نظام حقوقي آنان بر مستعمرات سيزده ريشه در تاريخ تسلط انگليسي
ال بر آراء قضايي استوار است و قضات با آراء و احكام  مبناي نظام حقوقي كامن

كنند و  اجرا مي ر وها را تغيي اين رويه محاكمدهند و  خود رويه قضايي را شكل مي
اي در موضوعي وجود نداشته باشد، قضات، خود از طريق ادله حقوقي،  اگر سابقه

  كنند. ام مورد نظر را استخراج مياحك
هاي  با تفكيك بين حقوق دولت فدرال و حقوق دولت آمريكانظام حقوقي 

ايالتي موجب شده است كه عمالً دو سازمان قضايي موازي در اياالت متحده 
وجود بيايد. صالحيت قوانين ايالتي بر قوانين فدرال ارجعيت دارد و چندگانگي  هب

وضوع لذا م )ش. 1389هافمن، ( ،حقوقي در اياالت متحده از بين نرفته است
 مجزارا دارد كه در قوانين هر ايالت به صورت  سازي انسان اقتضاي اين شبيه

  بررسي شود.
هاي  اي از مقررات در محافظت از سوژه مجموعه گسترده آمريكاايالت متحده 

سسات ؤهاي م كه دليل عمده آن فعاليت هاي علمي پديد آورده ي در آزمايشانسان
  باشد. لي بهداشت در اين زمينه ميم

در دوران رياست جمهوري بوش در جهت مهار اين پديده نوين اقداماتي 
بوش اطالع داد كه براي رئيس جمهور م.،  2001صورت گرفت. در آگوست 

هاي بنيادي رويان  اولين بار بودجه فدرال براي حمايت تحقيق بر روي سلول
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اش اظهار داشت كه جداً مخالف  انساني تخصيص خواهد يافت. بوش در سخنراني
اي براي  مشاوره قصد خود را مبني بر ايجاد يك هيأت سازي انساني است و كلون

هاي نوين  سازي انسان و ساير پديده پديده شبيهبررسي موارد اخالقي و پزشكي 
 2اي اخالق زيستي رئيس جمهور براي مدت  مشاوره هيأتپزشكي اعالم كرد. 

گذاري شد  پايهم.،  2001در دوم نوامبر سال  13237سال با فرمان اجرائي شماره 
اي اخالق  نظريات اين گروه مشاوره تأثيرتحت  آمريكاملي بهداشت  مؤسساتكه 
  )م. 2006جوديس اي، (باشند.  تي ميزيس

سازي  ايالت قوانيني را در رابطه با اعتبار و يا عدم اعتبار شبيه 15در حال حاضر 
براي اولين بار در مجلس  آمريكاسازي  انسان در  شبيه مسألهانساني دارند. 

. شد م.، 1996سازي براي بارداري در سال  كاليفرنيا مطرح شد كه منجر به منع شبيه
  .باشد پردازيم ايالت كاليفرنيا مي لذا اولين ايالتي كه به آن مي )م. 2008جانسن، (
  

  9كاليفرنيا
سازي  شبيه زمينه در كه دبو ايالتي اولين كاليفرنيا ايالت شد عنوان كه  طوري همان

  10.گذاري كرد انسان اقدام به قانون
هاي پژوهشي و  سازي تنها در زمينه اجازه انجام شبيه ،به موجب قانون اين ايالت

هاي پژوهشي همان تحقيقات درماني  تحقيقاتي داده شده است و منظور از زمينه
هاي عمومي در  باشد. به موجب قانون ايالت كاليفرنيا حق استفاده از بودجه مي
ه، سازي توليد مثلي به صورت مطلق منع شده است. اين در حالي است ك شبيه

سازي درماني مجاز دانسته شده است. موارد  هاي عمومي در شبيه صرف بودجه
ديگري كه در اين قانون به آن توجه شده ممنوع كردن خريد يا تجارت تخمك، 

  .است سازي انساني ها براي شبيه تخم و يا اجاره دائمي آن
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بديهي است ايجاد قوانيني كه در آن ضمانت اجراهايي براي حمايت از 
شدن آن قوانين وجود نداشته باشد، مفيد فايده نخواهد بود و در  موجوديت و عملي

در جهت تحقق  مؤثراين مورد قانون ايالت كاليفرنيا نيازمند ضمانت اجراهايي 
  باشد. اهدافش مي

  
  11ماساچوست

در  12يك دانشمند از مركز تحقيقات پيشرفته سلوليم.،  2001در نوامبر سال 
رد كه توانسته است اولين جنين انسان را به منظور انجام ماساچوست اعالم ك

هاي اين دانشمند بر  سازي كند. آزمايش هاي انسان شبيه تحقيقات درباره بيماري
شدن  شروع به تقسيم عدد 3ها فقط  روي هشت سلول انجام گرفت كه از ميان آن

اين نست فقط به شش تقسيم شود. قانون ها توا و در نهايت يكي از آن نمودند
سازي پژوهشي (درماني)  سازي توليد مثلي را منع كرده است و شبيه شبيه 13ايالت

گرفتن  را مجاز دانسته است. در اين قانون افراد از خريد و فروش، انتقال و يا
گرفتن اين قانون مجازات حبس و جريمه  اند و براي ناديده رويان انساني منع شده

دي در نظر گرفته شده است. به موجب قانون ايالت ماساچوست صرف نق
ي هاي پژوهش سازي هاي عمومي همانند قانون ايالت كاليفرنيا تنها در شبيه بودجه

  (درماني) مجاز دانسته شده است.
  

  14ميشيگان
سازي انساني با هر هدفي را ممنوع اعالم  هر نوع شبيه 15قانون ايالت ميشيگان

  هاي عمومي در اين موضوع را ممنوع دانسته است.  ف بودجهكرده است و صر
  هار دسته مجازات در كد ايالت ميشيگان در نظر گرفته شده است:چ
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  هاي كيفري تا ده سال حبس، مجازات -
 هاي مدني تا ده ميليون دالر، مجازات -

ضمانت اجراهاي اداري كه به وسيله دپارتمان بهداشت مقرر شده است، اعمال 
 )292، ص ش. 1387ساعد، ( .خواهد شد

ضبط اموال: مقنن بر اين نظر بوده است كه اكثر افرادي كه به انجام اين  -
نمايند افرادي سودجو و منفعت طلب هستند كه در جهت  چنين افعالي اقدام مي

ها  گزينند، لذا ضبط اموال آن كسب سود و منفعت مالي چنين اعمالي را بر مي
 ها باشد.  اسبي براي بازداشتن آنتواند در اين جهت گام من مي

  
  16ويرجينيا

هاي توليد مثلي را ممنوع اعالم كرده است اما  سازي شبيه 17در كد ايالت ويرجينيا
باشد و در  هاي درماني عبارات اين قانون مبهم و نامشخص مي سازي در زمينه شبيه

نيست  باشد و مشخص مبهم مي مقننهاي درماني الفاظ  سازي مورد ممنوعيت شبيه
  درماني نيز ممنوع است يا نه؟ هاي انساني با اهداف سازي ا شبيهكه آي

سازي به عنوان خلق و يا تالش براي خلق انسان از  در اين قانون آمده است شبيه
ممنوع و  18هاي سوماتيك هاي انساني و كاشت سلول طريق انتقال هسته سلول

  باشد.  برابر درآمد ناخالص هر فرد مي 2مجازات براي آن داراي مجازاتي برابر با 
  

  19نيوجرسي
اهداء جنين به زوجين نابارور مجاز دانسته شده است  20در قانون ايالت نيوجرسي
استفاده از اهداء جنين در اين قانون به طور صريح خريد  اما براي جلوگيري از سوء

سازي انسان  هاي انساني و جنين انساني با هدف شبيه انساني، بافتو فروش رويان 
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هايي از جمله جريمه نقدي  (از نوع توليد مثلي) منع شده است و براي آن مجازات
سازي  دالر در نظر گرفته شده است. در واقع قانون اين ايالت، شبيه 50,000تا مبلغ 

  ه است. مجاز دانسترا انساني با اهداف پژوهشي (درماني) 
  

  21داكوتاي جنوبي
سازي انساني چه  هاي عمومي در جهت شبيه صرف بودجه 22در قانون اين ايالت

با هدف توليد مثل و چه با هدف درمان ممنوع اعالم شده است و انتقال يا دريافت 
هاي سوماتيك  سازي انساني از جمله تخمك، تخم، رويان، سلول محصوالت شبيه

سازي، براي آن مجازات تعيين  راي كليه اهداف شبيهبه صورت كلي و يا جزئي ب
دالر و يا جريمه نقدي دو  2,000ها، جريمه نقدي  شده است. از جمله اين مجازات

  برابر درآمد ناخالص هر فرد يا متوسط آن در نظر گرفته شده است.
الزم به ذكر است كه ايالت داكوتاي شمالي نيز با اتخاذ سياست تقنيني مشابه با 

كوتاي جنوبي سعي در مهار اين پديده نوين كرده است و تنها در نوع مجازات با دا
ايالت داكوتاي جنوبي داراي تفاوت است، چرا كه در ايالت داكوتاي شمالي 

هاي مدني و اداري سخني  صرفاً مجازات كيفري پيش بيني شده است و از مجازات
  به ميان نيامده است. 

  
  23آريزونا

قانوني م.،  2005سازي انسان در سال  جهت مقابله با پديده شبيه ايالت آريزونا در
سازي انسان  را به تصويب رساند كه در آن به صورت مطلق اقدامات پيرامون شبيه

چه با هدف توليد مثل و چه با هدف پژوهشي و درماني (بيومديكال) را ممنوع 
مومي براي اين هاي ع اين ايالت صرف بودجه قانوناعالم كرده است. بر اساس 
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 –هاي داكوتاي شمالي  ست. در واقع قانون اين ايالت مشابه ايالتعمل ممنوع ا
سازي انساني با هر هدفي چه پژوهشي و  جنوبي و ميشيگان اقدامات در زمينه شبيه
اما در قانون اين ايالت ضمانت اجرايي  ،چه درماني را ممنوع اعالم كرده است

و  تجديد نظرمشخص نشده است و از اين نظر نياز به  قانونبراي تخطي از اين 
  باشد.  ضمانت اجرايي در جهت حمايت از اين قانون مي الحاق

  
  24آركانزاس

را به  25سازي انسان، قانوني در زمينه شبيهم.،  2003ايالت آركانزاس در سال 
سازي انسان به  آيد كه شبيه تصويب رساند كه از محتواي اين قانون به دست مي

باشد چه هدف از اين پديده توليد مثل باشد يا اهداف  طور مطلق ممنوع مي
  پژوهشي و درماني. 

سازي  جايي و انتقال و يا گرفتن محصوالت شبيه هدر اين قانون آمده است جاب
شده انسان ممنوع است و ضمانت اجراهايي براي تخطي از اين قانون در نظر 

يك  ترين دريافت دالر يا بيش 25,000گرفته شده است. از جمله جريمه نقدي 
  شود. فرد در يك سال محكوم مي

شده در صورت  در واقع در قانون ايالت آركانزاس ضمانت اجراي در نظر گرفته
  باشد. هاي مدني مي از نوع مجازاتتخطي از قانون 
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  نتيجه
سازي انسان اين واقعيت  در زمينه پديده شبيه آمريكابررسي قوانين اياالت متحده 

سازي انسان با هدف توليد مثل  شبيه آمريكاكند كه در تمامي اياالت  را روشن مي
هاي عمومي داراي ضمانت اجراهاي  و خلق يك انسان ممنوع و صرف بودجه

  باشد. هاي سنگين نقدي و... مي مهكيفري از جمله حبس و جري
سازي  با هدف پژوهشي (درماني) و يا به عبارتي ديگر شبيهسازي انسان  اما شبيه

هاي  مجاز و حتي صرف بودجه آمريكاانساني بيومديكال در برخي از اياالت 
  ن موضوع بالمانع دانسته شده است.عمومي براي اي

سازي انساني با هدف توالدي و توليد مثل، از  كه علت عدم پذيرش شبيه اين
و قرار دادن مجازات براي افرادي كه به اين امور  آمريكاهاي  جانب ايالت

در كشور  محققان ديگرتواند موضوع تحقيقي باشد كه  پردازند چيست مي مي
  آن بپردازند.توانند به  مي
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  ها تنوش يپ

1  . Clonaid. 
2  . Dolly. 

كننده از لحظه لقاح تا پايان هفته هشتم رويان ها ياخته رشد در انسان (Embryo). رويان به انگليسي 3
 شود.  ناميده مي (fetus)نام دارد و پس از آن جنين 

4  . Somatic Cell. 
5  . reproductive Cloning. 
6  . research Cloning. 
7  . the rapeatic Cloning. 
8  . Research Cloning – for – Biomedical. 
9. California. 
10  . 16004-5 health & safety § 24185 §  24187  § 24189/ § 12115-7   § 
California code Business and professions. 
11  . Massachusetts. 
12. Advanced Cell Technologies. 
13  . 2005 Massachusetts SB2039. 
14  . Michigan. 
15  . Michigan code §§  333.2687-268,  §§ 333.16274-
16275,333.20197.333.26401-26403,750,430a. 
16. Virginia. 
17  . Virginia code § 32.1-162.32-2. 
18  . Somatice Cell. 
19  . New Jersey. 
20  . New Jersey Cod § 2C:11A-1 § 26:27-2. 
21  . South Dalota. 
22  . South Dakota code § 34-14-27. 
23. Arizona. 
24  . Arkansas. 
25  . 2003 Arkansas cod Sb185. 
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