
  انسان در حقوق ايران سازي شبيهبررسي جرم انگاري 
  حسن فكور

  چكيده
كانون توجه دولتمردان، پزشكان، حقوقدانان و  ،عنوان تكنولوژي نوظهور سازي به هيشب

اي نو به روي جامعه  اين پديده عالوه بر اينكه دريچه. ساير محافل علمي قرار گرفته است
هايي را پيش روي جامعه  كند، نگراني ياش باز م بشري در خصوص خصايص درماني

 سازي شبيهد و ليا مو سازي انساني وري به دو بخش شبيهااين فن .دهد بشري قرار مي
عبارت مذكور به ذهن  اولين معني كه با توجه به. شود يا پژوهشي تقسيم مي درماني

اني ديگر بيه انسدهي يك موجود انساني ش گردد در مفهوم ساده ايجاد و شكل متبادر مي
سي نانتقال هسته سلول ج: توان گفت مي سازي شبيهدر بيان مفهوم پزشكي  .است

تئوري، محققان در توليد از طريق لحاظ به . به درون تخمك فاقد هستهسوماتيك 
در  .را تبديل به جنين نمايند) رجنسيغي(همانندسازي سعي دارند تا سلول سوماتيك 

در نتيجه . ه كار مشابه اما نتيجه كامالً متفاوت استسازي ياد شده شروع ب گونه شبيهدو
آيد كه از لحاظ ژنتيكي كامالًَ شبيه فردي است كه  وجود مي انساني فردي به سازي شبيه

درماني، هدف تهيه  سازي شبيهدر حالي كه در . از هسته فعال او استفاده شده است
ها قابليت  است، كه اين سلول، در حال رشد ههاي بنيادين جنيني از جنين چند روز سلول

  .را دارد ها اندامها و  هاي هر يك از بافت تبديل شدن به سلول
ثير قابل توجهي در سير قانونگذاري أت ندستهكلونينگ اديان كه از منابع اوليه و مهم 

اديان مختلف در اين زمينه مبادرت به اعالم نظرهاي متعدد و  .دناين پديده داردر مورد 
گياهي و حيواني به اتفاق آراء، آنرا  سازي شبيهدر خصوص  تقريباً. اند دهمتفاوت نمو
نابين بوده، لكن آنچه بيش يدرماني وضعيت ب سازي شبيهدانند و در خصوص  مطلوب مي

آيين . انساني است سازي شبيهاند  را به شدت مذموم دانسته از همه مورد بحث است و آن
انساني را مذموم دانسته و به شدت مخالف  درماني و سازي شبيهكاتوليك هرگونه 
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آراء  ،طور اتفاق در دين مبين اسالم، اهل تسنن به. كارگيري اين تكنولوژي است هب
از ديدگاه شيعه اين پديده در . اند انساني را غيراخالقي و خالف اسالم دانسته سازي شبيه

 مجازدرماني را  سازي هشبيبا اين وجود . سطح قابل توجهي مورد مداقه قرار نگرفته است
  .وجود نداردسازي انساني اتفاق نظر  دانند لكن در خصوص شبيه منع و مطلوب مي

ن از دكارگيري و بهره بر هبا توجه به كاربرد اين تكنولوژي و معايب احتمالي آن، ب
اين راستا هر يك به داليل متعدد  اين پديده موافقان و مخالفاني را به همراه داشته كه در

بر اين اساس برخي از كشورها با توجه به رويكردهاي مذهبي،  .اند مسك جستهت
فرهنگي، اخالقي و اجتماعي خود با اين پديده برخورد نموده و در سير قانونگذاري 

اين پديده مانند ايران  قوانين موضوعهسفانه در أمت. اند انگاري آن پرداخته خويش به جرم
گذاري كشور وارد  كه خيلي دير در عرصه قانون هاي علمي و اجتماعي ساير پديده

نويسي تهيه نشده كه  و حتي پيشگذاري قرار نگرفته است  سير قانون تاكنون در شود مي
دهنده سياست  رسمي كه نشان گونه موضع دولتمردان هيچ همچنين. در دست بررسي باشد

است كه ايران از  حالياين در  .اند هكرداعالم ن ،ايران در قبال اين پديده باشدجنايي 
دست هاي بنيادين رويان انسان  كشورهاي جهان است كه به توليد سلولجمله معدود 

و  سازي شبيهموافقان و مخالفان شده تا با بررسي نظرات  سعياين نوشتار  در .يافته است
كه شايد بتوان  8/5/1382به زوجين نابارور مصوب  جنين ينگاهي به قانون نحوه اهدا

انگاري  به بررسي جرم ،قلمداد نماييم سازي سو و نزديك به پديده شبيه كمي هم را آن
  .اين پديده و عملكرد قانوني مورد نياز در كشور پرداخته شود

  
  واژگان كليدي

  .حقوق ايران ؛جرم انگاري ؛انساني سازي شبيهپديده 
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  انسان در حقوق ايران سازي شبيهبررسي جرم انگاري 

يا  3سازي درماني يا مولد و شبيه 2سازي انساني و بخش شبيهبه د 1سازي شبيه
با پيشرفت جوامع بشري و گونه كه بيان شد،  همان. شود پژوهشي تقسيم مي

هايي روبرو بوده كه عالوه بر تهديد نظم  گسترش تكنولوژي، بشر همواره با پديده
هاي  پديده .نساني را به مخاطره انداخته استعمومي و هنجارهاي حاكم، كرامت ا

، توليد مثل به كمك ميزآ قتل ترحم ،همچون تلقيح مصنوعي ينوظهور
ل انساني كه هر يك مساي 4هاي پزشكي، مباحث اخالقي پزشكي و ژنوم تكنيك

هاي مختلف  دنبال داشته و تاكنون نظام مختلف اخالقي ،پزشكي و حقوقي را به
 5آفريني در علم ژنتيك ها و فن وريااند خود را با اين فن اجتماعي به ندرت توانسته

زمان طوالني سپري گردد تا جامعه بشري به اجماعي در  مدت بايد سو نمايند و هم
در  از بدو پيدايش انسان كه سازي شبيهين ميان ا در. اين خصوص دست يابد

. باشد پا به عرصه جوامع بشري نهاده است اي از ابهام در عرصه توليد مثل مي هاله
و  ءامر با ايجاد روش نوين در درمان نازايي، درمان اعضا باديدر وري ااين فن
هاي انسان وارد دنياي پزشكي توالدي گرديد لكن با توجه به مقرراتي كه  بافت

هايي در جوامع  وجود آمدن دغدغه هحيات بشري براي آن برشمرده است موجب ب
  .ستخالقي، ديني و حقوقي گرديده ابشري در ابعاد مختلف پزشكي، ا

ها با توجه به رويكردهاي فرهنگي، مذهبي، سياسي و  دولتدر اين تحقيق 
اي  انسان توجه داشته و در سطح منطقه سازي شبيهاجتماعي حاكم بر جوامع خود به 

اجراي آن  ووري امند نمودن اين فن المللي درصدد وضع مقرراتي جهت قاعده و بين
المللي در خصوص  زه ملي و بينرويكردها و تفكرات حاكم در حو. اند برآمده

برخي از كشورها . گرديده استصورت پديدار  به دو سازي شبيهبرخورد با مقوله 
با هر هدفي  سازي شبيهتوالدي و پژوهشي و جرم انگاري  سازي شبيهبه منع 
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توان به كشورهاي ايالت متحده آمريكا، استراليا و  اند كه از اين ميان مي پرداخته
ل ين كشورهايي است كه به اهميت مسايفرانسه يكي از نخست. نمودفرانسه اشاره 

فرانسه را به سوي  1993زيست اخالقي پي برده است و اين موضوع از سال 
مشورتي ملي اخالق علوم زيستي و پزشكي سوق داده كه الگويي تشكيل كميته 

. اند ههايي بوده است كه بعدها در ديگر كشورهاي اروپايي تشكيل شد براي كميته
اين زمينه است، زيرا  نمونه در كامالًهمچنين فرانسه مجهز به يك مجموعه قوانين 

گيرد و اصول بنيادين  اخالقي را دربر مي ـاين مجموعه قوانين تمام عرصه زيست 
سازد كه از يك سو با حقوق اشخاص سازگاري  اي مطرح مي گونه و اساسي را به

تغيير و تحوالت راه  عدم ايجاد مانع بر سر دارد و از سوي ديگر منطبق بر لزوم
  )15، 1382ساالبارو، ( .بيولوژيك است

ها را تشديد كرده  انسان سازي شبيههاي مربوط به  اخيراً قانونگذار فرانسه مجازات
ن و منزلت انساني يك اصل اساسي و أساسي فرانسه حفظ شدر قانون ا. است

پس از . دهد زيست اخالقي را تشكيل ميقوانين باشد كه پايه و اساس  ارزشمند مي
توليد مثل غيرجنسي ميش در انگلستان و برانگيخته شدن احساسات شديد در سطح 

خواستار  جمهور فرانسه بالفاصله نسبت به آن ابزار نگراني كرده و المللي، رئيس بين
كسب اطمينان مبني بر ممنوعيت كامل اين تكنيك در مورد انسان گرديده است 

براي اولين بار از زمان ايجاد كميته مشورتي ملي اخالق پزشكي  1983سال و از 
تاكنون مستقيماً به اين كميته ماموريت داده است تا اطمينان حاصل نمايد كه 

  .صريح توليد مثل غيرجنسي انسان را ممنوع اعالم نمايدطور  بهحقوق فرانسه 
با اهداف توليد  سازي شبيه برخي ديگر از كشورها تنها به منع گونه بازآفريني و

اند كه از  با اهداف درماني يا پژوهشي را تجويز نموده سازي شبيهمثلي پرداخته و 
 1990در سال . توان به كشورهاي انگلستان و ژاپن اشاره نمود اين ميان مي
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به  6شناسي و لقاح انساني انگلستان با تصويب قانوني تحت عنوان قانون رويان
هاي آن حتي همانندسازي اقدام نمود  هي توليد مثل كمكي و گونها ورياتجويز فن

ن عمل را داراي ، انتقال هرگونه رويان حاصل از ايسازي شبيهو در خصوص 
  .وصف كيفري دانست

برپايه اين قانون رويان تشكيل شده پس از انجام عمل لقاح يك رويان انساني 
گونه اقدامي  تكنولوژي هيچ دولت ايران از بدو ظهور اين .گردد زنده محسوب مي

انگاري اين پديده در  بررسي جرم. در راستاي قانونگذاري آن صورت نداده است
هاي بنيادين  كشور با توجه به دستيابي دانشمندان ايراني به تكنولوژي توليد سلول

انسان  سيتاز بالستو HESهاي  رويان انسان و مشتق نمودن يك رده جديد سلول
دار شده است و موفقيت بسيار  شناسنامه Royanltlلمللي به نام ا كه در سطح بين

با . اي برخوردار است از اهميت ويژه. گردد بزرگي براي پژوهشگران محسوب مي
وجود اينكه تحقق اين امر با كسب اجازه از رهبران ديني كشور صورت پذيرفته 

امدهاي غير است اما اين امر مانع از آن نيست كه در راستاي جلوگيري از پي
الزم هاي احتمالي اين پديده قوانين و راهنماهاي نظارتي  اخالقي و سوءاستفاده
نگارنده بر آن است كه مقاله را در سه  )119، 1384الريجاني، ( .تدوين و اجرا نگردد

در  سازي شبيهدر ايران، نگاهي به  سازي شبيههاي مخالفان و موافقان  بخش ديدگاه
حقوق ين به زوجين نابارور و عملكرد قانوني مورد نياز در جن يقانون نحوه اهدا

  .ارايه نمايدايران 
  
  سازي شبيههاي مخالفان و موافقان  ديدگاه) الف

 7)دالي( سازي شبيهانسان با انتشار خبر  سازي شبيهپس از قوت گرفتن مقوله 
اي ه مطابق ارزشبرخالف ساير كشورهاي دنيا كه بالفاصله در مقابل اين پديده 
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به  در كشور ما. ع خويش را اعالم نمودندحاكم بر جوامع خود جبهه گرفته و موض
. اين بحث توجهي نگرديد و مقامات رسمي كشور در اين خصوص اقدامي ننمودند

دانان و پژوهشگران به اين پديده پرداخته  پس از چند سال به ندرت از سوي حقوق
رسد بدون در نظر گرفتن  اهي به نظر مياند كه گ ه نمودههايي را اراي شد و ديدگاه

و بررسي تمام جوانب آن ابراز گرديده است كه در ادامه واقعيت اين تكنولوژي 
  .زيمپردا به بررسي آن مي

  
  سازي شبيههاي مخالفان  ديدگاه ـ1

با پرداختن بر اين بحث كه  )29، 1384تيموري، ( دانان يكي از حقوقـ 1ـ1
شود  هومي به اصول و قواعد كلي حقوق اطالق مياصول كلي حقوق، به لحاظ مف
ها قرار گرفته است و لذا جزء  پذيرش تمام ملت كه به صورت مشترك مورد

باشد و حتي به  الملل قابل اعمال مي الملل بوده و در روابط بين قواعد حقوق بين
 المللي دادگستري بدون وجود تعهدات مبتني بر اساسنامه ديوان بين 38موجب ماده 
هاي مصرح در اعالميه  ها و آزادي باشند كه از ليست حق االجرا مي معاهدات الزم

را با توجه به اين  سازي شبيهنمايد و پديده  عنوان نمونه ياد مي جهاني حقوق بشر به
 3دهد و معتقد است كه حق حيات مندرج در ماده  حقوق مورد بررسي قرار مي
باشد و با تكيه بر  آزمايشي انسان مرتبط مي سازي شبيهاعالميه جهاني حقوق بشر با 
درماني  سازي شبيهانساني و موافقت با  سازي شبيهداليل ذيل به مخالفات با 

  :پردازد مي
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  الضرر ـ1ـ1ـ1
عنوان نخستين  به» الضرر«در خصوص اصول بنيادين اخالق زيستي از اصل 

كس حق ندارد بدون  داند كه هيچ را بيانگر اين مهم مي و آن كند اصل ياد مي
آزمايشي كه حيات  سازي شبيهتوجيه اخالقي، ضرري به ديگران وارد كند تنها 

ضرر در تزاحم نمايد با اصل ال  نابود مي) برفرض انساني تلقي شدن(شبيه ساخته را 
  .داند مي
  
  اصل سودمندي ـ1ـ1ـ2

نند، و ك عنوان دومين اصل بنيادين درحوزه اخالق زيستي ياد مي از اين اصل به
تكاليف نهفته در اين اصل در جلوگيري از ورود ضرر و شر به : دارند بيان مي

هاي احتياطي  ديگران و حركت در جهت ارتقاء و توسعه خير و نيكي به ديدگاه
اين حوزه با مخالفتي روبرو  درماني در سازي شبيهاما . المللي نزديك است اسناد بين

  .نيست
  

  غايت بودن انسان ـ1ـ1ـ3
ها  عنوان سومين اصل بيان گرديده است همه انسان پايه اين اصل بنيادين كه بهبر

باشند و لذا مجاز نخواهيم بود كه براي  غايت بوده و از حيثيت انساني برخوردار مي
و حتي  ءمين مقاصد پژوهشي خود در حوزه بيوتكنولوژي، افراد را در حد اشياأت

انسان در  سازي شبيه، منع سازي شبيهزه را درحو حيوانات تنزل دهيم و نتيجه آن
هاي  خصوص ساير گونه در. دارد فرضي كه جنين انسان تلقي شود بيان مي

، نفس عمل آنها را موجب نقض اصل بنيادين غايت بودن انسان و يا سازي شبيه
  .دانند استفاده ابزاري از آن نمي
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از تفسير مواد  )5ـ6، 1384السان و كنعاني، ( دانان از حقوقديگر دو تن ـ 1ـ2
اند كه زمان انعقاد نطفه آغاز  چنين برداشت نموده) 957از جمله ماده (قانوني مدني 

و والد طفل . باشد تمتع از حقوق و در واقع شخصيت يافتن، هر انساني مي
اند كه هسته سلول غيرجنسي او كه داراي  شده را شخصي دانسته سازي شبيه

ل تخمك عاري از هسته جنس ماده، كاشته شود باشد، در سلو كرموزوم كامل مي
در خصوص نسب و قرابت بدون ترديد از لحاظ اتحاد ژنتيكي و سرمنشاء اوليه، 

اند و در موارد ذيل بدون ترديد انتساب شبيه به  شبيه را منتسب به اصل دانسته
  :اند پذير دانسته صاحب رحم را امكان

متعلق به  ي از جنس ماده، هر دودر موردي كه هسته فعال و تخمك عار ـ1ـ2ـ1
باشد در اين وضعيت شبيه تنها به مادر منتسب بوده و فاقد  زن صاحب رحم مي

  .به معناي عرفي وشرعي آن است» پدر«
و تخمك عاري از جنس در موردي كه هسته فعال متعلق به يك زن  ـ1ـ2ـ2

  .ه شود، متعلق به زن ديگري بوده و سلول اوليه در رحم زن اول كاشتماده
حالتي كه هسته فعال سلول غيرجنسي مردي در تخمك منفعل زني  ـ1ـ2ـ3

كاشته شود بين ايشان رابطه زوجيت برقرار و شوهر فاقد توان جنسي توليد مثل 
به ) نطفه بارور شده( باشد كه در اين حالت با قياس به مشروعيت انتقال جنين

قانون  ومالك دبا اشد و رحم زني كه بين او و شوهر رابطه زوجيت برقرار ب
بايد نسب مشروع را  8/5/1382نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 

  .ميان شبيه و پدر و مادر وي برقرار دانست
هاي علمي، اخالقي و  ه ديدگاهايبايست با ار اند كه مي گيري نموده و چنين نتيجه

 سازي شبيهفرض منع و در . ل به تفكيك گرديدقاي سازي شبيهحقوقي ميان انواع 
در زمينه  هاي صريح و سنگيني براي مقابله با آن وضع گردد و بايست مجازات مي
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االمكان  درماني به مشخص نمودن تمامي ابعاد آن پرداخت و حتي سازي شبيه
ممانعت از انجام آن تا زمان مشخص شدن و رفع تمام ابهامات اين شيوه درماني از 

ز عواقب بعدي ثر براي جلوگيري اؤتواند گامي م لحاظ علم پزشكي و ژنتيك مي
  .اين فناوري باشد

  
  سازي شبيههاي موافقان  ديدگاه ـ2

و  سازي شبيهمعتقدند كه رابطه ميان  )62، 1384رحيمي، ( دانان از حقوقيكي  ـ2ـ1
در . وجه است خصوص من هاي بنيادي رابطه عموم و تكنولوژي استفاده از سلول

هاي بنيادين  است، سلول سازي شبيهيا درماني كه يكي از انواع  تحقيقاتي سازي شبيه
شود، در عين حال  ها استفاده مي آيد و از آن براي درمان بيماري دست مي جنين به

هاي بنيادي را  هاي بنيادي نيست سلول دست آوردن سلول تنها راه به سازي شبيهكه 
هايي كه در آزمايشگاه براي  هاي جنين سقط شده مثالً از جنين توان از بافت مي

ر جنسي يك هاي غي اند و يا از سلول طور مصنوعي ايجاد شده درمان ناباروري به
  .انسان كامل كسب نمود

درماني، روشن شدن  سازي شبيهدر خصوص موضع احتمالي حقوق ايران در قبال 
ف دانند كه جنين از چه زماني صاحب حق و تكلي ال ميؤاين امر را در گرو اين س

شود و ابتداي شخصيت چه زماني است؟ و پس از بررسي اين موضوع با تطبيق  مي
نمايند كه در  گيري مي دادن آن با مقررات مربوط به سقط جنين، چنين نتيجه

انسان وجود ندارد و همچنين  سازي شبيهحقوق ايران مقررات خاصي در خصوص 
شود و  ديده  نميوجود آمدن انسان تصريحي  نسبت به ابتداي شخصيت و به

ايش داراي حيات انساني ندانسته و دبراساس فقه اماميه جنين را از بدو تولد و پي
داند و مقررات مربوط به سقط  را پس از چهار ماهگي داراي حيات انساني مي آن
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شده ندانسته و در مقام بيان  سازي شبيهجنين را قابل تعميم به از بين بردن جنين 
شده سقط محسوب  سازي شبيهند كه از بين بردن جنين نماي دليل عنوان مي

شناخته شده و ديه جنيني كه در قانون براي سقط جنين مرحله گردد و اولين  نمي
درماني،  سازي شبيهباشد و در  ، ديه نطفه مستقر شده در رحم ميآن مقدر گرديده

ن و مقررات در نتيجه در قواني. شود جنين قبل از استقرار در رحم از بين برده مي
درماني يا تحقيقاتي انسان  سازي شبيهايران و شريعت اسالمي دليلي بر ممنوعيت 

  .اند ه ننمودهانساني اراي سازي شبيهوجود ندارد اما ديدگاه روشني از 
 توان آن را در زمره ديدگاه موافقان در هايي كه مي از جمله ديدگاه ـ2ـ2

معتقد  )89، 1384صادقي، ( ست كهدرماني دانست، ديدگاهي ا سازي شبيهخصوص 
است همانندسازي زايشي شايد در نگاه نخست و في نفسه دليلي بر حرمت آن 
نباشد چرا كه گرفتن سلول بدني، خالي كردن هسته تخمك و آميختن سلول با 

توليد جنين در نهايت انتقال آن به رحم مادر جانشين، در  تخمك فاقد هسته و
نظر اجنبي اجتناب شود،  ز محرماتي، چون لمس وصورتي كه در مقدمات آن ا

حرام نبوده و دليلي بر حرمت آن نداريم اما اگر آثار و  لمنطبق با هيچ يك از افعا
بار و تبعات اخالقي و اجتماعي مترتب بر آن را در نظر بگيريم،  پيامدهاي زيان

ا و در خصوص همانندسازي پژوهشي ي. توان حكم به جواز اين عمل داد نمي
درماني معتقد است كه از نظر فقه اسالمي اين نوع استفاده از همانندسازي اشكالي 
ندارد چرا كه جنيني كه هنوز در مرحله اوليه وجود قرار دارد وبه رحم مادر انتقال 
داده نشده هيچ يك از احكام شرعي از قبيل وجوب حفظ و حرمت تضييع بر آن 

هاي بنيادين آن پيش از  تخراج سلولشود و استفاده پژوهشي و اس مترتب نمي
  .قال به رحم جانشين اشكالي نداردانت
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ه شده اگرچه بعضاً كمي مستند به داليل فقهي در جهت اعمال و هاي اراي ديدگاه
طور كلي از لحاظ استداللي چندان  باشد اما به ميدرماني  سازي شبيهكارگيري  به

  .باشد مستند به دليل نمي
همچون عدم امنيت  يبا تكيه بر داليل سازي شبيهمخالفان  در سطح جامعه جهاني

هاي  تكنيكي پزشكي، پيري زودرس، آسيب اخالقي و انساني، ايجاد انسان
عنوان انبار اعضا پيوندي، نظر  شده به سازي شبيههاي  ه و استفاده از انسانالخلق ناقص

ن پديده تمسك موافقان اي ،در مقابل. كارگيري اين تكنولوژي دارند به عدم به
هاي بنيادين انسان،  جستن به داليلي همچون مداواي ناباروري، توليد سلول

مين عضو پيوندي أهاي ژنتيكي كمك به رفع مشكالت ت از بروز بيماري جلوگيري
كارگيري اين  كارگيري اين روش در خدمت زندگي خواستار اعمال و به و به

  .پديده گرديده است
پژوهشي يا درماني  بخش انساني و به دو سازي شبيهكه با توجه به اين به نظر 
مشابه اما نتايج كامالً متفاوت است  اين دوگونه شروع كار و در شود تقسيم مي

با  زيرا باشد عقاليي نمي سازي شبيهاعمال ممنوعيت تمام اشكال  مخالفت شديد و
تواند منشأ  ، اين فناوري ميسازي شبيههاي  تفكيك بين گونه كارگيري صحيح و هب

هاي  خدمات بزرگي از جمله جلوگيري از توليد نوزادان معيوب، ممانعت از بيماري
وجود آوردن كودك  ههاي قابل پيوند، ب ژنتيكي، فراهم نمودن امكان توليد اندام

شناسي،  جامعه چند كه علماي علم اخالق و به جامعه بشري گردد هر ...زيستي و
علماي يهود، به مخالفت  اتوليك، ارتدوكس،حقوق همچنين كليساي ك فلسفه و

اند ولي به  خواستار توقف تحقيقات گرديده شديد با انجام اين فناوري پرداخته و
عدم آينده روشن  انساني را به لحاظ مضرّات آن و سازي شبيهتنها  رسد بايد نظر مي

وص خص اما در. المللي منع نمود آور ملّي و بين تا هنگام وضع قوانين الزام



 

 

1388 سال سوم، شماره يازدهم، زمستان      فصلنامه حقوق پزشكي/   156

جرم
ي 
رس
بر

 
بيه
ي ش

گار
ان

 
ران

ق اي
حقو

 در
سان

ي ان
ساز

 

كارگيري اين  از سوي موافقان بهپژوهشي يا درماني كه كاربردهاي آن  سازي شبيه
هيچ دليل . بايست با وضع قوانيني مفيد آن را تجويز نمود گرديد مي ذكرپديده 

 پژوهش در بايست از تحقيق و مي علمي پزشكي براي ممنوعيت آن وجود ندارد و
وري اهاي اخير فن سال در. كرد ها پشتيباني اين زمينه جهت معالجه بيماري

اي داشته است اما  قابل مالحظه دركشور ما پيشرفت چشمگير و سازي شبيه
اين اقدامات متأسفانه  پشتيباني از هاي حقوقي الزم براي حمايت و چهارچوب

تواند سوءاستفاده از تحقيقات  اين خالء حقوقي مي. نگرديده است تاكنون ايجاد
از سويي ديگر حقوق  افع نامشروع را سبب گردد وراستاي كسب من علمي در

لذا جهت اجتناب از اين . سؤال برد محققين را زير مالكيت فكري دانشمندان و
تصويب يك  اخالقي مناسب وـ  بايست به يك نظام حقوقي نتايج نامطلوب مي

  .قانون جامع همت گمارد
  
  8جين ناباروردر قانون نحوه اهداي جنين به زو سازي شبيهنگاهي به  )ب

با امعان نظر در قوانين كشور تنها شايد بتوان قانون نحوه اهداي جنين به زوجين 
قلمداد  سازي شبيهرا كمي هم سو و نزديك به پديده  8/5/1382نابارور مصوب 

نخستين گام را در راستاي حل معضل كساني توانسته  اين قانون در كشور .نماييم
لكن اين راه . برند را بردارد نشدن رنج ميو فرزندار كه از ناتواني باروري طبيعي 

هاي قانوني و شرعي در  حل تنها پرورش جنين حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج
  .نمايد ه ميرا اراي رحم زوجه نازا
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  تبيين قانون ـ1
يك حكم كلي  در ماده. ه مبادرت به بيان قانون نموده استدقانونگذار در پنج ما

دريافت كننده جنين، در ماده سه وظايف و زوجين ده دو ويژگي موضوع، در ما
 وتكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل، در ماده چهار تشريفات رسيدگي 

صالحيت زوجين متقاضي و در نهايت در ماده پنج تكليف وزارت بهداشت به 
  .دارد ي قانون را بيان ميينامه اجرا تهيه آيين

  
  حكم كلي ـ1ـ1

  :دارد بيان مي انون مذكورماده يك ق
مجاز صالح  به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي

الذكر  خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در قانون فوق
هاي قانوني و  زوجهاي حاصله از تلقيح خارج از رحم  نسبت به انتقال جنين

حب جنين به رحم زناني كه پس شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صا
يا هر تنهايي هر يك به (از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها 

  .به اثبات رسيده اقدام نمايند) دو
در تلقيح خارج از رحم  تشكيل جنين از طريق  نص صريح اين قانون لزوم

نسبت به .. .« دارد  طوري كه عنوان مي به. رساند را ميهاي شرعي و قانوني  زوج
لذا » ...هاي قانوني و شرعي هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج انتقال جنين

  .رابطه زوجيت شرعي وجود داشته باشد كبايست بين صاحبان اسپرم و تخم مي
زيرا به . است سازي شبيههاي لقاح خارج از رحم نكته قابل بحث مسئله  در روش

هاي حاصل از تلقيح  ، صرفاً انتقال جنينموجب ماده يك قانون نحوه اهداء جنين
منظور اهداي جنين مجاز شناخته شده است لذا از نص ماده يك  خارج از رحم به

قانون و مباحث صورت گرفته در جريان تدوين آن باالخص نظرات اكثر فقهاي 
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شود كه در حال حاضر فقط  عظام از جمله فقهاي شوراي نگهبان چنين استنباط مي
صورت خارج از رحم صورت گرفته  هايي مجاز است كه تلقيح آن به نانتقال جني

ي جنسي نر و ها سلولموجب آن  بدين توضيح كه لقاح فرايندي است كه به. است
كنند كه به آن جنين اطالق  ماده با تركيب يكديگر موجود جديدي را خلق مي

به يك اثر و  ها و در حيوانات ممكن است در انسان ها سلولتركيب اين . گردد مي
هاي داخل رحمي،  منظور از روش. روش داخل رحمي يا خارج از رحم محقق شود

ي جنسي نر و ماده در داخل بدن ها سلولهايي است كه در آنها لقاح بين  روش
  :باشد شامل دو روش ذيل مي پذيرد، كه در انسان عمدتاً جنس ماده صورت مي

معناي تلقيح نطفه زوج يا مرد بيگانه  هكه ب 9استفاده از وسيله داخل رحمي روش ـ1
  .باشد به رحم يك زن مي

كه به مفهوم تلقيح همزمان نطفه  10هاي فالوپي انتقال گامت به درون لوله روشـ 2
اعم از اينكه بين مرد  .باشد يك مرد و تخمك يك زن به رحم زن ديگري مي

  .باشدزوجيت وجود داشته يا نداشته  ةصاحب نطفه و زن صاحب رحم رابط
هاي لقاح خارج از رحمي كه خارج از بدن جنس ماده در  ترين روش اما عمده

  :پذيرد، عبارتند از محيط آزمايشگاهي صورت مي
ي ها سلولكه بعد از تركيب  11هاي فالوپي انتقال زيگوت به درون لولهروش ـ 1

جنسي و تحقق لقاح، جنين تشكيل يافته را قبل از شروع تكثير سلولي به رحم 
به محض تحقق لقاح، محصول دو سلول نر و ماده به . (كنند ورد نظر منتقل ميم

  ).شود رحم انتقال داده مي
كه در اين روش همانند روش فوق لقاح مابين  12باروري آزمايشگاهيروش ـ 2

يابد، وليكن  نطفه مرد و زن در خارج از بدن و در محيط آزمايشگاه تحقق مي
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داخل بدن در اين روش، بعد از شروع تكثير سلولي انتقال جنين تشكيل يافته به 
 .پذيرد سلولي آن صورت مي 6ـ8در فاصله  جنين و غالباً

 سازي شبيهتوان بيان داشت تمام تكنولوژي استفاده شده در  با اين توضيحات مي
پذيرد و  تا زمان تشكيل جنين و شروع به رشد آن در خارج از بدن صورت مي

هر چند كه در (نظر فقها  باشد توجه به نقطه حمي ميهاي خارج از ر جزء روش
نظرات كم  با توجه به بديع بودن آن اين نقطه سازي شبيهخصوص وضعيت شرعي 

منظور درمان بيماري مغايرتي با موازين شرعي ندارد  به سازي شبيهبه نظر ) باشد مي
باحه دانسته اال برجسته كشورمان اين پديده را مشمول اصاله يكما اينكه اكثر فقها

عالوه  سازي شبيهاما چنانچه هدف از . اند و في حد ذاقه مانعي براي آن قائل نشده
هاي خاص و نژادي برتر باشد،  هايي با ويژگي هاي درماني آن، توليد انسان بر جنبه

توان عنوان داشت كه فقهاي محترم كشورمان نسبت به آن  در اين مورد نمي
خصوص اينكه به لحاظ مالحظات اخالقي و منع استفاده  به. موافقتي اعالم نمايند

 سازي شبيهابزاري از انسان و ابهامات فراوان ناشي از روابط حقوقي انسان حاصل از 
  .زند با ديگران بر اين امر دامن مي

  
  تكاليف زوجين گيرنده ـ1ـ2

رابطه كودك متولد شده و زوجين گيرنده جنين در عالم  نبه نظر روشن شد
چرا كه رابطه نسبي بين كودك و گيرندگان . باشد مر مهمي در اين قانون ميواقع ا

بحث و بررسي صورت گرفته مابين  در اين خصوص پس از. جنين وجود ندارد
قانون نحوه اهداي جنين  2مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، سرانجام ماده 

  :به زوجين نابارور بدين شكل به تصويب رسيد
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ي گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ ازوجين اهديف وظايف و تكال
  .مادر است نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اوالد پدر و

  
  وظيفه نگهداري كودك ـ1ـ2ـ1

در خصوص نگهداري  اطفال و حضانت آنان  1176تا  1168قانون مدني ازماده 
قانون مدني  1168ين بنابر صراحت ماده همچن. تكاليف والدين را بيان نموده است

منظور حمايت از  حضانت به. باشد نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف والدين مي
واژه نظير قانونگذار با انتخاب . و براي نگهداري جسمي و روحي است صغير

 1169وظايف و تكاليف گيرندگان جنين را همان تكاليف مندرج در ماده 
در اصالح . برشمرده است) مع تشخيص مصلحت نظاممج 8/9/1382اصالحي (

پدر قانون مذكور در حضانت و نگهداري طفل اعم از پسر و دختر، در صورتي كه 
و كنند مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد  و مادر جدا از يكديگر زندگي مي
  )175، 1385صادقي مقدم، ( .پس از آن حق حضانت با پدر است

  
  تربيت كودك ـ1ـ2ـ2

ابوين «: هقانون مدني بيان نمود 1178وظيفه تربيت طفل را قانونگذار در ماده 
مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي 

قانون مورد بحث به  3كه در ماده  13».اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند
وع كه از عمومات قانون مدني با توجه به اهميت اين موض. آنان اشاره شده است

قانون مدني مبادرت به  1235ـ1188ـ1179ـ1173مواد  آيد، قانونگذار در بر مي
  .بيان ترتيبات خاص جهت تربيت و مراقبت از اطفال نموده است
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  نفقه كودك ـ1ـ2ـ3
از قانون مدني نفقه اوالد برعهده پدر است و پس از  1199بنابر صراحت ماده 

اجداد پدري است با رعايت االقرب عهده  قدرت وي بر انفاق به فوت او و يا عدم
باشد و در صورت نبودن افراد مذكور و يا عدم قدرت آنها بر  ميفاالقرب  و

در قانون مورد بحث اين تكليف تنها برعهده  .پرداخت برعهده مادر است
ن و به نظر به لحاظ فقدا. قرار داده شده است) زوج و زوجه(گيرندگان جنين 

توان تكليف پرداخت  رابطه نسبي طفل متولد شده با گيرندگان جنين ديگر نمي
از اين مقدمه  .قانون مدني مقرر نمود 1190نفقه را براي ساير افراد مذكور در ماده 

  .شده بپردازيم سازي شبيهآن جهت بيان گرديد تا به رابطه نسبي فرزند 
  
  شده سازي شبيهرابطه نسبي فرزند  ـ2

شده منتسب به چه كسي است؟ و  سازي شبيهيي به مانند اينكه فرزند ها پرسش
دارد، جهت  آيا رابطه نسبي با سايرين دارد يا نه؟ ذهن را به خود معطوف مي

  .پردازيم بررسي آن ابتدا به واژه ولد مي
  .اين واژه در لغت به دو معناي عام و خاص آمده است

  حدوث و خروج چيزي از چيز ديگر) يك
در فقه،  )605، 1412فيروزآبادي، ( روج موجود زنده از موجود زنده ديگرخ) دو

توان  در معناي اول مي. باشد اين واژه و واژه والدت مختص تولد انسان از انسان مي
شده از  سازي شبيهشده را بر آن حمل نمود بدين بيان كه طفل  سازي شبيهفرزند 

  .شود  د بر آن اطالق ميسلول جسمي حادث و خارج شده است لذا واژه ول
معناي دوم اگر قيد انسان احترازي باشد، طبعاًَ طفل شبيه چون از انسان  اما در

  .متولد نشده، اطالق فرزند بر آن دشوار است
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  :كار رفته است در فقه و حقوق واژه ولد در چند مورد به
  ولد حاصل از نكاح شرعي، ـ2ـ1
 ولد حاصل از ملكيت مالك بر كنيز، ـ2ـ2

ولد مالعنه كه پس از مراسم لعان، فرزند از پدر نفي و به مادر محلق  ـ2ـ3
 ،شود مي

مرد بدون مجوز شرعي متولد  ولد زنا كه از التقاي جنسي ميان زن و ـ2ـ4
 ،شود مي

 14.فرزند خواندگي ـ2ـ5

توان فرزند  با امعان نظر در موارد مذكور اين امر مشخص است كه نمي
چرا كه القاي جنسي . چ يك از موارد مذكور ملحق نمودشده را بر هي سازي شبيه
  .وجود ندارد سازي شبيهدر 

توان به موردي تمسك جست كه در روايات فقهي شيعه بدون  در اين مورد مي
محمدبن يعقوب كليني، بدون ( .نمايند ن ملحق ميآجنسي ميان زوجين ولد را به  يالتقا
فه در شرع اسالم، تنها از راه و طي بدين ترتيب الحاق ولد به صاحب نط )تاريخ

شده از سلول  سازي شبيهتوان با وحدت ملك آن طفل  التقاي جنسي نيست، لذا مي
  .دصاحب آن پديد آمده را ولد نامي

موجب مشمول قانون نحوه  سازي شبيهحال صرف خارج از رحم بودن روش 
وضع قانون گردد چرا كه در  اهداي جنين به زوجين نابارور نسبت به آن نمي

به هيچ وجه مد نظر نبوده است، كه اين امر از مذاكرات  سازي شبيهمزبور 
هاي  كنندگان قانون در جريان تصويب آن و بيانات و مذاكرات گروه تدوين

عالوه بر آن با بررسي قانون مورد . گردد تخصصي و حقوقي و پزشكي مشخص مي
 .گردد مشخص مي سازي هشبينامه اجرايي آن انصراف از موضوع  نظر و آيين
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در ماده يك قانون » زوجين صاحب جنين«همچنين از جمله قراين ديگر عبارت 
نامه  در ماده يك آيين »هاي اهداءكننده نطفه زوج«و » نطفه«و همچنين عبارات 

بلكه مخصوص  .ندارد سازي شبيهباشد كه كاربردي در موضوع  اجرايي مي
بدين ترتيب با . باشند مي آزمايشگاهي باروري هاي باروري كمكي همانند روش

تواند  در نظام حقوقي فعلي ايران نمي سازي شبيهنظر مقنن در قانون مورد بحث كه 
اللهي،  فيض( .هاي مجاز توليد مثل انساني محسوب گردد عنوان يكي از روش به

1387 ،64(  
  
  شخصات قانون پيشنهاديعملكرد قانوني مورد نياز در كشور و م ـ3

هاي اجتماعي و  بايست با تكيه بر واقعيت جهت پايداري و اقتدار مين قواني
حال در اين جا اين . ه وضع گرددرعايت اصول و مباني عقيدتي و فكري جامع

بايست مبادرت  است كه به چه شكل در حوزه قانونگذاري كشور مي مطرحال سؤ
اقدامات علمي به وضع قانوني همت گمارد تا به شكل مطلوب عالوه بر حمايت از 

توليد مثلي انسان جلوگيري نمايد؟ و اينكه مشخصات  سازي شبيهو پژوهشي، از 
  قانون پيشنهادي چيست؟

  
  ـ عملكرد قانوني مورد نياز3ـ1

نويس در اين زمينه و در  تدوين قانون به روش صحيح و ابتدا تهيه پيش ـ3ـ1ـ1
  .ادامه بررسي هدفمند موضوع

بايست ابعاد حقوقي و اخالقي  ويكردهاي مذهبي ميعالوه بر تكيه بر ر ـ3ـ1ـ2
از پيچيدگي  سازي شبيهبه لحاظ اينكه . صورت يكساني مد نظر قرار گيرد آن به

خاصي در علم پزشكي برخوردار است و همواره عوامل زيادي منتج به ناديده 
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ه گردد كه در اين زمينه نياز ب هاي اعمال شده مي گرفتن موانع قانوني و محدوديت
بيني آنها در قانون داريم تا تضمين مورد نياز  چهارچوب هاي اخالقي و پيش

  .دست آيد هب
وري اترين كشورها در زمينه فن الگوپذيري و بررسي قوانين پيشرفته ـ3ـ1ـ3
. بايست صورت پذيرد نويس قانون مورد نياز كشور، مي جهت تهيه پيش سازي شبيه

باشد  هاي حال حاضر جهان مي ترين فناوري  وري از جمله پيشرفتهاچرا كه اين فن
اي و  ترين قوانين منطقه ترين و مطلوب كه جهت مديريت صحيح آن كامل

در اين گفته كه به سراغ قوانين . كار گرفت اي موجود را بايد به فرامنطقه
تر برويم نادرست است، بدين لحاظ  كشورهاي در سطح خودمان و يا كمي پيشرفته

يابي به قانوني آرماني است و باالترين سطح اين فناوري  ستكه اگر هدف ما د
مورد توجه است بايد از سطح فناوري كشورهاي پيشرفته بهره گرفت تا بتوان در 

  .آينده اين پديده را تحت كنترل درآورد
تر بيان  توالدي با توجه به مضرات آن كه پيش سازي شبيهانگاري  جرم ـ3ـ1ـ4

بايست صورت  تواند به همراه داشته باشد، مي كه مي اي گرديد و مشكالت عديده
 .گيرد

  
  سازي شبيهمشخصات قانون پيشنهادي در زمينه  ـ3ـ2

در كشور استراليا به  2002در اين زمينه با استفاده از دو قانوني كه در سال 
. بيان گرديده است سازي شبيهها در خصوص  تصويب رسيده است قلمرو ممنوعيت

هايي را دربر  گروه اول فعاليت: شوند ع به دو گروه تقسيم ميهاي ممنو فعاليت
كه در صورت اخذ  ، در حاليباشد گيرد كه در تمام شرايط غيرمجاز و ممنوع مي مي

  .توان به آن مبادرت ورزيد هاي دسته دوم مي مجوز براي فعاليت
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  ها ممنوعيت ـ4
  :ي گروه اول عبارتند ازها ممنوعيتـ 4ـ1

  شده در بدن انسان يا حيوان، سازي شبيهيك جنين انساني  قرار دادن ـ4ـ1ـ1
  ،شده سازي شبيهصادر كردن يا وارد كردن جنين انساني  ـ4ـ1ـ2
  اي هدفي غير از باردار شدن يك زن،ايجاد جنين انساني بر ـ4ـ1ـ3
متحول ساختن يك جنين انساني در خارج از بدن يك زن براي مدتي  ـ4ـ1ـ4

  ،روز 14تر از  طوالني
  ل ارث بردن در ژنوم،ايجاد تغييرات قاب ـ4ـ1ـ5
تواند به حيات  دست آوردن يك جنين انساني از بدن يك زن كه مي به ـ4ـ1ـ6

  ،خود ادامه دهد
 شده از اجزاء ژنتيكي غيرمتشابه، ايجاد يك جنين تشكيل ـ4ـ1ـ7

  ،ايجاد يك جنين دورگه ـ4ـ1ـ8
يوان يا يك زن بدون در بدن يك ح قرار دادن يك جنين انساني در ـ4ـ1ـ9

 ،نظر گرفتن مسير توليد مثلي باروري در بدن زن مورد نظر

 .انجام معامالت تجاري نسبت به تخمك، اسپرم يا جنين انساني ـ4ـ1ـ10

  
  :گيرد دوم قرار مي ههاي گرو هاي زير در ممنوعيت فعاليت ـ4ـ2
ساختن جنين  ايجاد يك جنين انساني به طريقي غير از تلقيح يا متحول ـ4ـ2ـ1

  ،مذبور
ديگر يا  هاي اوليه از جنين انساني براي ايجاد يك جنين استفاده از يافته ـ4ـ2ـ2

 متحول ساختن جنين مزبور،
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ايجاد يا متحول ساختن يك جنين انساني كه حاوي مواد ژنتيكي است  ـ4ـ2ـ3
 )246، 1386امام، ( .كه منشا آن مواد از بيش از دو نفر انسان باشد

نويس  رد فوق تنها در جهت روشن نمودن چهارچوب مورد نياز در پيشذكر موا
با استفاده از قوانين تصويب شده در كشور خودمان  سازي شبيهقانوني در خصوص 

نويس قانون مورد نظر بررسي تفصيلي  اما در هنگام تهيه و تنظيم پيش. باشد نيز مي
است تا بتوان به  هاي مذكور ضروري و تطبيقي در خصوص هر يك از ممنوعيت

قرراتي مطلوب و كاربردي وضع بهترين شكل و براساس شرايط حاكم بر جامعه م
  .نمود
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  نتيجه
جهت باروري  باشد كه در وري نو درعرصه علم ژنتيك مياانسان فن سازي شبيه

هاي توالدي كمكي  وريااي از فن جلوه زوجين نابارور به منصه ظهور رسيده و
قدرت انجام اين پديده تنها شيوه متفاوتي از يك سلسله ابزارهاي . گردد يقلمداد م

ها نيست بلكه  هاي ناخواسته يا درمان بيماري ناباروري قدرتمند جهت تفوق بر
چرخشي از زاد و ولد جنسي . باشد تاريخ بشريت مي كننده نقطه چرخشي در فراهم

 ني براي كودكان، خانواده وآفري پيامدهاي مشكل با به غيرجنسي، لذا اين امر
براي  سازي شبيهاند كه  اين عقيده اكثر محققين بزرگ بر. جامعه همراه خواهد بود

و . باشد قابل قبول ميايمن بودن از نظر اخالقي غيرتوليد انسان عالوه بر غير
نظر  به. اند خواهان توقف هرگونه تالشي در راستاي انجام اين فناوري گرديده

توان به راه حل اخالقي براي تالش  امع كنوني و درآينده نميجو رسد در مي
تواند بدون مخاطره باشد يا  براي توليد انسان مي سازي شبيهمنظور اين كه آيا  به

بايست  گفته مي توليد مثلي با توجه به مطالب پيش سازي شبيهلذا  .خير دست يافت
آور و متكي به ضمانت  زامانگاري شود و توسط قانوني ال در ورطه قانونگذاري جرم

دهد و منابع  را انجام مي نظر از اين كه چه كسي آن اجرا ممنوع اعالم گردد صرف
  .شود مين ميأمالي آن از كجا ت

براي تحقيقات درماني نظرات متفاوتي  سازي شبيهخصوص اخالقي بودن  در
توصيه  باشند و خواهان آن مي برخي موافق با انجام اين تحقيقات و. وجود دارد

درماني مجوز داده شود اما اين تحقيقات تحت  سازي شبيهكنند براي تحقيقات  مي
اند كه نبايستي مجوز انجام  اين عقيده مقررات شديد صورت گيرد و برخي ديگر بر

كنند كه  پيشنهاد مي زمان حاضر داده شود و انساني حداقل در سازي شبيهگونه  هيچ
براي تحقيقات درماني ممنوع  سازي شبيهل انجام سا از طريق وضع قانون براي چند

برآن تأكيد شود اين است كه حقوق  اينجا بايد از لحاظ حقوقي آنچه در. گردد
ويژه وقايع عملي است و پس از كشف علمي حقوق تالش  رو حقايق به دنباله
 سازي شبيهخصوص  در. تحت قاعده درآورد مند نموده و كند تا آن را ضابطه مي
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داوري  المللي نوعي پيش قوانين داخلي و اسناد بين أله رعايت نشده، دراين مس
وجود نيايند  شده به سازي شبيههاي  صورت گرفته است لذا مادامي كه انسان

ها بدون  بسياري از پرسش اين خصوص پرداخت و توان به وضع قانون در نمي
 درماني و ازيس شبيهبا توجه به مسأله اصلي . پاسخ دقيق باقي خواهند ماند

باشد  ست بلكه درمان و معالجه او مينيتحقيقاتي كه هدف از آن بازتوليد انساني 
هاي  دست آوردن سلول هاست كه قرار است پس از ب مطرح وضعيت حقوقي جنيني

  .بنيادي، از بين برود
چند قابليت حيات  با مطالبي كه بيان گرديد روشن است جنين چند روزه هر

 گردد و اما فعالً انسان محسوب نمي به انساني كامل تبديل شود ممكن است دارد و
. حرمت و احترام برخوردار نيست آنچه بالقوه است به اندازه آنچه بالفعل است از

توان تالش كرد كه  دارد آيا مي پاسخ به ايرادهايي كه عنوان مي بنابراين در
 سازي شبيهبراي  هاي جايگزين ها را از بين برد؟ و همچنين وجود روش جنين

 دباينبايد مجاز باشد  ن فناوري مستلزم سقط جنين است وچنياين كه  درماني و
 هاي بدون درمان و توان براي نجات جان انساني ديگر به عالج بيماري پاسخ داد مي

گونه كه از بين بردن  ي بنيادي جنيني استفاده كرد، همانها سلول العالج از صعب
حقوق اسالم با توجه  در. يگر نيز مجاز اعالم گرديده استبرخي موارد د جنين در

جنين  د و اطالق نفس محترم برشو مرحله تقسيم مي به اين كه حيات جنين به دو
مانع عقلي براي از بين بردن  استدميده شدن روح صحيح  ماهگي و پس از چهار
كه روايات ويژه  ماهگي در موارد مصرح قانوني وجود ندارد به چهار جنين پيش از

از بين بردن جنين  سقط جنين دربرگيرنده موضوع مورد بحث ما نبوده و
با  دبنابراين نباي ؛درماني موضوعاً خارج از حيطه شمول روايات است سازي شبيهدر

  .درماني مخالفت نمود سازي شبيه
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ها نوشت پي  

1- Cloning. 
2- Human cloning. 
3- Therapeutic cloning. 
 .Genome ـ4
 .Genetics ـ5
 .The human fertilization and embryology Act 1990 ـ6

  .در فرهنگ لغت انگليسي به معناي عروسك آمده است) Dolly(ـ 7
از تصويب مجلس شوراي  29/4/1382طرح نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در جلسه علني ـ 8

  .به تائيد شوراي نگهبان رسيد 8/5/1382اسالمي گذشت و در تاريخ 
 .Intrauterine Device (IVD) ـ9
 .Gamet Intra-fallopian Transfer (GIFT) ـ10
 .Zygot Intra-fallopian Transfer (ZIFT) ـ11
 .In Vitro FERTILIZATION (IVF) ـ12

جوانان ايران مصوب  مين وسايل و امكانات تحصيل اطفال وأقانون ت :بنگريد بهجهت مطالعه بيشتر ـ 13
  .و اصالحات بعدي 30/4/1353

 .تبنّيـ 14
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