
 سياست كيفري ؛ از پيامدهاي اخالقي تايسازي انسان شبيه

  علي اصغر قرباني
  

  چكيده
. باشد سازي مي ترين دستاوردهاي نوين عرصه پزشكي، تكنولوژي شبيه يكي از بزرگ

هاي متفاوت  گيري اين دانش، شاهد موضع آميز در همزمان با اعالم برخي نتايج موفقيت
هاي مختلف علمي، اخالقي، ديني، اجتماعي  و مناقشاتي از سوي علما و انديشمندان حوزه
الملل بوده ايم كه اين امر باعث پيدايش  و حقوقي اعم از شاخه كيفري، مدني و بين

ها در  چالش برآيند اين. آراء گرديده است تعاطيميداني بزرگ براي تالقي افكار و 
انگاري همانندسازي در ابعاد  اي قوانين و جرم حوزه حقوق جزا منجر به تصويب پاره

هاي  انگاري دامنه جرم .فراملي و به تبع آن در برخي كشورها، در عرصه ملي شده است
همانندسازي انسان متغير بوده هاي همانندسازي تا منع صرف  انجام شده از منع تمام گونه

ها عمدتاً ناشي از تفاوت باورهاي مذهبي و ديني و  اين سياست جنايي متغير دولت .است
كه در زمره ده رغم اين علي ايران اسالمي .باشد هاي اخالقي حاكم بر آنها مي تنوع انديشه

در اين  هنوز سياست كيفري مشخص و روشني ،است فناوري صاحب اين برتر كشور
س از بررسي اجمالي عملكرد جامعه جهاني پ وشتاردر اين ن. اتخاذ نكرده است خصوص

يشرفته همچنين ديدگاه غالب و كلي فقهاي اسالمي و پو سياست جنايي برخي دول 
انگاري  در تجويز اين تكنولوژي ضرورت جرم اخالقي و مفاسد موجود ءامدهاي سويپ
 .ماي را در كشورمان استنتاج نمودهن آ

  
  واژگان كليدي

  .؛ اخالقسياست كيفري ؛انگاري جرم ؛سازي شبيه
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  سياست كيفريي؛ از پيامدهاي اخالقي تا سازي انسان شبيه
  

هاي بنيادي و همانندسازي  دستيابي اخير دانشمندان كشورمان به تكنولوژي سلول
نظر تكنولوژيكي جزء پيشگامان اين  برخي پستانداران، در اين زمينه ايران را از

نظر حقوقي و تصويب قوانين الزم و  ولي از ،داده استفناوري در جهان قرار 
. انگاري هنوز نتوانسته است همگام با اين پيشرفت تكنولوژيكي گام بردارد جرم

گذار اقدام  مربوطه، دستگاه قانون مسائلها و بروز  اگر چه غالباً پس از ظهور پديده
كند ولي  ي آتي ميها بيني به تهيه و تصويب قانون براساس نيازهاي موجود و پيش

شود طوالني  ،و تدارك مقررات الزم ها يدهچنانچه شكاف زماني بين بروز پد
ويژه در مورد موضوعات مهم و حياتي كه داراي ابعاد گسترده و زواياي پنهان  هب

. ناپذير گردد چه بسا مايه فساد و تباهي و پيامدهاي جبران ،باشند خطرناك بوده مي
هاي بسياري از علوم بشري را  نوپيدايي است كه حوزه مسائلسازي از جمله  شبيه

تواند در  تحت تأثير قرار داده و تجويز نسنجيده و گسترش غيرقانونمند آن مي
بدين روي بسياري  .دش با عواقب منفي و مخربي همراه باشديكاربردها و فوا كنار

دار و  پرچم المللي و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان از مجامع بين
اگر چه اين . اند ر مجموعه دول در قبال اين پديده واكنش نشان دادهالسا قافله

سازمان در هماهنگ كردن اجماع دول عضو بر يك ايده واحد به توفيق چنداني 
انگاري پديده مورد بحث را  دست نيافته ولي اين موضوع اهميت مسأله و لزوم جرم

ده و اقداماتي قدم نهااي، اروپا نيز در وادي عمل  در گستره منطقه. كند انكار نمي
ر هاي همانندسازي را مقر عملي و مؤثر انجام داده و ممنوعيت مطلق همه گونه

ويژه كشورهاي صاحب اين  هها ب به تبع نهادهاي فراملي، برخي دولت. نموده است
سازي  شبيهانگاري  تر برداشته و اقدام به جرم هاي مؤثرتر و عملي گام ،تكنولوژي

كشور ايران كه در زمره معدود كشورهاي صاحب اين تكنولوژي است . اند نموده
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نظر حقوقي اقدامات مناسب و متناسبي انجام نداده، در اين زمينه  رسد از به نظر مي
گاه قانونگذار ديد پس از بررسي اجمالي در اين نوشتار. نده استاز حركت بازما

داليل  برخياستناد  بهاين پديده انگاري  ورت جرمضر ،انسان سازي شبيهايران به 
 .قرار گرفته است مطالعه مورد

  

  سازي انساني و پيامدهاي اخالقي شبيه ـ الف
  اسخپهايي اساسي اما بدون  رسشپوجود ـ 1

هاي حقوقي و  نگراني ،دشروزافزون علم پزشكي دركنار فوايي ها پيشرفت
عنوان يكي از مكشوفات  سازي به شبيه. اخالقي فراواني را به همراه داشته است

رغم اينكه به يك  علي ،با توجه به ماهيت و ابعاد آن ،حوزه پزشكي و بيولوژي
. هنوز جزئيات مبهم و تاريكي را پيش روي دارد ،بحث جهاني تبديل شده است

 ها و تجربياتي كه در زمينه همانندسازي غيرمولد رغم پيشرفت جهان دانش علي
كسب كرده هنوز تجربه كافي و قابل قبولي در مورد ) رمانيتحقيقاتي و د(

دست نياورده است و تمام اخبار منتشر در اين مورد  هسازي مولد انسان ب شبيه
صورت رسمي نبوده و به اثبات نرسيده است؛ اما اين به معني تضمين عدم وقوع  هب

غيررسمي صورت مخفيانه و  هچه بسا مؤسسات و افرادي ب ،چنين امري نيست
اكنون چند سؤال مهم و حياتي به ذهن متبادر . مبادرت به اين كار نموده باشند

 :شود مي

 اگر شخص يا اشخاصي اعم از حقيقي و حقوقي اقدام به همانندسازي انسان كنند
چه تمهيدات قانوني در برخورد با اين افراد وجود دارد؟آيا مقرراتي براي مواجهه 

نظر  اندركاران تكنولوژي فوق در قانون موضوعه در كنندگان و دست با اقدام
گرفته شده است؟ اگر مقرراتي وجود دارد تا چه حد رسا و جامع است و اگر 
چنين قوانيني نداشته باشيم چه بايد كرد و در مقابل اين عمل و عاملين آن چه 
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ها را برهم نهاد و به ديده اغماض  آيا بايد چشم العملي بايد نشان داد؟ عكس
نگريست يا بايد دست به اقدامي بزنيم كه فاقد پشتوانه قانوني است؟ و بسياري 

تواند  هايي از اين دست وجود دارد كه دستگاه حقوقي و قانونگذار نمي پرسش
  .تفاوت مانده، موضع سكوت اختيار كند نسبت به آنها بي

ذهن  بعيد نيست كه افراد يا مراكزي در كشور، در مقالهدر زمان نگارش اين 
سازي انسان باشند و چه بسا مقدماتي را هم تدارك  خود در حال پردازش ايده شبيه

اين تصور و احتمال حدوث آن، . ديده، و در ميدان عمل نيز پاي نهاده باشند
وليت مقنن ايراني را بيش از پيش آشكاركرده، و ضرورت توجه و اقدام ئمس

 .كند مي تر عاجل در رفع اين خأل بزرگ قانوني را روشن

  
  يك پاسخ احتمالي ـ2

اي كه صريحاً  در بررسي حقوق موضوعه و قوانين موجود كشور، قانون يا مصوبه
) درماني ـ تحقيقاتي( به همانندسازي مولد انسان و يا حتي همانندسازي غيرمولد

سازي  بدين ترتيب چنانچه فرد يا افرادي به شبيه. پرداخته باشد، يافت نگرديد
توان برخوردي  نظر مباني قانوني و اصول حقوقي نمي ورزند از انسان مبادرت

قانوني بودن جرايم و «چرا كه با عنايت به اصل اساسي  ،قانوني با آنان كرد
توان عملي را بدون وجود عنصر قانوني جرم تلقي كرد و براي آن  نمي» ها مجازات

ان مجرمانه تصور توان واجد عنو نظر گرفت و فعل يا ترك فعلي را مي مجازات در
فعل يا ترك فعل  قانون نمود كه قانوني مقدم بر آن تصويب شده باشد كه در آن

  .مورد نظر جرم قلمداد گرديده، براي آن مجازات تعيين شده باشد
قانون اساسي كه اشعار  167شايد برخي چنين استدالل كنند كه با استناد به اصل

  :دارد مي
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هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر قاضي موظف است كوشش كند حكم «
نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و 

تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به  نمي
ا توان در موارد مقتضي حكم قانوني ر مي» دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
از : در پاسخ اين دسته بايد گفت. العمل قانوني زد استخراج كرده و دست به عكس

يك سوي اصل مذكور بيشتر ناظر به موارد و موضوعات مدني است و در صورت 
جزئي و موردي است نه  مسائلكيفري هم براي  مسائلجهت پذيرش شمول آن 

. ايج فراگير و تأثيرگذاراي با اين وسعت و گستردگي، با زواياي مبهم و نت پديده
ها و فتاوي متفاوت و گاه متضاد  هاي علما و نظرات فقهاي اسالمي و پاسخ ديدگاه
گوناگون اين تكنولوژي، خود دليل  مسائلبا ترديد آنها در مواجهه با  توأم

  .عدم كفايت اين پاسخ است ديگري بر
 

  پيامدهاي اخالقي و مفاسد موجود ـ3
سازي  انگاري شبيه داليلي كلي در راستاي ضرورت جرمپيامدهاي اخالقي در زير 

  .گيرد انسان مورد مداقه قرار مي
تاريخ بشريت موارد متعددي از عدم رعايت موازين اخالقي و حقوقي در 

خصوص حوزة تحقيقات زيست پزشكي را در خاطره خود  هب ،هاي مختلف زمينه
ها در انجام تحقيقات  غيراخالقي نازي توان به اعمال براي نمونه مي. دارد

آور و  روي زندانيان در جنگ جهاني دوم اشاره كرد كه اقدامي شرم بر جنايتكارانه
گردد كه پس از آن اعالميه نورنبرگ  وحشيانه در تاريخ تحقيقات باليني تلقي مي

 .ها به تصويب رسيد جهت برقراري موازين اخالقي در پژوهش بر روي انسان
 ،بدون ترديد ،با وجود اين تجربيات تلخ .)20، ص 1386و همكاران،  عباسي(

اساسي پيرامون خود كه در رأس آن موضوعاتي چون مسأله  مسائلسازي با  شبيه
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هايي را در زمينه تعدي به  نگراني ،ماهيت، شخصيت و كرامت آدمي قرار دارد
هاي مختلف  مندان رشتهاصول و حدود اخالقي و شأن انساني در ميان انديش

از ثيري جمع ك كهاي  گونه هب ،اخالق به همراه داشته است صوص حوزهخ به
با ذكر داليلي، موضع مخالف در قبال همانندسازي اتخاذ انديشمندان اين حوزه 

 . اين موارد اشاره شده استدر زير به برخي از . اند كرده
  

 نقص كرامت انسانيـ 3ـ1

اصول اخالقي از قبيل اخذ رضايت، اصل  بسياري از قوانين و مقررات و عمده
مالكيت، اصل احترام به زندگي و حتي از اهداف اساسي رسالت انبيا و امامت 

طور مستقيم يا غيرمستقيم در راستاي شناخت شأن آدمي و  هب) السالم عليهم(ء اوليا
بنابراين حق كرامت آدمي يكي از حقوق اصيل و قابل . هاست حفظ كرامت انسان

اما بايد دانست كه اين حقِ كرامت با تكليف توأمان است  ،افراد است احترام
همچون حق حيات كه انسان در پيشگاه خداوند متعال مكلف به پاسداري از آن 

بلكه  ،بدين ترتيب احترام و حفظ شأن و كرامت افراد نه تنها بر ديگران. باشد مي
حق حرمت و كرامت خود  تواند از بر خود فرد نيز واجب است و هيچ انساني نمي

 ياين حق اساسي از نظر مفهومي داراي چنان گستردگي و وسعت. نظر كند صرف
نظر از  صرف. تواند بسياري از مطالعات ژنتيكي را محدود سازد است كه مي

شود و ناقض اصل  ممنوعيت مطالعات و تحقيقاتي كه بدون رضايت فرد انجام مي
اه با رضايت فرد نيز چنانچه نافي اصل كرامت اقدامات همر ،استقالل و اجازه است

به بيان . فاقد وجاهت الزم و ناقض اصول اخالقي است ،بشري و شأنيت آدمي باشد
ديگر، اصل رضايت و اجازه و آزادي اراده با تمام اهميت و منزلتي كه در 

محكوم اصل كرامت انساني  ،بسياري از اقدامات حقوقي و زيست شناختي دارند
اي از مطالعات و مداخالت  گونه تواند به بنابراين آدمي به لحاظ اخالقي نمي. هستند
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ژنتيك مربوط به ژنوم خود و يا هر اقدام و تحقيقي كه حرمت و كرامت وي را 
تواند با استناد به عنصر  چنان كه ديگري نيز نميهمكند رضايت دهد؛  مخدوش مي

اصل كرامت انساني را ناديده هايي از مداخله شود كه  رضايت فرد، مرتكب گونه
  .)29، ص 1386محقق داماد، ( .انگارد مي

ل اساسي و در رأس آن موضوعاتي چون ماهيت، ارزش و ئسازي با مسا شبيه
مخالفان همانندسازي انسان معتقدند كه انسان . كرامت آدمي پيوند خورده است

چرا كه امكان هر  ،سازي شده ديگر از كرامت يك انسان برخوردار نيست شبيه
گونه سوءاستفاده ابزاري از او وجود دارد و به دليل دخالت شخص يا اشخاص در 

سازي شده توسط اين افراد،  توليد وي و محفوظ دانستن حق استفاده از فرد شبيه
 .شود دار مي منزلت او خدشه

از توليد نژادهاي برتر در آينده سخن  »شوك آينده«در كتاب  1»آلوين تافلر«
 هاي مدرن در حصول اين ايده يكي از تكنولوژيرا بايد  گويد؛ و همانندسازي مي

ها و تعدي به  است تحقق اين تصور، با تفاوت و تبعيض بين انسان واضح. دانست
به اعتقاد مخالفين، تجويز . اصل كرامت انساني و برابري آدميان همراه خواهد بود

اخالقي خواهد شد و بسياري از اصول و شيوع اين فناوري باعث تعدي به مرزهاي 
  .هاست تهديد خواهند شد اخالقي كه حاميان و نگاهبانان كرامت و منزلت انسان

  

 نقص اصل رضايتـ 3ـ2

پيش  مسائلاز . باشد مي» رضايتاصل «يكي از اصول اصلي اخالق زيستي، 
مطرح آنچه در اين ايراد . باشد همانندسازي موضوع رضايت افراد مي فرآيندروي 
يعني اينكه آيا فرد همانندسازي  ؛سازي شده است رضايت محصول شبيه ،شود مي

شده به اين امر راضي بوده و نسبت به اين روش خلق غيرطبيعي اجازه داده است؟ 
 فرآيندواضح است كه پاسخ اين سؤال نامشخص است چرا كه وي در زمان انجام 
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بعد از تولد هم كه امر مورد نظر  هنوز وجود نداشته و قادر به اظهارنظر نيست و
اي بگويند كه در روش طبيعي نيز، جنين  شايد عده. واقع شده و خاتمه يافته است

و كودك حاصل در توليد و تولد خود نقشي ندارد و طرح مسأله رضايت در اين 
مربوط  مسائل: در پاسخ بايد گفت. اب نداردعرمحلي از ا مورد بوده و جايگاه بي

جسماني وافر و خطرات رواني مبهم و نهفته در اين شيوه توليد مثل به صدمات 
غيرمعمول را نسبت به روش توليد مثل طبيعي كه كودك همانندسازي شده را در 

  دهد چگونه توجيه خواهيد كرد؟ ها و عوارض خطرناكي قرار مي معرض آسيب
موجود در فراروي بنابراين با استناد به اصول اخالقي و خطرات بالقوه و بالفعل 

همانندسازي، بايد در خصوص اين تكنولوژي تأمل بيشتري نمود و حداقل تا 
  .از اقدام به آن اجتناب نمود ،زماني كه زواياي پنهان آن آشكار نشده

در كنار مسأله رضايت كودك همانندشده، رضايت و اجازه در مورد دهنده 
و حتي دهنده سلول جسمي ) يا اعم از اصلي، ميانجي، اجاره( تخمك، مادر حامل

تواند مورد تعرض و سوءاستفاده قرار  هم مطرح است و موضوعي است كه مي
  .گيرد

 

 استثمار زنان ـ3ـ3

باشد كه ممكن  مربوط به آينده و زناني مي ،هاي حوزه اخالق يكي از دغدغه
است استثمار شوند، چه از حيث تأمين تخمك و چه از نظر ميزباني سلول تخم و 

سلول تخم حاصل از امتزاج هسته سلول  ،انسان همانندسازي در .رويان حاصل پيش
در رحم مادر حامل كاشته شود تا مراحل  بايد جسمي با تخمك بدون هسته

بعيد نيست به دليل مشكالت با شيوع همانندسازي انسان . تكاملي را طي كند
كسب درآمد و تمتع چيز، جهت  اي از زنان مستمند و بي عده ،اقتصادي و فقر مالي

هاي مادي آنها را  انگيزه ،رضايت ظاهري علي رغممالي در اين وادي قدم بنهند و 
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به اين ورطه سوق دهد كه اينان بايد پذيراي خطرات بالقوه جسماني و اثرات 
هاي نژادي و  برداري از زنان اقليت خصوص امكان بهره هب. رواني آن نيز باشند

برخي اعمال غيرقانوني در اين  ،افزون بر اين. ود داردقومي، زندانيان و فقرا وج
 .اي خواهد يافت راستا از قبيل خريد و فروش و قاچاق زنان رونق و شدت فزاينده

  

  ـ خطرات جسمي3ـ4
د افزايش احتمال ورود ن و مؤيمبي ،هاي انجام شده بر روي حيوانات پژوهش

طبق نتايج اين تحقيقات . اوستسازي شده و حمل  آسيب بر مادر حامل جنين شبيه
زايي و ابتال به اختالالت شديد در  هاي خود به خودي، مرده صدمات كشنده، سقط

 .تر است هاي طبيعي شايع هاي حاصل از اين تكنولوژي نسبت به بارداري جنين
ها و مطالعات  آكادمي علوم آمريكا طي پژوهش .)2552، ص 2001ويلموت، جينيسچ، (

طور مشابهي  نتيجه گرفته است كه همانندسازي انسان نيز به بر روي حيوانات
سازي شده و صدمات جسماني و  خطرات متعدد جسماني براي كودك شبيه

آكادمي ملي ( اين كودكان به همراه خواهد داشت خطرات رواني براي مادران حامل
 سازي يكي از زواياي خطرناك شبيه ،بسياري از دانشمندان .)3، ص 2002علوم، 

واقعيت اين است كه برخالف . دانند الخلقه مي انسان را ايجاد محصوالت ناقص
بسيار  فرآيندگيرد، اين  اي كه از روند همانندسازي صورت مي توصيفات ساده

پيچيده و حساس است و احتمال بروز نقايص فيزيكي و اختالالت ژنتيكي در كنار 
برخي از محققان احتمال تغييرات . نهفته در اين پديده وجود دارد مسائلساير 

ها عمر كرده و در معرض  ژنتيكي در هسته سلول جسمي اهدايي از فردي كه سال
اند كه در صورت استفاده از  ها و مواد خطرآفرين بوده را مطرح كرده انواع آالينده

كودك خلق شده  همانندسازي، فرآيندهسته سلول جسمي اين شخص و انجام 
هاي  شود مستعد انواع جهش صورت طبيعي خلق مي بسيار بيشتر از نوزادي كه به
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بنابراين حتي در صورت سالمت خلق اوليه  .ها خواهد بود ها و بيماري ژني، سرطان
ها و اختالالت جسماني و  كودك از طريق اين تكنولوژي، احتمال بروز ناهنجاري

تواند  كه در حجم وسيع و انبوه ميبيشتر خواهد بود سالي در آنها ژنتيكي در بزرگ
و به يك تراژدي انساني منجر مشكالت متعددي را براي جامعه بشري ايجاد كند 

  .شود
كنندگان اين اشكال بر اين باورند كه حتي اگر ضرورت و  در حقيقت مطرح

سازي انسان موجود باشد و خلق كودك از اين  داليل محكمي براي انجام شبيه
انجام عمل «باز نبايد مخالف اين اصل اخالقي و انساني بنيادين  ،طريق توجيه شود
حال آنكه  )64، ص 2009كميسيون ملي مشاوره اخالق زيستي، ( ،باشد» بدون ايراد صدمه

نه تنها با خطر مرگ افراد همانندسازي  ،در خلق انسان از طريق اين تكنولوژي
هاي متعدد جسماني و ژنتيكي را هم  ها و نقيصه بلكه ابتال به بيماري ،شده مواجهيم

 .در پيش رو داريم
  

  هاي رواني افزون بر مشكالت جسماني دغدغهـ 3ـ5
ر قابل طرح برد اين پديده نوظهور از دو منظرنگراني رواني در خصوص كا

رواني مربوط به كودك همانندشده و از ديگر سوي  مسائلاز يك سوي با  .است
تواند  مي فرآينداين . هاي رواني حاصل در اجتماع و خانواده روبرو هستيم با دغدغه

خطرات بسياري براي كودك و حتي مادر به همراه داشته باشد و هميشه نتيجه 
نتايج . همانندسازي مطابق خواست و انتظار والدين و مباشران آن نخواهد بود

با مرگ و مير  ،انجام شدههايي كه تا به امروز روي حيوانات  تحقيقات و پژوهش
اند يا مبتال به  و نقايص بسياري همراه بوده است و اكثر محصوالت يا مرده

اين قبيل تحقيقات و نتايج در كنار بسياري مطالب . اند عوارض متعدد شديدي شده
در فرض . ها گرديده است ها و نگراني و حقايق ديگر مايه افزوني تشويش
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باز تسري آن به آدميان به  ،ها روي حيوانات ن پژوهشآميز بودن نتايج اي موفقيت
چرا كه تفاوت و . ها نخواهد بود كننده اين دغدغه راحتي ميسر نبوده و برطرف

تواند  هاي حيواني با هم از يك طرف و با انسان از طرف ديگر مي تنوع بين گونه
  .تفاوت و گاه متناقضي را رقم زندنتايج م

 هويتي، مبهم بودنِ مطروحه از قبيل احساس بي همچنين بسياري از اشكاالت
فرد كلون شده با سايرين و نحوه تعامل و رفتار متفاوت ديگران با فرد  نسبت
مقدمه مشكالت روحي و خود كه  ـهاي رواني  زمينه ساز نگراني ،سازي شده شبيه

هاي  نقيصهخود  غالباً ،اينافزون بر  .در او خواهد شد ـاختالالت رواني است 
بنابراين عالوه بر مشكالت . ندستهمراه هاختالالت عاطفي و رواني نيز با جسماني 

هاي روحي نيز در صورت كاربرد اين فناوري  هاي رواني و دغدغه جسمي، نگراني
  .نوين وجود دارد

  

  نگراني در مورد توليد كاالگونه انسانـ 3ـ6
همانندسازي انسان، تجاري  فرآيندهاي اخالقي و رواني در زمينه  يكي از نگراني

شدن اين تكنولوژي و تبديل شدن توليد آدمي به منزله كاال و براساس سيستم 
لئون «. عرضه و تقاضا، و به فراموشي سپرده شدن شأن و كرامت آدمي است

سازي زاد و ولد را  شبيه«: گويد اجتماعي آمريكاست مي ينمنتقد از كه» آركاس
 فرآيندبا شيوع اين  )1382ويلسون و آركاس، ( ».سازد به نوعي توليد كاال مبدل مي

براساس اهداف و سفارشات  ،احتمال طراحي و ساخت افراد با خصوصيات خاص
براساس . هاي مالي و سياسي وجود خواهد داشت ها يا قدرت داده شده براي گروه
ل وارد كند، مطرود و اي كه به كرامت بشر خدشه و خل دهاصول اخالقي هر پدي

جايگزين زاد و ولد طبيعي گردد و  ،زماني كه ساخت و توليد انسان. نتفي استم
توليد او به مثابه كاال و مطابق اصول بازار و براساس مصالح مادي و انتفاع مالي 
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شأن و كرامت انساني و بايد شديداً نگران ايجاد خدشه و نقصان در پيكره  ،باشد
  .اصيل كرامت انساني گرددزين اصل جايگ ،مالي مسائلچه بسا  و بود

امروزه تجارت و تبليغات اهداي تخمك براي شيوه لقاح خارج رحمي از طريق 
اي است كه بر اين  خود جلوه ،ها با صرف مبالغ بسيار باال هاي رسانه آگهي
بازار خريد  ،افزايد و دور از انتظار نخواهد بود كه با رواج اين فناوري ها مي نگراني

سان كاال به ليست عناصري كه ه ب ،ته، رحم و اعضاي بدنو فروش تخمك، هس
  .خريد و فروش مي شوند بپيوندد

  

  ءر مفاسد و آثار سوسايـ 3ـ7
نيز توسل  مخالفين همانندسازي انسان براي مخالفت خود به براهين ديگري

د ساختار خانواده و روابط فاميلي، تهديتوان به  اند كه از جمله اين داليل مي جسته
كالت مربوط به هويت و مش هاي همانند شده، خطر استثمار انسان مفاسد اجتماعي،
نگراني در  كمرنگ شدن نقش مردانه،بهم خوردن نسبت جنسي،  تمايز فردي،

خي شود گرچه بر دآور ميادر اين جا ي. اشاره كرد ...مورد وقوع اصالح نژادي و
ولي بعضي  ،دنباش استداللي قوي ميشتوانه پفاقد  داليل از نظر مبنايي سست بوده و

  .دنباش مي محل دقت مل وأديگر در جاي خود قابل ت
 

  ديدگاه فقهاي اسالميسازي انساني از  شبيه ب ـ
با اقامه داليل متعددي  ،طوركلي فقهاي اسالمي در خصوص همانندسازي آدمي به

از قبيل نقض كرامت انساني، تزلزل در باورهاي ديني، تضعيف نظام خانواده، بهم 
دانند و اين مسأله را در بيانيه و  را منع كرده، حرام مي آن... خوردن نسب وارث و
ولي غالب علماي اسالمي اعم از  .)18، ص 1386محقق داماد، ( اند فتاوي متعددي آورده

 .اند سازي را بالاشكال دانسته استفاده درماني و پژوهشي از شبيه ،و سنيشيعه 
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  فقهاي عامهـ 1
از  يفقهاي اهل سنت با استناد به داليل متعدد و در رأس آن داليل كالم اكثر

قبيل دخالت در كار خدا، افساد در زمين و در حكم محارب بودن، تغيير سنت 
اند  حرمت همانندسازي را نتيجه گرفته ،ايجاد خلل در باور مسلمانان و تنوع و خلق

  .اند العمل نشان داده بيانيه، عكس و از طريق صدور فتوا و قطعنامه و
وابسته  2»مجمع تحقيقات اسالمي«: توان به موارد زير اشاره كرد براي نمونه مي

اي فتوا به  طي بيانيه به دانشگاه االزهر و يكي از باالترين مراجع ديني اهل سنت
سازي  هاي جهان خواست تا مانع هرگونه شبيه حرمت اين كار داد و از دولت

 5.اين كار را حرام شمرده است 4»ي افتاء و تحقيقاتيشوراي اروپا« 3.انساني شوند
اي درباره جايگاه انسان در  در بيانيه نهايي خود پس از مقدمه 6»مجمع فقه اسالمي«

هاي مطرح شده در  سالم با طلب علم و دانش و با عنايت به بحثهستي و موافقت ا
سازي  شبيه[سازي انساني به كمك دو شيوه ياد شده  شوراي مجمع، تحريم شبيه

يا به هر ] سازي غيرجنسي جنين با استفاده از سلول تخم يا زيگوت طبيعي و شبيه
  .دارد شيوه ديگري كه به افزايش انساني بينجامد را مقرر مي

سوي علماي سني  ه شده و فتاوي صادره ازمجموع داليل كالمي و براهين اراي زا
ود كه از ديد عالمان اين مذهب ش سازي چنين تصور مي در تحريم و رد شبيه

است كه باب نقد و انديشه بر پيروان آنها در اين  واضحقدري  هحرمت موضوع ب
اكثريت عالمان سني  رغم مخالفت شود علي خاطرنشان مي .وادي بسته شده است

بعضي از اهل سنت در برخي موارد استثنايي مانند درمان  ،سازي انسان با شبيه
را  آور بودن اين تكنولوژي، آن ها، مشروط برحصول اطمينان از عدم زيان نازايي

 .اند مجاز شمرده
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  فقهاي شيعهـ 2
جايز برخالف اهل تسنن، اكثر فقهاي شيعه عمل همانندسازي مولد را ذاتاً 

اما به دليل  ،اي كه اصل جواز در ميان فقهاي شيعه مورد اتفاق است گونه دانند به مي
تبعات و اثرات منفي آن مانند از بين رفتن هويت خانوادگي، نامعلوم بودن نسب 

شده ها و نگراني از پيامدهاي اخالقي و مفاسد اجتماعي حكم به حرمت آن  كلون
اوي فقهاي شيعي در خصوص همانندسازي انسان در بررسي نظرات علما و فت. است

اي مبادرت به  كه عدهبدين معني  ،خوريم به نظرات متفاوت و گاه متضادي برمي
كاربرد اين فناوري را  ،برخي ديگر اما اند اين تكنولوژي را كامالً مجاز شمرده

سان طور كلي ديدگاه عالمان تشيع را در قبال همانندسازي ان به. اند حرام دانسته
  :بندي كرد توان در چهار طبقه دسته مي
سازي و به  برخي به دليل عدم وجود نص برحرمت شبيه :مطلق جواز ـ2ـ2ـ1

  .اند را مجاز شمرده آن» اصل اباحه«استناد 
اند كه  اند اما بر اين عقيده را مجاز دانسته گروهي آن :محدود جواز ـ2ـ2ـ2

. آن مشكالتي ايجاد خواهد كرد و مفاسدي به همراه خواهد داشت ةانجام گسترد
را در سطح وسيع و گسترده  اند و كاربرد آن بنابراين حكم به جواز موردي داده

  .اند غيرمجاز شمرده
سازي انسان را ذاتاً حرام  جمعي از فقهاي شيعي، شبيه: حرمت ثانوي ـ2ـ2ـ3
اما از آنجا كه انجام آن همراه با  ،ارندشم دانند و بنابر اصل اباحه جايز مي نمي

باشد، براي پيشگيري از بروز مفاسد و اجتناب از خطرات  مفسده و خطرات مي
  .دانند صورت ثانوي حرام مي موجود، آن را به

انسان را في همانندسازي  ،عده قليلي از انديشمندان شيعه: حرمت اولي ـ2ـ2ـ4
  .دانند نفسه حرام مي
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ولي وزنه غالب و نظر اكثر  ،نظرها بندي چهارگانه و اختالف دستهاين  عليرغم
يان ديگر گرچه با استناد به به ب .فقها متوجه ممنوعيت همانندسازي انسان است

امر بسياري از انديشمندان اسالمي حكم به اباحه ظاهري و بدو در  برائت، اصل
برخي كاربردها و سازي در اين ميان به  اند و موافقين تجويز شبيه ذاتي آن داده

جمع كثيري از  ،اما در نهايت ،ندكن نيز اشاره مي كاركردهاي اين تكنولوژي
اينان . ل به حرمت ثانوي آن هستندئرغم اباحه اوليه و ذاتي قا فقهاي مسلمان علي

يند از قبيل اختالط آتجويز اين فربالقوه و بالفعل به استناد پيامدهاي سوء و مفاسد 
تزلزل در نظام خانواده، اختالل در نظام اجتماعي، اقتصادي و  ها، انساب و قرابت

ها و صيانت از كرامت آدمي و  همچنين به دليل لزوم حفظ جان انسان... سياسي و
يند را حداقل تا روشن شدن تمام آلزوم ممنوعيت اين فر ،»قاعده الضرر«به اعتبار 

ان كافي در جوانب موضوع و برطرف گرديدن خطرات موجود و حصول اطمين
 .دانند اين زمينه، ضروري مي

 شود كه بايد بين همانندسازي مولد انسان و غيرمولد در اينجا خاطرنشان مي
سازي مربوط به نوع مولد  ل شد و بحث حرمت ثانوي و تحريم شبيهتفاوت قاي
باشد و همانندسازي نوع غيرمولد و تحقيقات مربوط به اين تكنولوژي، با  انسان مي
د كثيرش، با عنايت به مباني فقهي و كاربردهاي متعدد و متنوع و فواي هتوجه ب

ليكن براي جلوگيري از انحراف آن و  ،باشد ديني و اخالق اسالمي قابل تجويز مي
هاي الزم،  نامه بيني مقررات و آيين هاي مجاز الزم است با پيش تعيين محدوده

  .مند و قابل كنترل گردد ضابطه
غالب عالمان اسالمي اعم از شيعه و سني  :فترگنتيجه توان  ميطور كلي  هب

داليل اين دو گروه براي تحريم گرچه باشند  مخالف همانندسازي انسان مي
بدين ترتيب كه اهل سنت  ؛باشد همانندسازي تا حد زيادي متفاوت از هم مي
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اي ورزند حال آنكه عمده داليل مخالفت علم استناد مي 7عمدتاً به داليل كالمي
  .باشد مشكالت اجتماعي و براهيني از اين دست مي 8 ،داليل فقهي ،شيعه

  

  در قبال آن عملكرد جامعه جهانيسازي انساني و  شبيه ج ـ
 سازي در مواجهه با شبيه عملكرد جامعه جهاني سياست كيفري و در اين قسمت

اجمال ه ب )حقوق داخلي كشورها(ملي  اي و منطقه، در گستره جهانيترتيب  هب
 .گيرد مورد بررسي قرار مي

  

  گستره جهانيـ 1
بحث در مورد همانندسازي در سطح جهاني  بود كه در اواخر دهه نود ميالدي

در  .المللي مبادرت به اتخاذ موضع نمودند ها و محافل بين رونق گرفته و سازمان
 9بهداشت، جهاني توان به سازمان المللي مي هاي بين نهادها و سازمان اين رأس

و مجمع سازمان ملل متحد  10)يونسكو( سازمان آموزشي، علمي، فرهنگي ملل متحد
 .اشاره كرد

. سازي انسان دو قطعنامه صادر كرده است در مورد شبيه بهداشت جهاني سازمان
ل و اصول اخالقي و ئها، مسا از براهين و مباني استداللي مهم مندرج در اين قطعنامه

ها، همانندسازي انسان در  در هر دو اين قطعنامه. باشد مي فرآيندناايمن بودن اين 
تضاد با شأن و كرامت انساني و در تناقض با اصول اخالقي تلقي شده و مردود 

، با برشمردن تعدادي از اسناد و 1998در قطعنامه دوم به سال . اعالم گرديده است
به تحقيقات انجام شده روي حيوانات، در  توجه دادن المللي مرتبط و مدارك بين

ي كه براي بشر خطرناك بوده و فاقد امنيت است فرآيندهمانندسازي را  ،خاتمه
نه فقط  ،اخالقي و مشكالت ايمني مسائلمقدمه قطعنامه مذكور، به . كند معرفي مي

ها  متن قطعنامه از دولت ركند و د هاي آتي اشاره مي راي نسلبراي افراد بلكه ب
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خواهد كه به بحث و مداقه در اين زمينه بپردازند و براي ممنوعيت اين  مي
حقوقي و قضايي مناسب براي منع  تكنولوژي، دست به اقدام بزنند و تدابير

مخالفت كلي  علي رغم توان گفت بنابراين مي. سازي انسان تدارك ببينند شبيه
به  در اين باره گيري تصميم ،عمل در ،جهاني با اين پديدهسازمان بهداشت 

  .ها واگذار شده است دولت
تاكنون در مورد علوم زيستي و ژنوم انساني و اخالق زيستي سه اعالميه  يونسكو

اعالميه جهاني درباره ژنوم و حقوق بشر در  ـصادر كرده است كه يكي از آنها 
اعالميه در ماده يازده . سازي انسان دارد اي درباره شبيه مقرره ـ 1997نوامبر  11

اعمالي كه مغاير كرامت انساني « :مذكور در خصوص همانندسازي آمده است
همچنين در ادامه از » .هستند از قبيل همانندسازي مولد انسان نبايد اجازه داده شود

دار براي شناسايي چنين اعمالي و اتخاذ  المللي صالحيت هاي بين ها و سازمان دولت
المللي جهت حصول اطمينان و تضمين رعايت  تدابير الزم در سطح ملي و بين

  .نموده استاصول مندرج در اين اعالميه، دعوت به همكاري 
 نجاه وپنيز با توجه به درخواست برخي كشورها در  مجمع عمومي سازمان ملل

سازي انسان را  عليه شبيه المللي بينموضوع تهيه كنوانسيوني  ،ششمين اجالس مجمع
كميته ويژه بررسي تهيه كنوانسيوني « و در همان جلسهدر دستور كار قرار داد 

گزارش  ،را تأسيس كرد و از اين كميته خواست» سازي انسان المللي عليه شبيه بين
ه دهد؛ همچنين توصيه ايكار خود را در پنجاه و هفتمين اجالس مجمع عمومي ار

 .شد اين امر در چارچوب يك كارگروه در كميته ششم مجمع ادامه يابد

همچنين در گروه كاري كميته ششم مواضع  ،در اين كميته ويژه :ها تايج بررسين
ها بر ممنوعيت  همه دولتتقريباً . مورد بررسي قرار گرفت دول عضو سازمان ملل

هاي  كه خود حاكي از نگراني جوامع در حوزه ـ سازي انسان اتفاق نظر داشتند شبيه
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ولي  ـ از كاربرد اين تكنولوژي بودمختلف و ترس از مفاسد و تبعات منفي منتج 
حاصل تعاطي  .داشت وجود اختالف عقيده ،در خصوص محدوده اين ممنوعيت

دو با اشاره به نويس بود كه در هر  افكار و تبادل نظرات، پيشنهاد و تنظيم دو پيش
منظور پيشگيري از خطرات  ، به)1997( اعالميه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر

خواستار منع همانندسازي  ،ون بشريتماميت و كرامت انساني و شئو حفظ موجود 
ي و ديگري منع كلي را توصيه كرده با اين تفاوت كه يكي منع جزي. دندشده بو

 :بود

اي كه خواستار تهيه كنوانسيوني براي منع  نويس قطعنامه پيش: L.8طرح  *
  11.سازي انسان بود شبيه
كردكنوانسيوني براي منع  مي پيشنهاداي كه  نويس قطعنامه پيش :L.3طرح  *

 12.سازي تهيه شود هاي شبيه گونه ةمطلق هم

ها در  ها و تقابل افكار و ديدگاه تنوع انديشه علي رغمدر خاتمه، كميته ششم 
سازي، در گزارش خود فقط  هاي پيشنهادي در خصوص دامنه و محدوده شبيه طرح

المللي به مجمع عمومي  معاهده بينممنوعيت همانندسازي مولد انسان را در قالب 
مجمع عمومي سازمان  2005 مارس سال 23سرانجام در  .سازمان ملل پيشنهاد داد

كه در آن از  ـ 1998دسامبر  9خود در تاريخ  152/53ملل با يادآوري قطعنامه 
اعالميه ملل  ـ اعالميه جهاني راجع به ژنوم انساني و حقوق بشرحمايت كرده بود

رأي  34رأي موافق در مقابل  84را با اكثريت  13سازي انسان رد شبيهمتحد در مو
ه با تأكيد بر در مقدمه اين اعالمي. رأي ممتنع به تصويب رساند 37مخالف و 

و اصول اخالق زيستي و خطرات مطروحه براي حقوق بشر  مسائلاهميت توجه به 
ربرد علوم زيستي و و شأن و كرامت انساني و آرزوهاي اساسي افراد و اشاره به كا

ها و سالمتي و آرامش  هدف اصول اخالقي كه همان كاهش درد و رنج انسان



 

 

1389 ستانتابيزدهم، س، شماره چهارمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/   179
اني

 قرب
صغر

ي ا
 عل

اينكه پيشرفت علمي و فني در علوم زيستي بايد  بشريت است و با تأكيد بر
دار نسازد و در راستاي  اي تعقيب شود كه احترام به حقوق افراد را خدشه گونه به

ضمن توجه دادن به ضرورت پيشگيري از منافع عموم بشر باشد و در خاتمه 
خطرات بالقوه همانندسازي انسان در مورد كرامت آدمي، بندهايي اجرايي را 

 هاي عضو هاي اجرايي اعالميه مذكور از دولت در بخش. توصيه نموده است
 :خواسته شده است كه

 تي تمام اقدامات الزم را براي حمايت كافي از حيات انساني در كاربرد علوم زيس
  .عمل آورند به
 با كرامت بشري و حمايت از حيات انساني  مادامي كهسازي را  تمام اشكال شبيه

  .مغايرت دارد، ممنوع كنند
 عمل به زيستي علوم كاربرد در زنان استثمار از پيشگيري براي را الزم اقدامات 

  .آورند
 به بندهاي  تدابير الزم را براي وضع و اجراي قوانين ملي در راستاي اثر بخشيدن

 .عمل آورند فوق به

  
  اي گستره منطقهـ 2

اي از موفقيت بيشتري  هاي فراملي در سطح منطقه لمالع ها و عكس تاكنون تالش
اي هم، اروپا در اتخاذ  در عرصه منطقه. نسبت به عرصه جهاني برخوردار بوده است

نه فقط از جنبه نظري و انتزاعي  ،سازيهمانند فرآينددر قبال رويكرد مناسب 
بلكه در وادي عمل نيز گوي سبقت را از ديگر مجامع ربوده است و اقدام  ،صرف

تعهدات مشخصي را  ،به تهيه پروتكلي اختياري نموده تا در قالب قواعد حقوقي
 .صورت عملي به كشورهاي اروپايي تكليف نمايد به
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باشد كه تاكنون چند مصوبه توسط  مي پارلمان اروپا يكي از اركان اتحاديه اروپا
اين پارلمان ابتدا در . سازي انسان صادر كرده است اين پارلمان در خصوص شبيه

هاي انساني براي تحقيقات و  ميالدي خواستار منع ايجاد نطفه 1996سال 
با انتشار خبر تولد اولين گوسفند  1997 در سال. هاي زيستي شد پژوهش

توسط مؤسسه روزلين، اين پارلمان همگام و حتي جلوتر ـ  دالي ـ سازي شده شبيه
المللي، اولين قطعنامه خود را با ابراز نگراني از  هاي بين از بسياري سازمان

همانندسازي گوسفند دالي در مؤسسه مذكور، در مخالفت و منع همانندسازي انسان 
بلكه تمامي  ،نسانپارلمان اروپا نه تنها همانندسازي ا ،در اين قطعنامه. صادر كرد

سازي را ممنوع اعالم كرده، خواستار تعيين مجازات براي  اشكال شبيه
  .كنندگان آن شد اقدام

سازي را تحت هر شرايط و با هر هدف و توسط هر اجتماع و  پارلمان اروپا شبيه
را ناقض حقوق  كند، چراكه آن گروهي، غيرقابل توجيه دانسته، ممنوع اعالم مي

به اعتقاد اعضاي اين پارلمان، . داند مخالف شأن و منزلت آدمي مي اساسي انسان و
امكان بهسازي نژادي و احتمال انتخاب نژادهاي خاص را فراهم  ،سازي تجويز شبيه

همچنين باعث  ؛ها در تضاد است ساخته، با اصل اخالقي تساوي و برابري انسان
بدين خاطر . شود ميتعدي به حقي كه هر فرد نسبت به هويت ژنتيكي خود دارد 

ها  به مخالفتي همه جانبه با اين تكنولوژي نوين كه مستلزم آزمايش بر روي انسان
اين پارلمان در راستاي عملي كردن ممنوعيت همانندسازي . اند خاستهپا هباشد ب مي

هاي نظارتي و اجرايي و هر اقدام  هاي اخالقي و كميته خواستار تشكيل گروه
تقريباً همين موارد و نكات با كمي تغييرات در مصوبات بعدي  14.الزمي شده است

  15.تكرار شد 2000و 1998هاي  در سال
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باشد كه از دهه هشتاد ميالدي  مي شوراي اروپااز ديگر اركان اتحاديه اروپا، 
و موضوعات اخالق زيستي و از جمله  مسائلصورتي كامالً قانونمند و علمي به  هب

نامه و اسناد مختلفي را تهيه و تصويب كرده  ، توصيههمانندسازي عنايت داشته
  :مانند. است
هاي  ها و جنين درباره استفاده از نطفه :1986سپتامبر  1046،24 نامه  توصيه *

  16.انساني براي مقاصد تشخيصي، درماني، علمي، صنعتي و تجاري
انسان در ها و جنين  درباره استفاده از نطفه: 1989فوريه  1100،2هتوصيه نام *

 17.هاي علمي پژوهش

نويس پروتكل اختياري  درباره پيش: 1997سپتامبر  202،23نظريه شماره  *
  18.ها سازي انسان كنوانسيون حقوق بشر و زيست پزشكي درباره ممنوعيت شبيه

ها و  درباره تحقيق روي انسان: 1997سپتامبر  23، 534شماره  دستور *
  19.سازي آنها شبيه

الملل وجود  صورت معاهده در حقوق بين هآوري كه ب تنها اسناد الزام ،در حقيقت
 .اند توسط اين شورا تصويب شده ،اند پرداخته مسائلطور مستقيم به اين  دارند و به

شوراي اروپايي براساس گزارش و نظر مشورتي گروه  .)140، ص1386موثق، (
يا و جوانب اخالقي مشاوران كميسيون اروپايي به اين كميسيون در خصوص زوا

 و سازي انسان را در اروپا ممنوع اعالم كرده شبيه 1997در سال  20،همانندسازي
از مطالعه  .خواستار اقدام دول عضو براي اتخاذ عملكرد الزم در اين راستا شدند

آيد كه اين  سازي انسان، چنين برمي اسناد و مصوبات شوراي اروپا درباره شبيه
انسان را قاطعانه ممنوع اعالم كرده و غيرمجاز دانسته است سازي مولد  شورا شبيه

وجود ندارد ) درماني ـ تحقيقاتي( اما اين صراحت در مورد همانندسازي غيرمولد
  .ها همراه با ابهام و ترديد است و در برخي قطعنامه
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  )حقوق داخلي كشورها(گستره ملي  ـ3
اي، برخي  المللي و منطقه هاي گوناگون در عرصه بين العمل همگام با عكس

تري  هاي مؤثرتر و عملي گام ،ويژه كشورهاي صاحب اين تكنولوژي هها ب دولت
ها از منع  اگر چه رويكرد دولت ؛اند سازي برداشته انگاري شبيه در زمينه جرم

سازي مه اشكال آن تا تحريم صرف همانندجانبه اين تكنولوژي و ممنوعيت ه همه
در سال  21»سازي انسان قانون منع شبيه« استراليا كشور .انسان متغير بوده است

در اين قانون در كنار . سال بعد قدرت اجرايي يافت كه يك تصويب كرد 2002
ساير عناوين مجرمانه، خلق عمدي جنين يا رويان همانندشده جرم محسوب شده و 

سازي  بور نه تنها شبيهزانون مق ،مرتكب آن مستحق مجازات خواهد بود در حقيقت
بلكه از آنجا كه تعريفي از  ،است دانستهممنوع و واجد وصف مجرمانه  را انسان
 اين ممنوعيت ،هم اشاره نكرده استآن ه نشده و به نوع خاصي از ئسازي ارا شبيه

با  2000در سال  ژاپن. باشد سازي هم مي هاي شبيه قابل تسري به ساير گونه
مقنن ژاپني . سازي انسان پرداخته است انگاري شبيه به جرم ،تصويب قوانين الزم

از  .زن را تصويب كرده است كممنوعيت جايگزيني هر رويان خاص در رحم ي
گيرد  سازي شده نيز در زير مجموعه رويان خاص قرار مي آنجا كه رويان شبيه

توان استنتاج نمود و با توجه به عبارات و انشاء آمده  سازي را مي بنابراين منع شبيه
سازي تا مرحله قبل از انتقال به رحم را صريحاً ممنوع  شبيه كهون مورد بحث،در قان

سازي را واجد وصف مجرمانه  هاي شبيه توان ساير گونه نمي ،اعالم نكرده است
سازي انسان جرم  شبيه ،توان گفت كه در اين قانون قن ميطور مت هب لكن .دانست

نيز پس از افت و خيزهاي  انگلستان .شده و مرتكب آن مجرم خواهد بود يتلق
مبني بر  22»سازي توليد مثلي انسان قانون شبيه« 2001در سال  سرانجام ،اوانفر

اين قانون انتقال و . ممنوعيت همانندسازي انسان را تهيه و تصويب نمود
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جايگزيني هرگونه رويان انساني حاصله از روشي غير از تلقيح را فعلي جنايي تلقي 
اياالت . بيني كرده است زات حبس يا جزاي نقدي براي آن پيشكرده و مجا
اي ه سازي انسان و حمايت از تحقيقات سلول قانون منع شبيه« متحده امريكا

به تصويب سنا رساند كه پس از برخي اصالحات در  2002را در سال  23»بنيادين
اً جرم سازي انسان صريح در اين قانون، شبيه. به تصويب كنگره رسيد 2003سال 

معرفي شده و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به آن مبادرت ورزد با برخورد 
پا فراتر نهاده،  24برخي اياالت ،در سطح ايالتي. دستگاه كيفري مواجه خواهد شد

كشورهاي پيشرفته ديگري چون . اند سازي را قانونگذاري كرده هاي شبيه تمام گونه
هاي قابل توجهي هم  ن حوزه اقدامات و فعاليتنيز در اي... فرانسه، آلمان، ايتاليا و

هاي  حتي مقنن فرانسوي اخيراً مجازات. اند المللي و هم ملي انجام داده در عرصه بين
  .)52، ص1386عباسي، ( .سازي را تشديد كرده است شبيه

خصوص غالب كشورهاي صاحب  هدر عرصه حقوق داخلي برخي كشورها ب
در حوزه حقوق و قانونگذاري وارد عمل شده و در راستاي  ،سازي تكنولوژي شبيه

 ،جملگيو تقريباً  اند اقدامات عملي و مؤثري را انجام داده ،سازي انگاري شبيه جرم
  .اند سازي انسان را ممنوع كرده شبيه

رسد نكات اصولي و راهكارهاي عملي ذيل بايد در حقوق  رو به نظر مي از اين
  .يردداخلي مورد توجه قرار گ

انجام گفتگوهاي كارآمد و سازنده، منظم و مدون، همراه با شركت عالمان 
تواند بسياري از ابهامات اعتقادي موجود پيرامون موضوع را  هاي مختلف، مي رشته

گيري  برطرف كند و باعث وضوح بيشتر مطالب گردد و نهايتاً باعث تصميم
ها، راه  دن نظرات و ايدهتر كر تر و نزديك تر شده و با پخته تر و صحيح آگاهانه

شود  در اينجا خاطرنشان مي. پيشرفت اين تكنولوژي جديد را هموار خواهد ساخت
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كه صرف برگزاري چند همايش يا گردهمايي غيرمتمركز و برخي استعالمات و 
نخواهد نمود چه بسا  مسائلاستفتائات پراكنده و غيرمنسجم، كمك شاياني به حل 

  .تر شده و بر ابهامات افزوده گردد را گستردهدامنه اختالفات و تشتت آ
با مفاهيم و  ،سازي علما و انديشمندان هر حوزه بايد قبل از ورود به مباحث شبيه

اين امر باعث خواهد . طور دقيق آشنا شوند اصطالحات پايه و كليات موضوع به
وارد موضوعات مورد  ،اي كافي و دركي درست شد كه كارشناسان با اندوخته

توان به برخي  براي مثال مي. ث شده، استنتاج صحيح و اظهارنظري صريح نمايندبح
ها و نظرات ارايه شده براساس توضيحات  وگوها با فقها اشاره كرد كه پاسخ گفت

بديهي است چنين اظهارنظرها نيز با اما و . سازي، بوده است پرسشگر در مورد شبيه
  .اگر و احتياط همراه خواهد بود

هاي دانش بشري بعد از طي ساليان  بسياري از قوانين مربوط به پيشرفتگرچه 
ولي چنانچه اين فاصله زماني بين ظهور  ،اند متمادي از ظهور آنها وضع شده

هايي با وسعت فرآيندخصوص در مورد  به ،ها و وضع قوانين الزم زياد شود پديده
 .رناكي داشته باشدتواند پيامدهاي خط مي ،سازي و گستردگي وافر نظير شبيه

هاي گوناگون  بنابراين نه تنها شايسته است پس از بحث و تحقيق در مورد جنبه
بلكه نيازمند سرعت عمل  ،مقررات و ملزومات الزم تهيه و تصويب شود ،موضوع

  .باشد در اين خصوص نيز مي
با عنايت به مفاسد موجود و مخاطرات بالفعل و بالقوه همانندسازي انسان، 

نگاري اين پديده و ممنوعيت مطلق همانندسازي انسان حداقل در زمان معاصر ا جرم
و تا وقتي كه زوايا و جوانب موضوع كامالًً روشن و قابل كنترل گردد، ضرورت 

ها و مباحثات موجود در  وليكن بايد به اين نكته توجه داشت كه عمده چالش ،دارد
ن است و همانندسازي مولد سازي مربوط به نوع مولد انسا مورد پديده شبيه
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با توجه به ) درماني  ـ تحقيقاتي(و همانندسازي غيرمولد ) حيوان(غيرانسان 
مند شود و توسط قوانين  اما الزم است ضابطه. باشد كاربردهاي آن قابل تجويز مي

هاي  حدود و ثغور آن مشخص گردد تا راه انحراف و سوءاستفاده ،و مقررات الزم
د و بتوان از حركت آن به سمتي كه موجب اختالل در احتمالي برطرف گرد

  .اجتماع بشري شود پيشگيري نمود
ويژه توجه به اقدامات پيشگيرانه و  جانبه بوده به انگاري بايد دقيق و همه جرم

هاي  در كنار مجازات. مجازات مناسب و متناسب با جرم مورد عنايت قرار گيرد
كه جنبه پيشگيري هم دارند را درنظر  هاي نقدي توان مجازات مي ،سالب آزادي

  .هاي مدني بر دامنه و تنوع آن افزود گرفت و با مجازات
با توجه به ارتباط تنگاتنگ اخالق و دين  ،براي تهيه قواعد حقوقي در اين زمينه

همكاري و تعامل نزديك و  ،ها با حقوق، در كنار استفاده از كارشناسان ساير رشته
  .بود خواهد مؤثر حقوقي انديشمندان كنار در ديني علماي و اخالقاهالي  بين مستمري

توان از تجارب و  مي ،شناسد گونه مباحث مرز داخلي نمي از آنجا كه اين
اقدامات ديگر كشورها و قوانين موضوعه آنها و مباحثات مربوط به تصويب 

  .جهت طراحي الگويي مناسب بهره جست ،قوانين مذكور
بايد به شخصيت حقيقي و حقوقي عنايت داشت و بين آنها در تدوين مقررات 

سازي و هم براي  اندركاران شبيه يعني هم براي افراد و دست ،تفكيك قايل شد
  .نهادها و مؤسسات دخيل در اين زمينه، تمهيدات قانوني مناسب تدارك ديد

ان و تواند يك نهاد مستقل يا سازم باشد كه مي اين فناوري نيازمند يك متولي مي
اي مثل وزارت بهداشت و درمان يا وزارت علوم  اي كه وابسته به وزارتخانه مؤسسه

باشد يا سازماني مثل سازمان انرژي اتمي كه وابسته به نهاد رياست جمهوري 
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ترين امور در مورد اين نهاد متولي مشخص شدن  بديهي است از ابتدايي. است، باشد
  .اعضاء و وظايف آنهاست

ابتدا بايد مشخص شود كه  ،سازي تحقيقاتي مؤسسات در زمينه شبيهبراي فعاليت 
آيا مراكزخصوصي هم اجازه فعاليت خواهند داشت يا نه؟ در مرحله بعد طي 
مراحلي قانوني مانند كسب مجوز براي شروع و ادامه فعاليت بايد در دستور كار 

  .قرار گيرد
اين نهاد . ها باشد نامه ينيكي از وظايف نهاد متولي بايد صدور مجوز براساس آي

در كنار صدور مجوز براي مؤسسات، بايد وظيفه صادر كردن مجوز فعاليت براي 
  .دار باشد افراد پس از بررسي صالحيت علمي و عملي و اخالقي آنها را هم عهده

مجوزهاي صادره بايد موقتي و قابل تمديد باشند و در صورت تخلف يا انحراف 
بدين طريق دارندگان مجوز احساس مسؤوليت . يا لغو گردد تعليق ،از موارد مجاز

  .تري به كار خواهند بست بيشتري نموده و دقت افزون
بايد موارد مجاز و محدوده و نوع فعاليت مؤسسات و افراد در مجوز مشخص 

اي كه عدول از آنها طبق مقررات مجازات كيفري و مدني مصوب را  گونه به ،شود
  .مراه داشته باشده به

براي  ،بازرسي مستمر، صادقانه و علمي مراكز واجد مجوز توسط نهاد متولي
هاي  كنترل دقيق اين مؤسسات ضروري است تا در صورت انحراف از محدوده

  .تذكرات الزم داده شود و اقدامات قانوني مقتضي انجام پذيرد ،مجاز
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  نتيجه
كشورهاي صاحب تكنولوژي ويژه  هها ب الملل و به تبع آن دولت جامعه بين

فوايد معدود و . در آستانه انتخاب و آزموني بزرگ قرار دارند، سازي شبيه
انتها درقبال پذيرش  اي بي اجتماع انساني را در دغدغه ،كاركردهاي اين پديده

بالقوه پذيرش آن مستلزم تجربه و قبول خطرات  زيرا ؛پرواي آن قرار داده است بي
 .است كه اين امر خارج از دايره احتياط و شرط عقل است و بالفعل آن

رخي كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا، انگستان، عملكرد جامعه جهاني و ب
حاكي از امعان نظر و توجه باالي  ،و استراليا در مواجهه با اين پديده ژاپن فرانسه،

حكم قانوني به  ،باشد و حتي برخي كشورهاي مذكور به عمق موضوع مي
سازي انسان و تجويز  ممنوعيت شبيه ديگر سازي و بعضي ممنوعيت مطلق شبيه

اينكه فاقد  علي رغمها  اين حكومت. اند مشروط همانندسازي تحقيقاتي داده
نصيب از منابع معتبر اسالمي هستند، با  باورهاي اصيل و كامل دين اسالم و بي

در اعد حقوقي، وو قاستناد به اصول اخالقي و برخي باورهاي ديني و عرفي 
العملي جدي و  چنين عكس ،يشگيرانهو با ايده پ راستاي برقراري نظم اجتماعي

اند،  كرامت انساني گام برداشتهن و أحفظ شاند و در مسير  قانونمند را اختيار كرده
و مملو از  پويا و حال آنكه ايران اسالمي كه مهد تشيع است و واجد منابع غني

در راستاي شناخت، ) السالم عليهم( ينمعصوم حضرات روايات و دستورات ديني از
گستري دارد و با  پروري و عدالت هاست و داعيه عدل كرامت انسان يحفظ و ارتقا

باشد، اقدام قانوني مؤثري انجام  توجه به اينكه از پيشگامان اين تكنولوژي نيز مي
  .نداده است

 مستحدثه و سؤال مسائلزي خصوصاً نوع مولد انسان از سا هاز آنجا كه شبي
علماي اسالمي و عدم اجماع  يبا عنايت به تنوع و تشتت آرا ،برانگيز معاصر است 
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فقهاي اسالمي در مورد تجويز آن به دليل مخاطرات موجود و مفاسد نهفته در اين 
و همپاي با جامعه جهاني و كشورهاي پيشرفته  اخالقي يامدهاي سوءپ تكنولوژي،

د اين فناوري يبرخي فوا علي رغمصاحب اين تكنولوژي و به حكم عقل سليم كه 
 25باشد كه همانا حكم شرع مقدس هم مي ،تواند بگذرد از كنار مخاطرات آن نمي

در كشورمان كه از معدود كشورهاي صاحب  را انگاري اين تكنولوژي لزوم جرم
مود و زيبنده ايران اسالمي و دستگاه قضايي و ناستنباط توان  مياين فناوري است 

هاي شگرف دانشمندان و محققين كشور  پيشرفت علي رغمباشد كه  قانونگذار نمي
قانوني موجود در مند نمودن آن و خأل  نسبت به ضابطه ،در زمينه اين دانش نوين

مناسب و وضع  26بلكه شايسته است با اتخاذ سياست جنايي ،ورزدين زمينه غفلت ا
 .قوانين كارآمد در رفع اين نقيصه اقدام نمايد

  
                                                            

  ها نوشت پي
1-Alvin Tofler. 

  .مجمع البحوث االسالميهـ 2
 :بنگريد به[براي آگاهي بيشتر  ـ3

]http://www.gulf Park.com(2002/10/16)  
  .روبي لالفتاء و البحوثالمجلس األـ 4
 :بنگريد به[براي آگاهي بيشتر  ـ5

http://WWW.ecfr.org(2004/10/22)  ]  
  .مجمع الفقه االسالميـ 6
هاي  داليل كالمي يا داليل الهياتي، داليلي است كه معتقدند اين عمل خاص مستقيماً يكي از آموزه ـ7

  .برد مثل دخالت در كار خدا كند يا زير سؤال مي ما را مختل ميديني و اعتقادي 
داليل فقهي ناظر به اين نكته است كه اين عمل خاص ممكن است در يكي از احكام شرعي اختالل  ـ8

  ).53، ص47، شماره13مجله فقه، سال: بهك .ر(مثل ارث و . و مانع ايجاد كند
9- World Health Organization(WHO). 
10- UNESCO. 
11- UN.DOC.A/C.6/57/L.8. 
12- UN.DOC.A/C.6/57/L.3/REV. 
13- United  Nation Declaration on human cloning. 
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14- Resolution on Cloning,12/3/1997,official journal C115,14.4/92,para.1. 
15- Resolution on Cloning,15/1/1998,official journal c34.& European par-

liament Resolution on Human cloning,7/9/2000. 
16- Council of Europe,parliamentary Assembly,Recommendination 1046 on 

the use of Human Embryos and Fetuses for Diagnos-
tic,Therapeutic,scientific,Industrial and commercial purposes,24/9/1986. 

17- Council of Europe,parliamentary Assembly,Recommendination1100 on 
the use of Human Embryos and Fetuses in scientific Research,2/2/1989. 

18- Coucil of Europe,parliamentary opinion No.202 on the Draft additional 
protocol to the convention on Human Rights and Biomedicine on the 
prohibition of cloning Human Beings,23/9/1997. 

19- Council of Europe,parliamentary Assembly,order No,534 on Research 
and the cloning of Human Beings,23/9/1997. 

تفاوت ) درماني ـ تحقيقاتي( گروه مشاوران در اين گزارش بين همانندسازي مولد انسان و غيرمولد ـ20
هاي اخالقي و  خاطر ابهامات و پيچيدگي همولد ب قايل شده و ضمن ممنوعيت همانندسازي

  .ابزارانگاري انسان، همانندسازي تحقيقاتي را مجاز تشخيص داده بودند
21- Prohibition of Human cloning Act. 
22- Human Reproductive cloning Act. 
23- Human cloning Ban and stem cell Research Protection Act. 

  .ميشيگان، اركانزاس، داكوتاي شمالي و جنوبيـ 24
  .حكم به الشرع ،حكم به العقلـ 25

26- Criminal Policy. 
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