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مسووليت تيم پزشكي در شبيهسازي رويانهاي انساني
معصومه عليدوستي*  -دكتر فردين مرداني
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* كارشناسي ارشد ،رشته حقوق ،گرايش جزا و جرم شناسي .گروه آموزشي حقوق ،دانشكده حقوق ،واحد علوم و تحقيقات اصفهان،
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چكيده
شبيهسازي انسان از جمله مسايل جديد در مهندسي ژنتيك به شمار ميرود كه با ظهور انديشههاي اعمال آن در خصوص آدمي ،باعث پيدايش
ميداني بزرگ براي تالقي افكار و تعاطي آراء گرديده است .تنها قوانيني كه در خصوص مسووليت پزشك در كاربست فناوري شبيهسازي انسان
در حقوق ايران قابل بررس��ي هس��تند ،عبارتند از :بند ج ماده  158قانون مجازات اس�لامي مصوب  ،1392قانون مدني و قانون مسووليت مدني.
با بررس��ي قوانين مذكور اين نتيجه حاصل گرديد كه با توجه به آراي فقها در خصوص شبيهس��ازي مولد انس��ان و نيز مبهم بودن امنيت تكنيكي
اين فناوري و وجود زيانهاي متعدد قابل پيش بيني و بعض ًا غيرقابل پيش بيني براي كودك حاصله از اين فرآيند و مادر ،شبيهسازي مولد انسان
برخالف شبيهسازي درماني ،عمل طبي مشروع محسوب نشده و حتي رضايت به آن مسووليت پزشك را مرتفع نخواهد كرد و از آنجايي كه براي
ايجاد مسووليت پزشك اركان سه گانه  -خطاي پزشكي ،وجود فعل زيان بار و رابطه سببيت بين اين دو -الزم ميباشد و هر سه ركن مذكور نيز
در شبيهسازي وجود دارد؛ فلذا پزشك ،با اثبات اين سه ركن ،در اين زمينه هم داراي مسووليت مدني و هم مسووليت كيفري ميباشد .مضاف ًا ،از
آنجايي كه ژنها نه تنها در بروز صفات فيزيكي ،بلكه در ايجاد رفتارها و بيماريهاي رواني نقش تعيين كنندهاي دارند ،به نظر ميرسد در حال
حاضر در قبال شبيهس��ازيهاي غلطي كه منجر به اختالالت مغزي و رفتاري و در پي آن ارتكاب جرم توس��ط فرد حاصل از اين فرآيند ميباشد،
تنها با رژيم حقوقي «مسووليت كيفري نيابتي :ناشي از عمل غير» ميتوان تا حدودي پاسخگوي بسياري از سواالت در اين زمينه بود .مضاف ًا اينكه
بايد تيم پزشكي را كه با كاربست ناقص يا اشتباه فناوري مزبور منجر به توليد كودكان ناقص الخلقه ميگرند ،مسوول دانست.
واژگان كليدي :شبيهسازي مولد ،شبيه سازي درماني ،جرم ،مسووليت پزشك
وصول مقاله1392/9/3 :

تاييد مقاله1392/10/30 :

نويسنده پاسخگو :استان اصفهان -خيابان  22بهمن -مجتمع اداري اميركبير -دانشگاه آزاد اسالمي -واحد علوم و تحقيقات اصفهان .تلفن+98-311-6619501 :
alidoosti_m@yahoo.com

مقدمه
ش��بيه س��ازي به عنوان يكي از مكش��وفات حوزه پزش��كي و بيولوژي،
ماهي��ت و ابع��اد آن ،علي رغم اينكه به يك بحث جهاني تبديل ش��ده
اس��ت ،هنوز جزييات مبهم و تاريكي را پيش روي دارد .با تولد دالي در
س��ال  ،1997همهمه و دغدغهاي درجهان انس��اني برپا شد كه برآيند
اوليه آن ،تشويش اذهان جهانيان به واسطه اشاعه قابليت اعمال چنين
روش��ي در مورد آدمي بود .اگر رسيدن به مرحله شبيه سازي جانداران
چنين بااهميت باش��د ،ناگفته پيداس��ت كه شبيه س��ازي انسان تا چه
حد مهم خواهد بود .زيرا از طريق اين فن ،انس��انها خواهند توانس��ت
مش��ابه ژنتيك خود را توليد نمايند .چنين توانايي حسي دوگانه ايجاد
میكند؛ از يك س��و احس��اس سرمستي و شادي از دس��تيابي به آنچه

روزي تخيلي بيش نبود و از س��ويي نگراني درباره اينكه مبادا اين عمل
دخال��ت دركار پروردگار باش��د و يا نتيجه آن به نقض كرامت انس��ان
بينجامد .درخصوص ش��بيه س��ازي ،اين واقعيت ك��ه قوانين و مقررات
زيست – اخالقي به طورضمني «شبيه سازي انسان» را ممنوع ساخته
اس��ت ،نش��ان میدهد كه اين قوانين پاس��خگوي تقاضاي دانشمندان،
پزش��كان و افكار عمومي مبني بر ايجاد يك چارچوب س��ازگار و پايدار
بر اثر تحول و پيش��رفتهای علوم زيس��تي و به كارگيري آن در مورد
انسان هاست.
اگرچ��ه غالباً پس از ظهور پديدهها و بروز چالشهای مرتبط ،دس��تگاه
قانونگذار اقدام به تدوين و تصويب قانون با توجه به اقتضائات و ساختار
و منابع و ظرفيتهای متحول حقوق داخلي و آينده پژوهيهاي حقوقي
آت��ي ميكند ولي چنانچه ش��كاف زماني بين ب��روز پديدهها و تدارك
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حقوق موضوعه الزم وکافي ،طوالني شود؛ چه بسا مايه فساد و تباهي و
پيامده��اي جبران ناپذيرگردد؛ به ويژه در مورد موضوعات مهم وحياتي
که دغدغههای حقوق بشري و کيفري عمدهاي را براي بشر هزاره سوم
به بار آورده است.
در دني��اي جديد ،اهميت اقدامات پزش��كي و ش��يوههای نوين درماني
و تاس��يس روزافزون مراكز بهداش��تي و درماني و گسترش تحقيقات و
پژوهشهاي علوم پزش��كي و تخصصي ش��دن فوق العاده امور پزشكي
موجب ش��ده است كه حرفه پزش��كي با دقت و وسواس بيشتري مورد
توجه قانونگذاران ،علماي مذهبي و فالسفه اخالق قرارگيرد.
صاح��ب نظران از دو ديدگاه به اين پديده ن��گاه میكنند :برخي مانند
ديتر زيم��ر ،از زاويه فيزيولوژيك متعرض موضوعهای مهم هس��تند و
برخي مانند هابرماس ،مسايلي چون خودآگاهي ،انحطاط اجتماعي و...
را مطرح میكنند .مسالهاي كه از تقابل دو ديدگاه مذكور ايجاد میشود
پيرامون مس��ووليت افراد است؛ مس��ووليت افرادي كه اقدام به هرگونه
آزماي��ش و دس��تكاري ژنتيكي ميكنند و نيز اف��رادي  -اعم از بيمار و
غيربيم��ار -كه موضوع اي��ن اقدامات قرار ميگيرند .به ديگرس��خن ،با
توج��ه به اين واقعيت كه ژنها نه تنها در بروز صفات فيزيكي ،بلكه در
ايجاد رفتارها و بيماريهای رواني نقش تعيينكنندهای دارند ،ضرورت
پژوهش دراين خصوص روشن میگردد)1(.
اكنون چند سوال مهم و حياتي به ذهن متبادر ميشود:
اگر شخص يا اشخاصي اقدام به همانندسازي انسان كنند چه تمهيدات
قانون��ي در برخورد با اين افراد وجود دارد؟ آيا مقرراتي براي مواجهه با
اقدام كنندگان و دس��ت اندركاران تكنولوژي فوق در قانون موضوعه در
نظرگرفته ش��ده اس��ت؟ اگر مقرراتي وجود دارد تا چه حد رسا و جامع
اس��ت و اگر چنين قوانيني نداش��ته باشيم چه بايد كرد و در مقابل اين
عمل و عاملين آن چه عكس العملي بايد نش��ان داد؟ آيا بايد چش��مها
را بر هم نهاد و به ديده اغماض نگريس��ت يا بايد دست به اقدامي بزنيم
كه فاقد پشتوانه قانوني است؟ از زاويه ديد متقابل فردي كه عملكردش
تح��ت تاثيراختالالت ژنتيكي ناش��ي از كاربس��ت اش��تباه اين فناوري
است -درصورت ارتكاب جرم -آيا بايد مسوول عمل خويش تلقي گردد
يا اش��خاص ديگري مس��ووليت اين عمل را به عهده دارند؟ و بس��ياري
پرس��ش هايياز ايندس��ت وجود دارد كه دستگاه حقوقي و قانونگذار
نمیتواند نسبت به آنها بي تفاوت مانده ،موضع سكوت اختيار كند)2(.

روش بررسي
در مقاله حاضر ش��يوه گردآوري اطالعات و اساس��اً س��اختار و سازمان
تحقيق ،توصيفي – تحليلي اس��ت .در ضمن ،روش گردآوري اطالعات،
كتابخانهای اس��ت؛ به گونهای كه از طريق بررسي آثار موجود و سوابق
موضوع در كتابخانهها و مراكز علمي و پژوهش��ي ،اطالعات الزم كسب
گرديده است .همچنين به منظورغناي مباحث ،گاه با مراجعه به برخي
پايگاههای داده و جستجوي اينترنتي ،مقاالت معتبري در زمينه اخالق
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پزش��كي  -در طي سال گذشته -تحصيل شده است .مضافاً اسناد بين
المللي موجود در اين زمينه و قوانين داخلي برخي كشورها مورد مداقه
و تحليل واقع شده اند .در ضمن ذكر اين نكته ضروري است كه جهت
انجام هرگونه پژوهش در هر زمينهای ابتدا بايد به مطالعات انجام شده
و نواقصي كه در آن زمينه وجود دارد اشاره كرد تا نهايتاً بتوان از نتيجه
تحقيقات انجام ش��ده به راهكاري جهت رفع خألهايي كه در آن مورد
خاص – كه در اين مقاله مس��ئوليت تيم پزش��كي ناشي از انجام شبيه
سازي میباشد -وجود دارد ،دست يافت.

يافتهها
مفهوم شبيه سازي انسان ،شيوهها و انواع آن
در تعريف شبيهس��ازي گفتهاند« :ش��بيه س��ازي عبارت است از كشت
هس��ته سلول غيرجنس��ي انس��ان يا حيوان كه داراي كروموزوم كامل
میباش��د در س��لول تخمك عاري از هس��ته جنس ماده و باروركردن
اي��ن تخمك به روشهای ويژه در رح��م طبيعي يا مصنوعي ،به منظور
تش��كيل موجود زندهای كه ازلحاظ شكل ظاهري؛ دقيقاً مانند صاحب
هسته سلول اوليه باشد»)3( .
پديده ش��بيه سازي در جهت عملي شدن مستلزم طي فرآيند آن است
كه اين فرآيند حسب شيوه انتخابي ا ِعمالآنمتفاوت مینمايد .به طور
ن و انتقال هسته صورت
كلي همانند س��ازي بهدو روشاش��تقاق رويا 
میگيرد.
در روش اش��تقاق رويان ،فرآيند ش��بيه سازي با شكافتن رويان حاصله
كه با عناوين ديگري همچون تفكيك بالس��تومر -تكه تكه كردن رويان
نيز از آن ياد میشود– عملي میگردد .توضيح اينكه يك يا چند ياخته
از رويان لقاح يافته گرفته میشود و در يك محيط مناسب (نظير رحم)
قرار داده میشود .هريك از اين ياختهها قابليت تبديل شدن به روياني
جدي��د را دارند ك��ه ما حصل آن در ص��ورت قرارگرفتن در يك فضاي
مناس��ب ،روياني نظير رويان اوليهای اس��ت كه آن ياخته از آن گرفته
شده است (.)4
فرآيند همانند س��ازي مبتني بر روش انتقال هس��ته ،نيز مستلزم طي
مراحل زيراست:
خارج كردن هسته تخمك نابارور؛
-1
گرفتن يك ياخته جسمي ازجاندار؛
-2
انتقال ياخته جسمي به تخمك فاقد هسته؛
-3
بهره گيري ازمواد شيميايي يا ايجاد و ايراد شوك الكتريكي
-4
در تخمك براي آغاز فرآيند رشد درآن؛
1
انتقال يا پيوند تخمك  -كه دراين مرحله مبدل به «رويان»
-5
میشود -درمحيط مناسب مانند رحم.
 -1ب��ه موجود حاص��ل از لقاح از  2ت��ا  8هفتگي روي��ان ( ،)Embryoپس از 8
هفتگ��ي تا زمان زايمان (تولد) جنين ( )Fetusو پس از آن نوزاد ()Neonate
اطالق میگردد.
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شبيهس��ازي از رهگذر انتقال هسته ياخته جسمي ،نيز از منظر اهداف
آن ،به دو گونه بازآفريني و پژوهشي يا درماني دستهبندي میشود.
ش��بيه س��ازي مولد ،فرآيندي است كه طي آن س��لولي غيرجنسي در
درون تخم��ك تخليه ش��ده از ماده ژنتيك جاي گرفت��ه ،تخمك بارور
ش��ده را كه « پيش روي��ان » نام دارد ،به درون رح��م يك زن منتقل
ط رشد ،بهتولد انساني
میكنند .اين امر در صورت مناس��ب بودن شراي 
منجر ميش��ود كهبهلحاظ ژنتيكي با دهنده سلول غيرجنسي شباهت
تام دارد (.)5
شبيهس��ازي پژوهشي يا درماني نوعي از ش��بيه سازي انسان است كه
هدف از آن باز توليد يك فرد نيس��ت ،بلكه به دس��ت آوردن سلولهاي
بنيادي براي درمان بيماريها و صدمات فردي اس��ت كه ش��بيه سازي
شده است (.)6
در اي��ن روش پس از توليد « پيش رويان» ،آن را به درون رحم منتقل
نمیكنند بلكه  4تا  5روز پس از تشكيل آن ،سلولهايي از آن استخراج
میكنند كه س��لولهای بنيادي نام دارد و هدف از استخراج آنها توليد
بافت و اندامهای مختلف بدن اس��ت تا به شخص معيوبي كه سلولهای
س��وماتيك از او به دست آمده يا هر فرد ديگري كه سيستم ايمني وي
با اين توليدات سازگاري داشته باشد ،پيوند زده شود)7( .
مفهوم مسووليت پزشك
واژه مس��ووليت به معني ضمانت ،ضم��ان ،مواخذه ،تعهد ،موظف بودن
ب��ه انج��ام كاري و متعه��د بودن آم��ده و آنچه كه انس��ان از وظايف و
اعمال و افعال عهده دار و مس��وول آن باش��د .هر چند تاكنون تعريفي
از مس��ووليت پزشكي از ناحيه فقها و حقوقدانان به عمل نيامده ،با اين
حال مس��ووليت لفظ مطلقي اس��ت كه بر هركس كه امكان بازخواست
از وي وجود داش��ته باشد ،اطالق ميشود و اضافه شدن واژه «پزشكي»
به مس��ووليت ،معناي اين لفظ را به صورت خاص آن محدود مینمايد.
مسووليت پزش��كي مانند هر مسووليت ديگري مش��تمل بر مسووليت
مدني و جزايي اس��ت .لذا با توجه به مراتب فوق مس��ووليت پزشكي را
ميتوان چنين تعريف كرد:
الزام پزش��ك به جبران خسارت ناشي از رفتار و خطا يا خسراني كه در
نتيجه اقدامات پزشكي به ديگري وارد كرده است.
اركان مسووليت پزشك و بررسي آن در شبيه سازي انسان
بايد توجه داش��ت كه براي ايجاد مسووليت پزشك چه از لحاظ مدني و
چه از لحاظ كيفري بايد شرايطي وجود داشته باشد تا وي در اين زمينه
مسئول عمل خويش تلقي گردد .اين شرايط عبارتند از:
الف) خطاي پزشكي؛
ب) تحقق زيان؛
ج) رابطه عليت يا سببيت ميان خطاي پزشك و فعل زيان بار.
درارزيابي خطا آنچه بايد تشخيص داده شود اين است كه آيا عمل واقع
شده در زمان و مكان معين و تحت شرايط خاص عرفاً قابل پيش بيني

بوده و آيا يك شخص مآل انديش و متعارف ،مطابق عرف زمان و مكان
میتوانس��ته آن را پيش بيني كند يا نه و آيا عرفاً وقوع نتيجه مجرمانه
به ميزاني محتمل بوده كه احتراز از آن ضرورت داش��ته باشد يا خير و
اگر قابل پيش بيني بوده ،آيا قابل پيشگيري نيز بوده يا خير؟ همچنين
براي آنكه مس��ووليت مدني ايجاد شود ،بايد كار زيان بار ،ناهنجار بوده
و اخالق عمومي ،ورود ضرر را ناشايس��ته بداند .ماده  1قانون مسووليت
مدني نيز با اش��اره به اين امر كه «هركس بدون مجوز قانوني ،عمدا ً يا
در نتيج��ه بي احتياطي  ...موجب ض��رر مادي يا معنوي ديگري گردد،
مس��ئول جبران خسارت ناش��ي از عمل خود است» به غيرقانوني بودن
عمل موجد مس��ووليت مدني اش��اره دارد كه در موضوع نوشتار حاضر،
اين فعل عبارت از شبيه سازي انسان (البته نوع مولد آن) است.
يكي ديگر از اركان تش��كيل دهنده مس��ووليت پزشكي تحقق نتيجه يا
ورود ضرر به بيمار است .يعني بايد ضرر و زياني محقق گردد تا مسووليت
ايجاد ش��ود .الزمه مسوول شناختن پزشك يا هر يك از صاحبان حرف
پزش��كي اين است كه اوالً مرتكب فعل يا ترك فعلي گردند كه مغاير با
اوامر و نواهي قانونگذار باش��د؛ ثانياً س��بب تحقق خسارت يا ورود ضرر
قابل اثبات به بيمار گردند .هدف از قواعد مس��ووليت مدني نيز جبران
ضرر میباشد و ش��رايط ضرر قابل مطالبه در هفت عنوان مسلم بودن،
مستقيم بودن ،نامشروع بودن ،شخصي بودن ،جبران نشده بودن ،قابل
پيش بيني بودن و ناش��ي از اقدام زيان ديده نبودن قابل بررس��ي است
كه همه آنها در فرآيند ش��بيه سازي انسان قابل جمعاند .زيانهايي كه
مس��ووليت مدني براي آن ايجاد میش��ود به سه دسته مادي ،معنوي و
بدني تقس��يم ميش��وند كه به نظر ميرسد ضرر مادي از موضوع بحث
حاضر خارج باش��د اما صدمات معنوي ،لطمه به عواطف و ايجاد تألم و
تأثر روحي كه شخص در اثر از دست دادن كسي يا مالحظه درد و رنج
آنان ميبيند -كه البته تألم روحي نيز میتواند ناش��ي از آسيب جسمي
خود بيمار هم باشد -و صدمات بدني صدمههايي هستند كه به سالمت
شخص وارد میشوند.
رابطه س��ببيت بين خطاي پزشك و تحقق خسارت يا زيان يكي ديگر
از اركان تش��كيل دهنده مسووليت پزش��ك میباشد .طبق قواعد كلي
حقوق��ي صرف وقوع خطا از طرف پزش��ك و ورود ضرر و زيان به بيمار
جهت احراز مس��ووليت پزش��ك كفايت نميكند بلكه بايد بين اين دو
رابطه س��ببيتي وجود داشته باش��د تا بتوان به حكم مقتضي در زمينه
مسووليت پزشك دس��ت يافت .البت ه در جاييكهاسبابمتعدد باشد،
احراز رابطه عليت ميان اقدام پزشك و خسارت بيمار غالباً كار دشواري
اس��ت .چرا كه اكثر اوقات تنها يك عاملدرگير نميباش��د بلكه اسباب
متعددي دخالت دارند .تش��خيص س��بب موثر و اصلي خس��ارت بسيار
مهم اس��ت .گاه ممكن است چندين پزش��ك و پرستار در وقوع حادثه
نقش داش��ته باشند كه در اين صورت اگر نتيجهكار از ديدگاه پزشكي
مس��تند ب ه فعل همه آنها باش��د ،مطابق قانون همگي در قبال بيمار،
مسووليت دارند (طبق ماده  453قانون مجازات اسالمي مصوب )1392
و از آنجايي كه فرآيند ش��بيه سازي انسان يك فرآيند پيچيده میباشد
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كه فقط توسط يك پزشك انجام نمیشود بلكه تيمي از پزشكان كه هر
كدام متخصص در زمينه خاصي ميباشند و (مث ً
ال وجود متخصص زنان
و زايمان ،متخصص ژنتيك و )...در انجام كليه مراحل آن دخالت دارند،
ت
لذا به س��بب احراز رابط هعليتاست كه ما ميتوانيمپزشكسرپرس 
را كهدر عمليات مادي جرم هيچ گونه دخالتي نداش��ته و فقط وظيفه
نظارت و سرپرس��تي اين كار به او واگذار ش��ده است را مسئول بدانيم.
البته بايد توجه داشت در تيم پزشكي به استثناي موارد ذيل ،مسووليت
همكاران پزشك يا جراح به عهده پزشك سرپرست میباشد:
الف -در صورتي كه مرتكب قصور و سهل انگاري در انجام وظايف خاص
خود شده باشند؛
ب -درصورتي كه به دقت دس��تور جراح يا پزش��ك سرپرس��ت را اجرا
نكنند؛
ج -درص��ورت ارت��كاب خطايي كه از وظايف و اختي��ارات قانوني آنها
نيست؛
د -در صورتي كه فاقد شرايط و صالحيتهای الزم و قانوني باشند)8( .
البته ش��ايان به ذكر اس��ت كه هركدام از اين اعضا در صورت تخلف از
وظايف اختصاصي به عنوان ش��ريك در جرم داراي مس��ووليت كيفري
بوده و مطابق قانون مجازات اس�لامي مص��وب  1392مجازات خواهند
ش��د و اگر يكي از اين اش��خاص كه به عنوان متخصص امر میبايست
در اين فرآيند ش��ركت داشته باشد ،در عمليات مادي جرم -كه شامل
مراحل پيش گفته میباش��د -دخالتي نداشته و فقط ديگر اعضاي تيم
را نس��بت به انج��ام آن ترغيب نموده يا طريقه انج��ام آن را به ديگري
بياموزد ،تحت عنوان معاونت در اين جرم (البته تمام موارد گفته ش��ده
در فرضي است كه شبيه سازي از ديدگاه مقنن كيفري ما جرم دانسته
ش��ود) مطابق قانون مجازات اسالمي قابل تعقيب و پيگرد میباشد ولي
در كش��ورهايي كه شبيه سازي انسان جرم انگاري گرديده ،مقنن براي
هر عملي كه مربوط به ش��بيه سازي انسان میباشد ،مجازات خاص آن
را درنظر گرفته تا راه براي هرگونه س��وء استفاده در اين زمينه مسدود
نمايد و مرتكبان نتوانند از چنگال عدالت بگريزند.
الزم اس��ت دادرس در اينگونه موارد تمامي عوامل و علل و اس��بابي كه
در وقوع حادثه دخيل هستند را شناسايي كند و بعد از شناساييآنها،
ناچارا ً علتاصليرا بهعنوان مس��ئول تلقي كند كه كار بسيار مشكلي
اس��ت چون ممكن اس��ت پزش��كان به علل و عواملي متوسل شوند كه
احراز آنها با مشكالت عديدهای همراه است.
لذا بايد گفت كه مالك اصلي درتش��خيص رابطه سببيت ،داوري عرف
میباشد (س��بب عرفي)؛ آنچه عرفاً قابلانتساب به متهم باشد ،موجب
مسووليت است اما درخصوص مسايل تخصصي از جمله پزشكي بايد به
عرف خاص يعني نظريه متخصصان حرفه پزشكي مراجعه كرد و رجوع
به نظريه متخصصين بر قاضي واجب است.
مخل��ص كالم اينك��ه علي رغم فق��دان قانون خاص��ي در خصوص اين
فناوري در كش��ور ايران ،از آنجايي كه در شرط خطاي پزشكي كه قب ً
ال
ذكر گرديد ،عمل ش��بيه سازي انسان ،عملي است كه عرفاً وقوع نتيجه
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مجرمانه آن محتمل اس��ت زيرا با توجه به مبهم بودن امنيت پزش��كي
ش��بيه س��ازي ،هنوز همه زواياي اين فناوري به طور كامل در خصوص
انس��ان شناخته نش��ده فلذا احتراز از آن ضرورت دارد .در ثاني با توجه
به ش��رايط هفت گانه ضرر قابل مطالبه ،از آنجايي كه تمام اين شرايط
در فرآيند ش��بيه سازي انسان قابل تحقق هستند و اين زيان گذشته از
زيانه��ای معنوي ،صدمههای بدني را نيز در بر میگيرند كه به تصريح
قانون ،وارد كننده زيان مسوول جبران همه خسارتهای ياد شده است.
فعل زيانبار – فرآيند ش��بيه س��ازي انسان -نيز محرز بوده و بين شرط
اول ودوم رابطه س��ببيت عرفي وجود دارد يعني در اثر خطاي پزش��ك
است كه با به كارگيري اين فناوري مجهول منجر به مرگ كودك شبيه
س��ازي شده يا وجود نقايصي دراين كودك به لحاظ ژنتيكي چه از نظر
ذهني يا جس��مي يا حتي ايجاد مش��كالتي براي م��ادر از جمله از بين
رفت��ن قدرت باروري در اثر س��قطهای مكرر و همچنين تألمات روحي
ناش��ي از اين صدم��ات و ...میگردد .فلذا با توجه ب��ه مطالب معروضه،
پزشك هم از نظر مدني و هم از نظر كيفري در كاربست فناوري شبيه
سازي مولد انسان مسوول خواهد بود.
موضع احتمالي حقوق ايران درخصوص شبيه سازي مولد
برخالف اهل تس��نن ،اكثرفقهاي شيعه عمل همانند سازي مولد را ذاتاً
جاي��ز ميدانند ب��ه گونهای كه اصل جواز در ميان فقهاي ش��يعه مورد
اتفاق اس��ت ،اما ب��ه دليل تبعات و اثرات منف��ي آن مانند از بين رفتن
هويت خانوادگي ،نامعلوم بودن نس��ب كلونه��ا و نگراني از پيامدهاي
اخالقي و مفاسد اجتماعي حكم به حرمت آن شده است.
در بررسي نظرات علما و فتاوي فقهاي شيعي درخصوص همانند سازي
انس��ان به نظرات متفاوت وگاه متض��ادي برمي خوريم ،بدين معني كه
ع��دهای مبادرت به اين تكنولوژي را كام ً
ال مجاز ش��مرده اند اما برخي
ديگر ،كاربرد اين فناوري را حرام دانسته اند .به طوركلي ديدگاه عالمان
تشيع در قبال شبيه سازي انسان را میتوان درچهارطبقه ،دسته بندي
ّ
كرد:
الف) جواز مطلق شبيه سازي انساني
برخي از فقها و صاحب نظران به دليل نبود نص خاص و روش��ن دال بر
حرمت شبيه سازي و به استناد قاعده «كل شي ء لك حالل حتي تعلم
انه حرام بعينه فتدعه» ،و به اس��تناد اصل اباحه ،شبيه سازي انساني را
مجاز شمرده اند .براي مثال آيت اله سيستاني و آيت اله فاضل لنكراني
شبيه س��ازي انسان را في حد نفسه بدون اش��كال میدانند .همچنين
آيت اله موس��وي اردبيلي بر اين نظرند كه دليل قوي و محكم برحرمت
شبيه سازي انساني نيست و اين عمل مباح است (.)9
ب) جواز محدود شبيه سازي انساني
برخي براساس نصوص موجود و به استناد اصل اولي در اين مورد ،شبيه
س��ازي انساني را مجاز ش��مرده اند ،اما بر اين نظرند كه انجام گسترده

معصومه عليدوستي و همکار

آن ،مش��كالتي را فراهم میآورد :مانند وجود افراد همانند و دش��واريِ
بازشناس��ي آنها از يكديگر؛ درنتيجه ايش��ان حكم ب��ه جواز موردي و
فردي داده و آن را درسطح كالن غير مجاز شمرده اند)10( .
طبق ديدگاه اس��تاد حس��ن جواهري ،نيز شبيه س��ازي في نفسه و به
عنوان اولي اشكالي ندارد ،اما اگر اين كار درسطحي وسيع صورت گيرد،
حرام خواهد بود)9( .
ج) حرمت ثانوي شبيه سازي انساني
برخي از فقهاي ش��يعه بر اين نظرند كه ش��بيه سازي انساني في نفسه
و به عنوان اوليه خود اش��كالي ندارد و به اس��تناد اصال��ه االباحه جايز
اس��ت؛ ليكن انجام آن به مفاسدي اجتناب ناپذير همانند اختالل نظام
طبيعي خواهد انجاميد؛ از اين رو براي پيش��گيري از اين مفاسد ،شبيه
سازي انس��اني به عنوان ثانوي حرام به شمار میرود .آقايان آيات سيد
كاظم حائري ،ش��يخ جواد تبريزي ،سيد صادق شيرازي ،يوسف صانعي
و ناصرمكارم شيرازي از اين نظر حمايت میكنند.
آيت اله مكارم شيرازي در استفتايي به اين مساله چنين پاسخ میدهد:
«اي��ن كار ذاتاً از نظر ش��رع اش��كالي ندارد ولي با توجه به مش��كالت
جنبيای كه به بارمي آورد و جامعه انساني را با ناهنجاري هايي مواجه
میس��ازد كه بر اهل خبره پوش��يده نيس��ت ،انجام آن خالي از اشكال
نيست»)11( .
آيت اله يوس��ف صانعي نيز رسمي و عادي ش��دن همانند سازي را ،به
گون��های كه در رديف فرزند دارش��دن از راه ازدواج قرار گيرد ،با مذاق
ش��رع و فقه اسالمي به طور قطع ناسازگار دانسته و موجب مفاسد الزم
االجتناب حقوقي ،اجتماعي ،اخالقي و تكويني دانسته ،جلوگيري و منع
و تعزير نمودن عاملين و س��اعين در آن را بر همه انس��انها مخصوصاً
قدرتمن��دان قانون��ي و اجرايي و تبليغي واجب و فرض عقلي و ش��رعي
اعالم كرده است .با وجود اين وي همانند سازي انسان را در موارد نادر
و ضرورتهای شديد كه براي جوامع بشري نافع باشد و نيز استفاده از
جنبههای علمي آن را ،مثل ش��بيه س��ازي اعضاي بدن براي معالجه و
اغراض عقاليي ،جايز ميداند)11( .
د) حرمت اولي شبيه سازي انساني
صاحبان اين نگرش اساس��اً شبيه سازي انس��اني را به عنوان فعلي في
نفس��ه حرام معرفي میكنند و آن را به عنوان اولي نامش��روع میدانند.
اس��تناد به تغيير خلق و اس��تناد به اصل عدم ملكيت انس��ان بر جسم
خوي��ش و در نتيج��ه حاكميت اصاله الحظر در براب��ر اصاله االباحه ،به
معناي حرمت ذاتي شبيه سازي انساني است (.)10
عل��ي رغم اين دس��ته بندي چهار گانه و اخت�لاف نظرها ،وزنه غالب و
نظر اكثر فقها متوجه ممنوعيت همانند س��ازي انس��ان اس��ت .به بيان
ديگر گر چه با استناد به اصل برائت ،در بدو امر بسياري از انديشمندان
اسالمي حكم به اباحه ظاهري و ذاتي آن دادهاند و موافقين تجويز شبيه
س��ازي در اين ميان ب��ه برخي كاربردها و كاركرده��اي اين تكنولوژي

نيز اش��اره میكنند ،اما در نهايت جمع كثيري از فقهاي مسلمان علي
رغ��م اباحه اوليه و ذاتي ،قائ��ل به حرمت ثانوي آن هس��تند .اينان به
اس��تناد پيامدهاي س��وء و مفاس��د بالقوه و بالفعل ،تجويز اين فرآيند و
همچني��ن به دليل ل��زوم حفظ جانها و صيان��ت از كرامت آدمي و به
اعتب��ار «قاعده الضرر» لزوم ممنوعيت اين فرآيند را حداقل تا روش��ن
ش��دن تمام جوانب موضوع و برطرف گرديدن خطرات موجود و حصول
اطمينان كافي در اين زمينه ،ضروري میدانند (.)2
موضع احتمالي حقوق ايران درخصوص شبيه سازي
درماني
فقدان قانون در حوزه تحقيقات زيس��ت پزش��كي مش��كل مطروحه در
زمينه شبيه سازي میباشد .تأييد اين ادعا برخي از ابهامات مفهومي را
نيز در بر میگيرد :الزم اس��ت خاصيت متحول كننده مفهوم زندگي و
مرگ و يا گاهي تمايز ظريف بين انسان و اشياء را يادآوري كرد .اينكه
جنين پيش از تكوين چيست؟
سوالاساسيدر شبيهس��ازيدرمانييا تحقيقاتي ايناستكهجنين
از چه زمانيصاحب حق و تكليف میش��ود و ابتداي ش��خصيتاز چه
زمانياس��ت؟ اگر به اين س��وال درحقوق ايران پاسخ داده شود موضع
احتمالي حقوق ايران در قبال ش��بيه سازي درماني و مسووليت عاملين
دخيل در آن روشن ميگردد.
موافق��ان ش��بيه س��ازي درماني درخص��وص ادعاي خود ب��ه دو دليل
متمسك میشوند:
الف) در اسالم جنين از بدو پيدايشانسان محسوب
نميشود.
يكي از جديترين داليل عليه ش��بيه سازي انس��ان از طرف مخالفان،
نابودي جنينهای ناخواس��ته طي فرآيند شبيه سازي است .براي اينكه
از نتيجه كار اطمينان حاصل ش��ود ،به جاي يك تخمك ممكن اس��ت
چندين تخمك بارور ش��ود .اما پس از اينكه تخمك مورد نظر در رحم
كاش��ته و از سالمتي آن اطمينان حاصل ش��د ،جنينهای اضافي نابود
خواهن��د ش��د كه اين كار حرام اس��ت .زيرا در آن س��لول ها ،حيات و
قابليت انسان شدن وجود دارد (.)12
ّ
در آيه  12تا  14سوره مباركه مومنون مراحل پيدايش انسان ذكر شده
و بيان ش��ده است كه انسان دو حيات دارد و پس از طي مراحل اوليه،
خلق جديدي انشاء میشود و حيات انساني آغاز میگردد.
در رواي��ات م��دت حيات اوليه چهار ماه اعالم ش��ده و پس از چهار ماه
اس��ت كه روح در جنين دميده میشود و حيات انساني آغاز میگردد.
بنابراين در ش��بيه سازي درماني از نظر اس�لام بحث خدشه دار شدن
حقوق بش��ر و ناديده گرفتن كرامت او پيش نمیآيد .زيرا قبل از ولوج
روح ،جنين بش��ر محسوب نمیش��ود .به عبارت ديگر ،اين استدالل كه
قابليت و قوه حيات را دارد ،قابل توجه است و جنين بشري يقيناً
جنين ّ
شكلي از حيات بشري است و ارزش اوليه اخالقي را داراست اما با آنچه
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بالقوه اس��ت همانند آنچه بالفعل است برخورد نمیكنيم .جنين نيز در
مرحله اول ،قوه تبديل ش��دن به انس��ان را دارد ،همان قدركه احتمال
دارد س��قط ش��ود يا ناقص الخلقه به دنيا بيايد .قب��ل از به كار افتادن
سيس��تم مركزي اعصاب نمیتوان گفت جنين از حيات برخوردار است
و از اين حيات بايد حمايت ش��ود .از هفته هش��تم امواج مغزي ش��كل
میگي��رد و ق��وه فيزيكي براي تكامل به وج��ود میآيد .پس اين حرف
ك��ه حيات از زمان لقاح ايجاد ش��ده چندان قوت ندارد ،چون ش��رايط
بقاي حيات چندان وجود ندارد .اين شرايط پس از كامل شدن سيستم
عصبي مركزي و به كارافتادن آن به وجود میآيد)13( .
اگر چه سقط جنين در همه مراحل حرام است ،ليكن اگر شك كنيم كه
روايات مربوط به پرداخت ديه در مورد سقط جنين شامل جنين شبيه
س��ازي ش��ده نيز میش��ود يا خير و آيا اين عمل نيز حرام است؟ اصل
برائت و اباحه به اين سوال پاسخ منفي میدهد .برخالف ديدگاه واتيكان
كه جنين را از بدو پيدايش داراي تمام حقوق انساني میپندارد)14( .
ب) شبيه سازي درماني و تحقيقاتي براي بشر مفيد است.
ش��بيه سازي تحقيقاتي فوايد بسياري دارد .اوالً ،نفس تحقيقات و ادامه
يافتن آن به كشف رمز و رازهايي كه تاكنون وجود داشته كمك ميكند
و س��واالت بسياري را پاسخ میدهد .ثانياً ،با شبيه سازي درماني امكان
مداواي بيماريهای العالج فراهم میگردد .بيماريهاي سيستم عصبي
مانند آلزايمر و پاركينس��ون ،امراض قلب��ي ،ديابت ،ايدز و بيماريهای
مربوط به نارس��اييهای سيستم ايمني با ش��بيه سازي درماني ممكن
اس��ت مداوا ش��وند .ثالثاً ،با ش��بيه س��ازي درماني میتوان سلولهای
بنيادي به دس��ت آورد و بافتهايي براي پيوند توليد كرد .بدين ترتيب
مشكالت فعلي پيوند بافت و عضو به طور كلي از بين خواهد رفت.
موضع احتمالي حقوق كيفري ايران در خصوص مسووليت
تيم پزشكي در شبيه سازي مولد
دس��تيابي اخير دانشمندان كش��ورمان به تكنولوژي سلولهای بنيادي
و همانن��د س��ازي برخي پس��تانداران ،در اي��ن زمينه اي��ران را از نظر
تكنولوژيكي جزء پيش��گامان اين فناوري در جهان قرار داده است ،ولي
از نظر حقوقي و تصويب قوانين الزم و جرم انگاري هنوز نتوانسته است
همگام با اين پيشرفت تكنولوژيكي گام بردارد.
در زمان نگارش اين مقاله بعيد نيست كه افراد يا مراكزي دركشور ،در
ذهن خود در حال پردازش ايده ش��بيه س��ازي انسان باشند و چه بسا
مقدمات��ي را هم تدارك ديده ،و در ميدان عمل نيز گام نهاده باش��ند.
اين تصور و احتمال حدوث آن ،مسووليت مقنن ايراني را بيش از پيش
آشكاركرده ،و ضرورت توجه و اقدام عاجل در رفع اين خأل بزرگ قانوني
را روشنتر ميكند.
برايروش��ن س��اختن حدود مس��ووليت كيف��ري پزش��كان و حقوق
ي جديد
س��وژههای انس��اني در آزمايشهای ژنتيكي و روشهایدرمان 
مانند شبيه س��ازي ،بايد قوانين جزايي ايران را مطالعه نمود .متأسفانه
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حقوق ايران همگام با تحوالت دانش پزشكي و پيشرفتهای آن ،تغيير
نكرده است و از جمله كشورهايي است كه قانونيراجع به شبيهساز 
ي
تصويب نكرده اس��ت .تنها مقررات موجود دركش��ور ما دو س��ند است
كهتوس��ط كميتههای مشورتي وابس��ته به خود نهادهای متصدي امر
پژوهش تدوين شده و علي رغم اينكه نام آئين نامه بر خود گذاشتهاند
– آئي��ن نام��ه اجرايي اص��ول اخالقي در پژوهشهای علوم پزش��كي و
راهنم��اي اخالقي پژوه��ش برگامت و جنين -فاق��د ضوابط حقوقي و
ضمانت اجرا هس��تند و همچنان كه از عنوانش��ان بر میآيد بيشتر بايد
آنها را مرامنامههای اخالقي دانست)15( .
لذا تنها موادياز قانون مجازات اس�لامي مص��وب 1392و قانون نحوه
اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب  1382بايد پاسخگوي چالشهای
نوين باشند.
در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاربست فناوري شبيه سازي مغاير بند ج
ماده  158قانون مجازات اس�لامي مصوب  1392هست يا خير ،مقدمتاً
باي��د گفت طبق اين ماده ،اقدامات پزش��ك از تعقيب و مجازات معاف
اس��ت مش��روط بر آنكه؛ با رضايت انجام شوند ،شرعي باشند و همراه با
رعاي��ت موازين علمي و فني و نظام��ات دولتي صورت گيرند .اين ماده
مقرر میدارد:
«...ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محس��وب میشود ،در موارد زير
قاب��ل مجازات نيس��ت :ج -هرنوع عمل جراحي يا طبي مش��روع كه با
رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت
موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ش��ود .در موارد فوري اخذ
رضايت ضروري نيست».
لذا با توجه به ماده مزبور ش��رايط ذيل الزم اس��ت تا جراح يا پزشك به
خاطر عملي كه علي االصول مجرمانه است مسووليت نداشته و مجازات
نشود:
الف) مشروعيت اعمال طبي يا جراحي
در بادي امر س��واالت عديدهای در ارتباط با اين ش��رط مطرح ميشود،
از جمله اينكه مالك ش��رعي بودن يك عمل جراحي يا طبي چيست؟
تش��خيص مش��روع بودن اعمال جراحي يا درمان طبي با كيس��ت؟ در
حقوق فعلي ايران آيا ممكن اس��ت يك عم��ل جراحي يا طبي ،قانوني
باشد اما شرعي نباشد؟ اين سواالت و سواالت مشابه ديگري همواره در
ارتباط با عمل جراحي يا طبي درگس��تره حقوق ايران مطرح ميشوند.
در حقوق ايران به عنوان يك پيش فرض اوليه پذيرفته ش��ده است كه
قوانين و مقررات موجود مطابق با موازين ش��رعي ميباشند و لذا وقتي
عملي مطابق با قانون باش��د ،شرعي نيز خواهد بود .چنين پيش فرضي
مستحصل از فحواي بيان اصل  4قانون اساسي است.
معالوصف واقعاً مفهوم «مش��روع بودن» يا «برخالف شرع نبودن» عمل
جراحي يا درمان طبي ،محل ابهام اس��ت .قطع��اً تمييز تطبيقيا عدم
تطبي��قانجام ي��ك عمل جراحي يا درمان طبي با كليه قواعد ش��رعي
صرف نظر از اينكه اين تكليف به عهده چه كس��ي قرار داده ش��ود ،كار

معصومه عليدوستي و همکار

آس��اني نيس��ت .با اين حال ،به موجب قوانين فعلي ايران اصوالً مرجع
تشخيص درمان ،نحوه آن و انطباق آن با موازين قانوني و شرعي شخص
پزشك میباشد .بي شك نه تنها تشخيص دقيق شرعي بودن يا نبودن
عمل براي پزشك به جد ،تكليفي فوقالعاده سخت است بلكه حتي اگر
بتوان گفت كه پزش��ك بايد به ظاهر ش��رعي قضيه توجه كند اين نيز
خالي از اشكال نيست .نظر به اين واقعيت ممكن است به منظور تسهيل
انجام امور پزشكي و خارج كردن شخص پزشك از يك وضعيت تكليفي
ما اليطاق ،گفته شود كه اصطالح خالف شرع مترادف با اصطالح خالف
قانون است .ليكن آنچه مسلم است ،نسبت قانون و شرع به موجب اصل
چهارم قانون اساس��ي به قول منطقيون عموم و خصوص مطلق اس��ت.
چني��ن رابطهای به وضوح گوياي اين اس��ت كه هرگ��زاره قانوني لزوماً
ن يعني صرف تش��خيص قانوني بودن عمل
امري ش��رعي نيس��ت و اي 
براي رفع تكليف ،وافي به مقصود نمیباش��د .ب��ا وجود اين حقيقت به
نظر میرس��دكه اين عبارت به اين معنا نيس��ت كه پزشك و تيم تحت
سرپرس��تي او خود به مباني فقهي و شرعي رجوع كنند .شايد مقنن با
ذكراين عبارت بر اين نكته تأكيد داشته كه پزشك بايد سعي در رعايت
جهات و موازين ش��رعي داشته باشد .به عبارت ديگر پزشك در برخورد
با افراد با توجه به مسايل شرعي رعايت حرمتهای مقرر را بنمايد.
ب��ه هرحال راجع ب��ه مصاديق عم��ل جراحي يا درمان طبي مش��روع
اجماع��ي وجود ندارد و لذا همواره اين ترديد وجود دارد كه آيا ش��بيه
س��ازي به منظور باروركردن زني كه بارداري او از طريق طبيعي ممكن
طبي مشروع است؟ و بسياري سواالت ديگر در اين زمينه.
نيست ،عمل ِ
نظر به فقدان قوانين جامع ناظر به مس��ايل پزش��كي و انس��داد قوانين
موجود در اين زمينه ،میتوان به منظورتشخيص شرعي بودن يا نبودن
عم��ل جراحي يا درم��ان طبي كه راجع به آنها ع��دم صراحت قانوني
ي��ا خ�لأ قانوني وجود دارد ،هم��واره قاعده منصوص و داراي پش��توانه
علمي ،عقلي و منطقي «كل ماحكم به العقل حكم به الشرع» را مبناي
اس��تدالل و نتيج��ه گيري قرار داد و چنانچه عمل��ي واقعاً عقلي بوده و
منافع آن بر مضار آن ترجيح داش��ته باش��د ،میتوان آن را انجام داد و
لذا هرگونه ترديدي در مسير تجويز آن محلي از ا ِعراب نخواهد داشت.
حجيت شرعي ندارد و ممكن
البته بايد توجهداش��تكهعقل همه جا
ّ
اس��ت برخياز احكام عقلي مورد تاييد ش��رع نباش��د و ل��ذا در حوزه
مسايل پزش��كي و حقوق پزشكي بي ش��ك علي رغم امكان استناد به
عقل يك
مفاهي��م دليل عقلي و قواعد آن ،واضح اس��ت ك��ه اوالً :هرگز ِ
متخص��ص يا متخصص خاصي مالك نيس��ت بلكه در مواردي كه عقل
از حجيت ش��رعي برخوردار میشود تشخيص پزشك متخصص بايد با
رعايت مولفههاي نظام پزش��كي و ع��رف معمول آن صورت گيرد .ثانياً:
در ارتب��اط با عمل جراحي يا درمانه��ای طبي كه تا حدودي پيرامون
آنه��ا خأل قانوني وجود دارد چنانكه عقل يك متخصص با متخصص يا
متخصصين ديگري در تعارض قرار گرفت ،راه حل برون رفت از تعارض،
لحاظ نظري كه گوياي يك تشخيص پزشكي به گونهای كه خود گوياي
رعايت موازين علمي ،شرعي و قانوني باشد و موجب هتك حرمت نظام

پزشكي و جامعه پزشكي نشود ،است (.)16
اگر چه در مورد ش��بيه سازي انسان نص صريحي مبني بر ممنوعيت و
ي فقها نيز
عدم مشروعيت آن در قوانين كيفري مشاهدهنميگردد و آرا 
در مورد شبيهسازيمولّد از صراحت كافي مبني بر عدم مشروعيت آن
برخوردار نمیباشد – چرا كه درخصوص اين نوع شبيه سازي آراي فقها
بر چهار دس��ته طبقه بندي میشود كه قب ً
ال مورد اشاره قرار گرفت -و
از طرفي با توجه به مبهم بودن امنيت تكنيكي و پزش��كي شبيه سازي
و ب��ه حكم قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الش��رع وكل ما حكم
به الش��رع حكم به العقل»  -و نظر به اين امر كه فقه نيز يكي از منابع
پايهای حقوق ما میباش��د -از آنجايي ك��ه منافع اين نوع عمل درماني
عق ً
ال بر معايب و مضرات آن ترجيح ندارد چرا كه ممكن است به جهت
اينكه اين فناوري هنوز در ابتداي راه قرار داش��ته و همه زواياي پنهان
آن معلوم نيس��ت ،در اثر اين فناوري نوزاد متولد ش��ده بالفاصله بعد از
تولد فوت كند يا ناقص الخلقه متولد گردد و هم اين كه مسايل حقوقي
چني��ن ش��خصي در آينده ممكن اس��ت با ابهام مواجه گ��ردد يا حتي
ممكن است پيامدهای غيرقابل جبراني براي مادر در اثر اين نوع باروري
ايجاد گردد ،نمیتوان ش��بيه س��ازي مولّد را مش��روع قلمداد نمود چرا
كه راههای ديگري براي توليد فرزند براي زوجين نازا موجود میباش��د
كه شايد مش��روعيت آنها از صراحت بيشتري برخوردار باشد( .اگرچه
صراح��ت خاصي مبني بر جرم انگاري اين عمل مش��اهده نمیگردد و
هنوز قانون ما در اين زمينه با خأل مواجه میباش��د .البته ذكر اين نكته
هم ضروري به نظر میرس��د كه ما در اين تحقيق درصدد جرم آفريني
نبوده بلكه بيشتر درصدد نشان دادن خألهاي موجود در اين زمينه در
كشورمان میباشيم).
لذا ش��بيه س��ازي مولد مسووليت پزش��كان مداخله كننده در آن را به
همراه دارد زيرا اگرچه دركش��ور ما همانند برخي كش��ورهاي ديگر به
وض��وح و صراحت در اين زمينه قانونگذاري صورت نگرفته اما با توجه
ب��ه بند ج ماده  158قانون مجازات اس�لامي مص��وب  1392براي رفع
مس��ووليت كيفري از پزش��ك بايد تمامي ش��رايط موجود در اين ماده
مهيا باش��د در حالي كه در اين نوع شبيه سازي شرط مشروعيت عمل
مفق��ود بوده لذا با فقدان تنها يك ش��رط میتوان قايل به مس��ووليت
كيفري پزش��ك در اين زمينه بود .البته الزم به ذكر است كه قانونگذار
بايد تمهيدات الزم را در اين خصوص در نظرگرفته و نسبت به رفع اين
خأل قانوني اقدام نمايد .اما در خصوص شبيه سازي درماني يا پژوهشي
جهت به دس��ت آوردن سلولهای بنيادي جنيني با توجه به اينكه اين
نوع از ش��بيه س��ازي فوايد زيادي داش��ته و از آنجايي كه اين سلولها
از رويانهاي  4يا  5روزه كه هنوز در رحممس��تقر نش��دهاند به دست
ميآيد و اين عمل نيز مستلزم سقط جنين نيست و از آنجايي كه قانون
كمترين مقدار ديه را براي نطفه مس��تقر در رحم قرار داده و براي قبل
ي بر جايز
از آن ديهای تعيين ننموده است ،و با توجه به آراي فقها مبن 
و مباحبودن ايننوع از ش��بيه س��ازي ميتوان قايل به مش��روع بودن
ش��بيه س��ازي درماني يا تحقيقاتي بود .از اين منظر هيچ مس��ووليتي
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اعم ازكيفري و مدني براي پزش��كان مداخله كننده در اين نوع از شبيه
س��ازي قابل پيش بيني نمیباشد ولي الزم است اين امر تحت مقررات
خاص اعمال گردد تا راه را بر هر گونه س��وء اس��تفاده مس��دود نمايد و
احياناً در اثر عدم نظارت ،اين امر راهي براي رس��يدن به ش��بيه سازي
مولد نگردد.
ب) رضايت شخص
گاهي قانونگذار اعمالي را كه علي االصول مجرمانه اس��ت در ش��رايط و
ن از اين
اوضاع و احوال خاص فاقد وصف كيفري میشناس��د .حقوقدانا 
اوضاعو احوال و شرايط تحت عنوان «عوامل موجهه جرم» نام برده اند.
رضايت مجني عليه در عداد يكي از عوامل مزبور مورد بحث و بررس��ي
علماي حقوق قرارگرفته و مقصود از آن ،اين است كهاگر كسيرضايت
بدهد تا عليه وي اقدام مجرمانهای صورت بگيرد ،آيا رضايت و اذن او از
عمل ارتكابيوصف كيفري را س��لب میكند و فاعل عمل قابل تعقيب
كيفري نخواهد بود؟ ()17
اصلعد م تاثير رضايتمجنيعليه با استثنائاتيمواجه گرديدهك ه يكي
ل جراحييا طبي میباش��د .بر اساس بند ج ماده  158قانون
از آنها عم 
فوق الذكر ،اعالم رضايت ش��خص (يا اولياي وي) ش��رط رفع تقصير از
جراح و طبيب و همه كساني كه از طرف آنها به طبابت اشتغال دارند،
میباشد.
گذشتهاز مطالعاتو مداخالتيكه بدون رضايت فرد و در واقع همراه با
نقض اصل اس��تقالل فرد صورت میگيرد ،اقدامات همراه با رضايت فرد
نيز میتواند نافياصل كرامت انساني باشد .به ديگر سخن ،اصل رضايت
و آزادي اراده با همه اهميتي كه در بسياري از اقدامات حقوقي و از آن
جمله در حوزه مباحث ژنتيك دارد ،محكوم اصلكرامتانسانياس��ت.
پس انس��ان به لحاظ اخالقي نمیتواند ب��ه گونهای از مداخالت ژنتيك
مربوط ب��ه ژنوم خويشكه حرمتو كرام��ت وي را مخدوشميكند،
ي نيز نميتواند با اس��تناد ب ه عنصر رضايت
ت دهد؛ چنانكه ديگر 
رضاي�� 
فرد ،مرتكب گونه هايي از مداخله شود كهاصلكرامت انسانيرا ناديد ه
میانگارد)18( .
ج) رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي
قانونگذار اجازه اعمال جراحي و طبي را به كس��اني داده اس��ت كه در
اين موارد صالحيت علمي الزم را كسب كرده باشند .مستفاد از قوانين
مربوط از جمله ماده  3قانون مربوط به مقررات امورپزش��كي ،دارويي و
مواد خوردني و آش��اميدني مصوب خرداد  ،1334اشتغال عموم به امور
پزش��كي بدون داشتن شايس��تگي كه بايد به تأييد خبرگان اين رشته
برسد مداخله غير مجاز دركار پزشكي و جرم محسوب میشود (.)19
م پزشكيمبادرتبه اخذ رضايت از بيماركرده باشد و در
لذا چنانچهتي 
انجام عمل جراحي مرتكب قصور و سهل انگاري نشده باشد و از سويي
عمل طبي هم مش��روع باش��د؛ علي القاعده مبرا از مس��ووليت كيفري
اس��ت .بنابراين طبق قوانين فعلي ،تيم پزشكي به صرف رضايت مبرا از
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مس��ووليت كيفري نيس��ت زيرا رضايتي كه از سوي بيمار داده میشود
رضايت در درمان اس��ت نه آسيب رس��اندن تا مسووليت را از بين ببرد
هر چند بيمار نيز اخالقاً حق ندارد به بدن خويش آس��يب برس��اند .لذا
اخذ رضايت تنها موج��ب اباحه فعل طبيب در فرآيند درمان و معالجه
میباش��د و براي اينكه تيم پزش��كي از نظرمدني هم مس��وول قلمداد
نش��ود ،مطابق مواد  495و  497قانون مجازات اسالمي مصوب 1392
ميبايس��ت قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحي از بيمار يا اولياء يا
ت نيز حاصل كند و برائتقبل از
سرپرست و نمايندگان قانونيوي برائ 
درمان رافع مسووليت مدني تيم پزشكي است (.)20
ي كه به نظر میرس��د اعمال اين فن��اوري به عنوان حكم
ل��ذا از آنجاي 
ثانوي -به دليل مفاس��د آن -مشروع نباش��د ،اخذ رضايت و حتي اخذ
برائت از پزشك رفع مسووليت نخواهد كرد و او همچنان بايد پاسخگوي
اعمال خويش باشد.
جناب آق��اي فكور يكي از حقوقدانان عنوان داش��ته« :با امعان نظر در
قوانين كش��ور تنها ش��ايد بتوان قانون نحوه اه��داي جنين به زوجين
نابارور مصوب 1382/5/8را كمي همسو و نزديك به پديده شبيه سازي
قلمداد نمود» (.)21
م��اده  1قانون مزب��ور بيان میدارد« :به موجب اي��ن قانون كليه مراكز
تخصصي درمان ناباروري ذي صالح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط
شرعي و شرايط مندرج در قانون فوق الذكر نسبت به انتقال جنينهای
حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهای قانوني و ش��رعي پس از موافقت
كتب��ي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پ��س از ازدواج و انجام
اقدامات پزش��كي ناباروري آنها (هريك ب��ه تنهايي يا هر دو) به اثبات
رسيده ،اقدام نمايند».
م
نصصريحاينقانون لزوم تشكيلجنيناز طريقتلقيح خارج از رح 
در زوجهای ش��رعي و قانوني را میرس��اند .لذا ميبايست بين صاحبان
اس��پرم و تخمك رابطه زوجيت شرعي وجود داشته باشد .در روشهای
لقاح خارج از رحم ،نكته قابل بحث مس��اله ش��بيه سازي است .زيرا به
موج��ب ماده  1قان��ون مزبور ،صرفاً انتقال جنينه��ای حاصل از تلقيح
خارج از رحم به منظور اهداي جنين مجاز ش��ناخته ش��ده اس��ت .لذا
از ن��ص ماده  1قان��ون و مباحث صورت گرفته در جري��ان تدوين آن،
باالخ��ص نظرات اكثر فقهاي عظ��ام از جمله فقهاي ش��وراي نگهبان،
چنين استنباط میشود كه درحال حاضر فقط انتقال جنين هايي مجاز
است كه تلقيح آنها به صورت خارج از رحم انجام گرفته باشد.
در پاسخ بايد گفت :با اين توضيحات میتوان بيان داشت تمام تكنولوژي
اس��تفاده شده در شبيه س��ازي تا زمان تشكيل جنين و شروع به رشد
آن در خ��ارج از بدن صورت ميپذيرد و جزء روشهاي خارج از رحمي
ميباش��د .باتوجه به نقطه نظر فقها (هر چند كه در خصوص وضعيت
ش��رعي شبيهس��ازي با توجه ب��ه بديع بودن آن اين نقط��ه نظرات كم
ميباشد) به نظرمي رسد شبيهسازي به منظور درمان بيماري مغايرتي
با موازين ش��رعي ندارد كما اينكه اكثر فقهاي برجس��ته كشورمان اين
پديده را مش��مول اصاله االباحه دانس��ته و في حد ذاته مانعي براي آن

معصومه عليدوستي و همکار

قايل نش��دهاند .اما چنانچه هدف از ش��بيه س��ازي عالوه بر جنبههاي
درماني آن ،توليد انس��ان هايي با ويژگي خاص و نژادي برتر باش��د ،در
اين مورد نمیتوان عنوان داش��ت كه فقهاي محترم كش��ورمان نسبت
ب��ه آن موافقتي اعالم نموده اند .ب��ه خصوص اينكه به لحاظ مالحظات
اخالقي و منع اس��تفاده ابزاري از انسان و ابهامات فراوان ناشي از روابط
حقوقي انسان حاصل از شبيه سازي با ديگران بر اين امر دامن میزند.
صرف خارج از رحم بودن روش شبيه سازي موجب شمول قانون نحوه
اهداي جنين به زوجين نابارور نسبت به آن نميگردد چرا كه در وضع
قانون مزبور ش��بيه س��ازي به هيچ وجه مد نظر نبوده است كه اين امر
از مذاك��رات تدوين كنن��دگان قانون درجريان تصوي��ب آن و بيانات و
مذاكرات گروههای تخصصي و حقوقي و پزشكي مشخص میگردد.
عالوه بر آن با بررسي قانون مورد نظر و آيين نامه اجرايي آن انصراف از
موضوع ش��بيه سازي مشخص ميگردد .همچنين از جمله قراين ديگر،
عب��ارت «زوجين صاحب جنين» در م��اده  1قانون و همچنين عبارات
«نطف��ه» و «زوجهای اهداكننده نطف��ه» در ماده  1آييننامهي اجرايي
میباش��د كه كاربردي در موضوع ش��بيه س��ازي ندارد .بلكه مخصوص
روشهای باروري كمكي همانند باروري آزمايش��گاهي میباشند .بدين
ترتيب با نظر مقنن در قانون مورد بحث ،ش��بيه سازي در نظام حقوقي
فعلي ايران نمیتواند به عنوان يكي از روشهای مجاز توليد مثل انساني
محسوب گردد.
ل��ذا در بررس��يحقوق موضوع��ه و قواني��ن موجود دركش��ور ،قانون يا
مصوب��های كه صريحاً به همانند س��ازي مولد انس��ان و يا حتي همانند
سازي غيرمولد (تحقيقاتي -درماني) پرداخته باشد ،يافت نگرديد .بدين
ترتيب چنانچهفرد يا افراديبهش��بيه س��ازي انسان مبادرت ورزند از
نظر مبان��ي قانوني و اصول حقوقي نمیتوان برخ��وردي قانوني با آنان
كرد ،چرا كه باعنايت به اصل اساسي «قانوني بودن جرايم و مجازاتها»
و قاع��ده «قبح عقاب ب�لا بيان» نمیتوان عمل��ي را بدون وجود عنصر
قانون��ي جرم تلقي كرد و براي آن مجازات درنظر گرفت و فعل يا ترك
فعلي را میتوان واجد عنوان مجرمانه تصور نمود كه قانوني مقدم برآن
تصويب ش��ده باش��د كه در آن قانون فعل يا ترك فعل مورد نظر جرم
قلمداد گرديده ،براي آن مجازات تعيين شده باشد.
ن اس��تداللكنند كه با اس��تناد به اصل  167قانون
ش��ايد برخيچني 
اساسي میتوان در موارد مقتضي حكم قانوني را استخراج كرده و دست
به عكس العمل قانوني زد .در پاس��خ اين دس��ته بايد گفت :از يك سو
اصل مذكور بيش��تر ناظر به موارد و موضوعات مدني است و در صورت
پذيرش ش��مول آن جهت مس��ايل كيفري هم ،براي مس��ائل جزيي و
موردي اس��ت نه پديدهای با اين وسعت و گستردگي ،با زواياي مبهم و
نتايج فراگير و تاثيرگذار (.)2
ل با توجهب��هاينكه اين فناوري در برخي كش��ورها صراحتاً
ب��ا اين حا 
جرم انگاري شده اس��ت – البته اكثركشورها شبيه سازي مولد را جرم
دانس��ته و در مقابل به تجويز شبيه سازي پژوهشي حكم نموده اند  -و
حتي اعالميه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر يونسكو (مصوب )1997

و اس��ناد س��ازمان بهداش��ت جهاني كه ناظر به ممنوعيت اين فناوري
(در ن��وع مولد آن) میباش��ند  -اگرچه اين اس��ناد از نظر حقوقي الزام
آور نيس��تند – ميتوان گفت علي رغم وجود پاسخها و فتاوي متفاوت
و گاه متض��اد توام با ترديد علما و فقهاي اس�لامي دركش��ورمان ،اين
تكنولوژي از نظر كيفري مورد پذيرش قرار نگرفته استو اگر همكاري
در اي��نزمينه صورتگيرد مش��مول جرايم موج��ود در قوانينجزايي
مان میشود و پزش��ك نيز درچارچوب همين جرايم موجود در قوانين
جزاييم��ان میتواند مورد تعقيب و محاكمه و مجازات قرارگيرد (طبق
بند ج ماده  158قانون مجازات اسالمي و تحت عناويني از قبيل جرايم
عليه تماميت جسماني).
مسووليت تيم پزشكي در شبيه سازي درماني
الف) ابتداي شخصيت
نقطهاصليمباحث حقوقي مطرح ش��ده درباره ش��بيه سازي درماني و
بس��ياري از مباحث ديگر مربوط به اخالق زيس��تي مثل سقط جنين،
شخصيت است .به عبارت ديگر اين سؤال كليدي
زمان ش��روع حيات و
ّ
را بايد پاس��خ داد كه آيا جنين چند روزه همانند انساني كامل ،شرايط
الزم براي برخورداري از حمايت قانون را دارد چرا كه توانايي انتقال به
رحم و تبديل ش��دن به يك انس��ان را خواهد داشت؟ آيا از لحظه لقاح
تخمك و اس��پرم كه بدو پيدايش جنين است ،بشري پا به عرصه وجود
میگذارد و حيات میيابد؟ اگر پاس��خ اين س��ؤال مثبت باش��د پرسش
فرع��ي اين خواهد بود كه چنين حياتي مطابق اصل ،بايد مورد حمايت
قرار گيرد يا تحت ش��مول اس��تثناها قرار میگيرد و قابل از بين بردن
اس��ت و از اين حيث مس��ووليتي متوجه تيم پزش��كي نخواهد بود .به
عبارت ديگر پس از آنكه به س��ؤال اصلي پاسخ مثبت داديم اين مساله
مطرح میش��ود كه آيا میتوان به خاطرحقي برتر و نجات جان انساني
ديگر از س��لولهای بنيادي جنين اس��تفاده كرد و حق فروتر را قرباني
كرد؟
بر طبق نظريه تقدس حيات برخي معتقدند كه زندگي في نفسه امري
محترم اس��ت و الزم نيس��ت يك انس��انكيفيتخاصيداشتهباشد تا
ت قرار گيرد .به محض انعقاد نطفه موجودي ش��كل
مورد توجه و حماي 
میگي��رد كه داراي حيات انس��اني اس��ت و از ارزش ذاتي همانند مادر
برخوردار اس��ت ،پس نمیتوان نطفه را از حياتش محروم س��اخت .اين
نظريه را علم زيست شناس��ي تأييد میكند ،زيرا كروموزومهای جنين
به همان اندازهای اس��ت كه براي بشر بودن و حيات داشتن الزم است.
جنين بخشي از جسم و بدن مادر محسوب نمیشود .بنابراين در شبيه
لقاح
س��ازي انس��ان نيز آنچه توليد میش��ود ،همانند جنين ناش��ي از ِ
تخمك و اسپرم ،انسان است و داراي شخصيت میباشد.
در مقاب��ل ،نظري��ه ديگري وجود دارد كه بر اس��اس آن بايد دو مرحله
جنين را ازهم تفكيك كرد ،يكي مرحله زنده بودن كه الزمه آن داشتن
ش��رايط بيولوژيكي اس��ت و ديگري حيات داش��تن كه مستلزم داشتن
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وضعي��ت بيولوژيكي و رواني موجودات زنده اس��ت .البت��ه تنها حيات
داشتن موجب ارزشمند شدن و محترم بودن نمیشود بلكه صرف زنده
بودن نيز ارزش��مند اس��ت و جنين در اين مرحله ه��م نبايد بيهوده از
بي��ن رود .اما در عين حال حي��ات به طور مطلق هم مورد حمايت قرار
نمیگيرد (.)13
در حق��وق ايران تصريح��ي درباره ابتداي ش��خصيت و به وجود آمدن
انس��ان در قوانين و مقررات وجود ندارد .به عقيده برخي اساتيد حقوق،
اصوالً وجود ش��خص طبيعي از لحاظ حقوقي با تولد او آغاز میش��ود و
از اين تاريخ اس��ت كه انسان طرف حق قرار میگيرد و از حقوق مدني
و س��اير حقوق برخوردار میگردد .ممكن اس��ت جنين از لحاظ زيست
ش��ناختي موجود مستقلي به شمار آيد و شخص محسوب گردد ،ليكن
از نظر حقوقي تا هنگامي كه زنده به دنيا نيامده است ،شخص مستقلي
به ش��مار نمیآيد و اصوالً نميتواند دارنده حق و تكليف باشد .با وجود
اين در صورتي كه مصلحت اقتضا كند ممكن اس��ت جنين قبل از تولد
داراي حق گردد مشروط بر اينكه زنده به دنيا بيايد.
م��اده  975قانون مدني مقرر میكند كه «حمل از حقوق مدني متمتع
میگردد مش��روط بر اينكه زنده متولد ش��ود» .ماده  851قانون مزبور
تصري��ح میكند ك��ه «وصيت براي حمل صحيح اس��ت ليكن تملك او
منوط اس��ت بر اينكه زنده متولد ش��ود .».ماده  875همين قانون مقرر
میدارد كه «شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است اگر چه
فورا ً پس از تولد بميرد».
م��اده  956قان��ون مدني نيز مق��رر نموده كه «اهليت ب��راي دارا بودن
حقوق ،با زنده متولد ش��دن انس��ان شروع و با مرگ او خاتمه مييابد».
عل��ي رغم اين ماده برخي اس��اتيد اعتقاد دارند ك��ه «حمل به ويژه در
ماههاي نخس��تين بارداري ،موجودي است ميانه انسان و اندامي از زن،
حقوق نيز در اين دوگانگي س��رگردان است كه حمل را در حال تكوين
و رش��د بداند يا اندامي از زن كه پس از تولد به انس��ان تبديل میشود.
ديدگاه نخس��ت با فلسفه پيوسته بودن هس��تي انسان از زمان خلق به
زندگي در دنيا و س��يرتحول آن در جهان مادي و معنوي ،مناس��ب تر
اس��ت .عرف نيز بدين پيوس��تگي تمايل دارد و ب��ر همين پايه حقوق،
حمل را به اعتبار وجود جوهر انس��ان در هس��تي او ،انس��ان میداند و
ب��ر آن آثار حقوقي بار میكند .ب��ا وجود اين ،از ديدگاه كيفري محتاط
تراس��ت و سقط جنين را قتل نمیشمرد و كيفر ويژهای براي آن معين
میكند» .البته ايشان تصريح نموده اند كه «حمل در صورتي شخصيت
پي��دا میكند و داراي حق و تكليف میش��ود كه زنده به دنيا آيد ،پس
بايد پذيرفت كه زنده به دنيا آمدن شرط تملك ميراث است ،منتها اين
اهليت
ش��رط به گذش��ته نيز اثر دارد و به جنين از تاريخ انعقاد نطفه ّ
تملك اعطا میكند» (.)14
ماده  878قانون مدني نيز میتواند دليل نظريه فوق باشد ،در عين حال
ميان اين ماده و نظر نخست مغايرتي وجود ندارد ،زيرا در آن نيز گفته
ش��ده كه اگر مصلحت اقتضا كند ممكن است جنين حتي قبل از تولد
داراي حق گردد.
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ب��ه اين ترتيب میتوان نتيجه گرفت كه بحث از كرامت انس��اني جنين
قبل از ولوج روح از لحاظ حقوق اس�لامي درس��ت نمیباشد و میتوان
اقدام به ش��بيه سازي انس��ان براي اهداف تحقيقاتي و درماني نمود .به
عبارت ديگر توليد جنين با روش ش��بيه س��ازي و از بين بردن آن پس
از به دست آوردن سلولهای بنيادي جنيني ،نبايد ايرادي داشته باشد.
هم��ان طور كه برخ��ي از فقها دور ريختن جنينهای آزمايش��گاهي را
بدون ايراد اعالم نموده اند.
ب) سقط جنين در حقوق ايران
س��والي كه در اينجا مطرح میشود اين است كه آيا از بين بردن جنين
شبيه سازي ش��ده درآزمايشگاه تحت شمول مجازات سقط جنين قرار
میگي��رد و آيا اين عن��وان مجرمانه مصداق میيابد ت��ا بتوان قايل به
مسووليت كيفري و مدني تيم پزشكي در اين زمينه بود؟
ب��ه نظر برخي لفظ «حمل» نس��بت به «جني��ن» داراي معناي اخص
است ،زيرا حمل مرحلهای از رشد و نمو جنين است كه تكامل بيشتري
در آن مش��اهده میش��ود و اغلب داراي آثار حيات اس��ت .اما به عقيده
برخي اس��اتيد منظور از حمل ،نطفه اس��ت حتي اگر ب��ه رحم منتقل
نشده باش��د و بنابراين تفاوتي ميان واژه حمل و جنين وجود ندارد .به
هرحال مواد  622تا  624قانون تعزيرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب
1375سقط جنين را جرم تلقي میكند و فقط در موردي سقط جنين
را مجاز میشمارد كه اين اقدام براي حفظ حيات مادر الزم باشد .البته
هر چند در قانون نيامده اس��ت كه س��قط جنين در چه مرحلهای مجاز
اس��ت و آيا حتي پس از دميده ش��دن روح (چهارماهگي) اين جواز به
ق ّوت خود باقي است يا خير ،ليكن مطابق نظر فقها اين جواز تنها ناظر
به قبل از دميده شدن روح است.
البته در قانون سقط درماني مصوب  1384مقررگرديده است كه سقط
درماني با تش��خيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني
مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن
موجب حرج مادر اس��ت و يا بيماري مادرك��ه با تهديد جاني مادر توام
باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز میباشد و مجازات
و مس��ووليتي متوجه پزش��ك مباش��ر نخواهد بود .بدين ترتيب سقط
جني��ن قبل از چه��ار ماهگي ،براي جلوگيري از حرج و س��ختي آينده
مجاز قلمداد ش��ده اس��ت درحالي كه اگر در اين مرحلهجنين ،بش��ر
محس��وب میش��د ،از بين بردن آن مجاز نبود .همانطور كه ما به قتل
انس��انهای ناقص الخلقه و معلول حك��م نميدهيم هر چند نگاهداري
آنها با مشقت زياد همراه باشد (.)22
در اين جا اين سوال مطرح میشود كه :آيا اتالف نطفه بارورشده خارج
از رحم جرم است يا خير؟ اگر آن را جرم بدانيم بعيد نيست كه بتوانيم
حك��م ماده  852قانون مدني را در مورد س��قط جنين ،با اس��تفاده از
وحدت مالك( ،نس��بت به اتالف نطفه بارور ش��ده) نيز تسري دهيم و
بگوييم مالك اصلي در س��قط جنين از بين بردن چيزي است كه عادتاً
در آينده میتوانس��ته است يك انسان باش��د و اين مالك در اين مورد

معصومه عليدوستي و همکار

(اتالف نطفه بارور ش��ده در خارج رحم) نيز وجود دارد .ولي بايد توجه
داش��ت كه از نظر كيفري نمیتوان مجازات س��قط جني��ن را در مورد
اتالف نطفه بارور ش��ده موجود درخارج رحم ب��ه وحدت مالك اعمال
كرد .زيرا برخالف مقررات حقوقي ،تفس��ير مقررات جزايي و توسعه آن
عليه متهم به كمك مالك گيري جايز نيس��ت و بر طبق اصل كلي ،در
استخراج معاني عبارات نمیتوان از شعاع يك تفسير محدود فراتر رفت.
اي��ن نظر را میت��وان تقويت كرد ،زي��را در ماده  716قان��ون مجازات
اسالمي مصوب  1392نيز كه ديه سقط جنين معين گرديده ،كمترين
مقدار ديه ناظر به نطفهای كه در رحم مس��تقر ش��ده است ،میباشد و
ديه براي قبل از اين حالت درنظر گرفته نش��ده اس��ت و به عالوه سقط
معناي عرف��ي دارد و به افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم اطالق
میشود (.)23
بنابراي��ن قان��ون درباره از بين بردن جنين قب��ل از قرارگرفتن در رحم
ساكت است و مطابق اصل  167قانون اساسي قاضي موظف است براي
يافتن پاس��خ به منابع معتبر اس�لامي و فتاوي معتبر مراجعه نمايد .اما
سوال اين است كه آيا داليل مربوط به حرمت و ممنوعيت سقط جنين
قابل تس��ري به از بين بردن جنين میباش��ند يا خير؟ به نظر میرسد
پاس��خ اين سوال منفي اس��ت .زيرا اوالً سقط معناي عرفي دارد و عرف
چنين اقدامي را سقط تلقي نمیكند ،ثانياً قياس مستنبط العلّه در فقه
حجيت ندارد و نمیتوان حكم سقط جنين و از بين بردن جنين
اماميه
ّ
ً
را درخارج رحم يكي دانس��ت ،ثالثا قاع��ده درأ نيز مقرر میكند كه در
صورت شبهه ،مجازاتها قابل اعمال نيستند.
مطال��ب فوق نش��ان میدهدكه از نظر قانونگذار اي��ران جنين از لحظه
لقاح و يا به وجود آمدن از همه حقوق و تكاليف يك انس��ان برخوردار
نيست و اساس��اً انسان محسوب نمیش��ود .چنانچه حكم شبيه سازي
درماني علي رغم همه اس��تداللهای فوق همچنان مش��كوك باشد و با
وجود همه مطالب ذكر ش��ده نس��بت به جواز آن ترديد داشته باشيم،
به اصول عمليه براي رفع س��رگرداني توس��ل میجويي��م .مطابق اصل
برائ��ت ،در صورتي كه در حرمت امري ش��ك داش��ته باش��يم حكم به
جواز و اباحه میدهيم .بنابراين نبايد با ش��بيه س��ازي درماني مخالفت
ك��رد و مس��ووليتي ب��راي پزش��ك در اين نوع ش��بيه س��ازي در نظر
گرفت (.)13
مسووليت تيم پزشكي در قبال كاربست اشتباه فناوري
شبيه سازي
ش حقوقب ه طور عام ،و دو علمحقوق بش��ر و حقوق كيفري
آنچ��ه دان 
را ب��ه طور خاص به تامل در ابعاد حقوقي «فناوري ش��بيه س��ازي» وا
داش��تهو يكزمين ه پژوهشي ميان رش��تهای را فراهم میآورد ،برخي
مصاديق مناقشه برانگيز اين فناوري است كه نگرانيهای حقوق بشري
و جرم ش��ناختي را به ويژه درحوزه تش��خيص مس��ووليت كيفري اين
انس��انهای نس��ل آينده ايجاد میكند .توضيح آنك��ه ،كاركرد حقوق،

حماي��ت از مهمترين هنجارهاي اخالقي و اجتماعي و فردي با موضوع
موضوعيت خداوند است و حقوق بشر ،بر مبناي كرامت انساني،
انسان و
ّ
حامي و مجري چهار نس��ل میباشد :الف) حقوق مدني و سياسي ،ب)
حق��وق اقتص��ادي ،اجتماع��ي و فرهنگي ،ج) حقوق همبس��تگي ،و به
عن��وان جديد ترين نس��ل :د) حقوق اخالق فناوريه��ای نوين .حقوق
كيفري ،گرايش ديگري از دانش حقوق اس��ت كه با هدف ترسانندگي،
بازدارندگي ،رسواكنندگي و بازپروري ،به تضمين مصاديق حقوق بشر و
البته حقوق اله با تحميل سخت ترين واكنشهای حقوقي – عموماً در
قالب مجازات – میپردازد.
حقوقدر عصر پس��امدرن ،مبتنيبر بيگانگيانس��انها از هم استو با
نقد يگانگي ذاتي انس��انها و حمله به «حقوق جامع جهاني» زمينهرا
براي دلگرميتيمهای پزش��كي فراهم ميآورد ك��ه تمايل دارند تحت
هر ش��رايطي «انس��ان ارتقاء يافته» در مقياسانب��وهارائه دهند؛ حتي
ي و رواني
اگر اين انس��ان به ظاهر توانمندتر ،دچار نقص سيس��تم عصب 
باش��د و از اي��نحيث مرتكب جرم گ��ردد .اين در حالي اس��ت كهدر
تفكر غيرپس��ت مدرن – اعم از مدرن ،ارزش��ي و ديگر جهان بينيهای
ي تضمين ش��ده اس��ت كه در ج��اي خود بر ديگر
حقوقي– حق ،ادعاي 
ادعاهاي هنجاري حاكم میش��ود .انديش��ه حقوقي پس��امدرن ،توجه
چندان��يبه اصل كرامتانس��اني ندارد و از اين حي��ث ،نگراني ما را از
حمايت از اجراي حتي مخفيانه «فناوري ش��بيه سازي» و وقوع جرايم
ناشي از اختالل دركاربست صحيح اين فناوري تشديد ميكند .اگر چه
برخيحقوقدانان مدرنيس��ت ،اخالق پزشكي را بر پايه مالحظات فايده
گرايانه و استقالل و اختيار افراد و نهادهاي اجتماعي تفسير ميكنند و
هنجارها و ارزشهایاخالقيرا مطلقاً برخاستهانسان میدانند)24( .
فرد حاصل از ش��بيه س��ازي مولّد -چه بس��ا به دليل كاربس��ت ناقص
ش��ناختي سيس��تم
يا اش��تباه اي��ن فناوري -دچار اختالل در عملكرد
ِ
تش��خيص عصبي -رواني باش��د؛ وضعيتي كه مسووليت كيفري او را به
دليل نقص در قوه ادراكي مخدوش میكند.
دو دان��ش حقوقكيفري و جرم شناس��ي موظفب��هطراحي چه نظام
وي��ژهای از مس��ووليت كيفري براي انس��ان هايي هس��تند كه متعاقب
فناوري ش��بيه سازي متولّد میگردند؟ آيا تحميل مسووليت كيفري به
اشخاص ديگري غير از مرتكب جرم وجود دارد؟ براي مثال ،آيا تحميل
مس��ووليت كيفري به تيم پزشكي مجري عمليات پزشكي شبيه سازي
كه نقص در عمليات پزش��كي آنان منجر به اختالل در تشخيص حسن
و قبح اخالقي اعمال توس��ط اين فرد میش��ود ،امكان پذير است؟ اگر
پاس��خ مثبت اس��ت ،مسووليت كيفري پزش��كان مذكور مطلق است يا
نسبي يا مخدوش؟
اهليت جزايي هنگام ارتكاب
داشتن
بزهكاران،
كيفري
مبناي مسووليت
ّ
جرم اس��ت .به بي��ان ديگر ،زماني بزهكار را ميتوان مس��تحق مجازات
دانس��ت كه در لحظه وقوع جرم ،داراي دو قوهادراكي (شناختي) و قوه
عملي (تحريكي) باش��د .بنابراين ه��ر عاملي كه اين دو قوه را به نحوي
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مختل س��ازد ،به نقصان يا رفع مسووليت كيفري مرتكب منجر خواهد
شد.
براي تش��خيص ماهيت جرايم ارتكابي توسط فرد متولد شدهاز طريق
كاربس��تناقصيا اشتباه فناوري شبيه سازي بايد قائل به تفكيك شد؛
آگاهي فرد حاصل از ش��بيه س��ازي
بدين نحوكه در صورت فقدان خود
ِ
– كه مرتكب جرم ش��ده است -بر مجرمانه بودن رفتار ارتكابي از ناحيه
وي ،پزشكان مقصر در كاربست غلط فناوري مذكور ،داراي «مسووليت
كيفري نيابتي :ناشي از فعل غير» از باب تسبيب در جرم هستند .البته
س��لب مسووليت كيفري از انسان ،استثناست و مرتكب جرم ،حتي اگر
مس��تقيم اختالل در عملكرد نظام عصبي و رواني و شناختي،
در نتيجه
ِ
مرتك��ب جرم ش��ود ،باز به راحت��ي نمیتوان گفت او ب��ر خود وقوف و
كنترل نداشته و فورا ً بايد از چرخه اتهام كيفري خارج و تبرئه گردد.
شواهد داللت بر اين دارد كه انساني كه به موضوع آگاه است «ميتواند»
فكر كند و احس��اس كند .اين درك و فهماز ماهيت انسان بسيار غني
ِ
حقيقت اصل ش��خصي بودن مس��ووليت در
تر و به حقيقت – به ويژه
نظام حقوق كيفري (ماده  141قانون مجازات اس�لامي مصوب )1392
– نزديكتر اس��ت تا اين نظريه كه انس��ان از «لوح سفيد» تشكيل شده
است و موجودي فاقد هويت ذاتي است و با اجراي فناوري شبيه سازي
بر وي میتوان رفتارهاي او را به طور كامل دركنترل داش��ت و مث ً
ال از
ارتكاب جرم توسط وي پيشگيري نمود.
لذا ،اگر ا ِس��ناد معنوي مي��ان ركن رواني مرتكب ج��رم – فرد حاصل
از ش��بيه س��ازي -با جرم مفقود نبود و بلكه به طور نس��بي برقرار بود،
«مس��ووليت كيفري نقص��ان يافته :مخدوش» به عهده مرتكب اس��ت.
(درحال حاضر ،انس��ان مبتال به نقص ادراكي در نتيجه كاربس��ت غلط
فناوري مذكور كه متهم به ارتكاب جرم است را فقط میتوان از تخفيف
اختي��اري موضوع ماده  38قانون مجازات اس�لامي مصوب  1392بهره
ش��خصيت مرتك��ب میتواند از
مند دانس��ت يعن��ي اين امر در پرونده
ّ
مس��ووليت وي بكاهد) ،و مس��ووليت كيفري از باب زمينه ساز بودن با
«ماهيت در حكم شبه عمد»  -از باب تقصير كيفري فاحش – بر دوش
پزشكان است)24( .

بحث و نتيجه گيري
عمليات دستكاري ژنتيكي موضوع بسيار مهمي است كه در سيرتكاملي
خ��ود ازگياهان و حيوانات فرات��ر رفته و با تحت تاثير قراردادن ژنهای
انسان ،ابعاد تازهای فرا روي حقوقدانان قرار داده است .يكي از مهمترين
اين ابعاد مس��ووليت عوامل دست اندركارعمليات ياد شده میباشد .در
اكثر جوامع امروزي همگام با پيش��رفتهای نوين علمي و فني ،قانوني
متناس��ب ب��ا آن تدوين و به اجرا گذاش��ته میش��ود ولي دركش��ور ما
متأس��فانه اينگونه نبوده و غالب مسايل مستحدثه فاقد قوانين موضوعه
هس��تند .در م��ورد شبيهس��ازي نيز خ�لأ قانوني وج��ود دارد و فتاوي
متهافت فقها نيز در اين زمينه راهگش��ا نيس��تند .پ��س درحال حاضر
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چنانچه پزش��كي در آزمايش��گاه تخصصي عمومي و يا حتي شخصي با
به كارگيري علم و دانش فني خود اقدام به استنس��اخ و ش��بيه سازي
نمايد ،از نظر قانون ما قابل پيگرد نبوده هرچند از نظر اخالقي از جايگاه
مناسبي برخوردار نباشد .اگرچه شايد بتوان اين اقدامات را تحت عنوان
تماميت جس��ماني اش��خاص دانس��ت و يا ب��ر طبق بند ج
جرايم عليه
ّ
م��اده  158ق .م .ا .مصوب 1392و با توجه به مواد قانوني موجود مورد
تعقيب و كيفر رس��اني قرار داد و قائل به مسووليت كيفري نسبي براي
اين اشخاص بود.
ً
ل��ذا با توجه ب��ه مباحثي كه قبال درخصوص ش��بيه س��ازي مولد ذكر
گرديد ،بايد قايل به مسووليت تيم پزشكي در شبيه سازي مولد انسان
بود .مضافاً با توجه به مطالب معروضه در خصوص شبيه سازي درماني،
پزش��كان را بايد دركاربس��ت فناوري شبيه س��ازي جهت دستيابي به
س��لولهای بنيادين جنيني ،فاقد مس��ووليت به طور مطلق دانست (به
شرط اينكه اين فناوري در جهت صحيح آن مورد استفاده قرار گيرد).
اين درحالي است كه در برخي كشورها با جرم انگاري هر دو نوع شبيه
سازي مولد و درماني ،قايل به مسووليت كيفري تام تيم پزشكي در امر
شبيه س��ازي ميباش��ند .در اينزمينهنيز اوالً ميتوانبا همينروش
يعني وضع قوانيني كه اجازه س��وء اس��تفاده از آنه��ا را ندهد خصوصاً
قواني��ن حمايتي ،از خدمات اين تكنول��وژي بهره برد ،در عين حال كه
مانع پيش��رفت آن در زمينههای داراي كاربرد مثبت نيز نشد با وضع و
اج��راي قوانين مدون و صحيح به بهترين وجه از دس��تاوردهاي جديد
فناوري براي توس��عه علم و انديشه و جامعه استفاده كنيم .ثانياً اگر در
هرمرحل��های اين تحقيقات و پژوهشه��ا منجر به ضررهاي عمده براي
بشر شد و يا گام در مسير فجايع بشري گذاشت ،میتوان دستور توقف
و ممنوعيت آن را صادركرد.
لذا از موارد س��كوت قانون ،اقدامات غيردرمانيو اصالح ژنهای خاص
براي انتخاب شكل ظاهري ،جنسيت و خواص هوشي جنين است ،حال
اگر تيم پزشكيدر پالن ژنينطف هزوجينبا رضايتمندي آنان تغييراتي
داد عل��ي رغ��ماينكه هنوز اين علم جوان اس��ت و احتمال دارد عوامل
محيط��ي ،ع��وارض جبران ناپذيري را براي فرد ب��ه وجود آورد ،به نظر
میرس��د چون س��وء نيت كه عنصر معنوي جرم است مفقود میباشد،
حداقل ضمانت مدني و تضمين و تأديه خسارات مالي كارشناسي شده
آن ها ،مفروض باشد؛ زيرا اين مداخله از باب ضرورت و درمان نيست تا
در مواردي ذيل خطاي جزايي از باب عدم مهارت كافي تلقي شود .اين
امر را هر عاقل دورانديشيميداند كه دستبرد در روند بيولوژي طبيعي
افراد آن هم با چنان پيچيدگي كه هر چه دانش بش��ر افزوده ميش��ود،
تحير انس��ان بيشتر میش��ود ،آن هم براي يك درخواست غيرضروري
عموماً موجه به نظر نمیرسد ،از اين رو مسببين ،از باب قاعده تسبيب
بايد پيامدهاي متعاقب آن را بپذيرند.
درباره تعهدات ق��راردادي مربوط به بحث در حوزه مقررات مدني لزوم
ضم��ان پيش بيني نش��ده و بايد بر آن بود كه تعهد حرفهای پزش��ك
عرفاً به منزله تصريح به جبران خس��ارت اس��ت .اما در حوزه مسووليت
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قهري ،ضمان قهري ناش��ي از شبيه سازي انسان در قانون مدني ايران
پيش بيني نش��ده اس��ت .از اين رو و با توجه به س��رعت فزاينده روند
پيشرفتهای ژنتيكي و تأثير آن بر انسان ،و نيز اهميت وظيفه اخالقي
نظام حقوقي در ترويج پژوهش ،آموزش و انتش��ار اطالعات در راستاي
افزايش آگاهي جامعه نسبت به مسووليتهای مربوط به دفاع از منزلت
انسان ،گمان میرود رفع اين كاستي از اولويتهای سيستم قانونگذاري
كشورمان باشد .نگارندگان ضمن لزوم جرم انگاري حداقلي براي شبيه
سازي ژنوم انساني به منظورتأمين هدفي دوجانبه .1 :حمايت کيفري از
امنيت خلقت بشري و مصونيت ازصنعتي شدن و شيء وارگي انسان؛.2
تبيين چارچوب قانوني براي ش��بيه س��ازي ژنوم انساني جهت تسهيل
تحول طب (يعني مجاز بودن ش��بيه س��ازي درماني) ،بر اين عقيده اند
كه بايس��تي موضوع به زيور قانون آراس��ته ش��ود و در مورد مس��ايل و
حواشي و ساير موارد مورد لزوم مرتبط با آن ،ضمانت اجراهاي كيفري
پيش بيني گردد كه البته ضرورت اين امر نيز محسوس و محتوم است
يعني حتي با نس��بي بودن مس��ووليت کيفري پزش��ک يا تيم پزشکي
اجرا کننده دس��تکاري ژنتيکي هم میتوان اين رفتار (شبيه سازي) را
به ميزان مطلوبي مورد حمايت کيفري و پاس��خ دهي در نظام سياست
جناي��ي از طريق جرم انگاري و کيفر رس��اني ق��رار داد و به فرض جرم
ان��گاري اين رفتار در حقوق کيفري موضوعه ،حمايت کيفري از اخالق
زيس��تي با تام دانستن مس��ئوليت کيفري پزشک ،يک حمايت کيفري
حداکثري خواهد بود که شايد اين گونه اقدامات تا حدي مانع پيشرفت
علوم ژنتيکي در زمينه حل مسايل مربوطه گردد.

پيش��نهاداتي كه درجهت ممنوعيت ش��بيه سازي انس��اني و تدوين و
تصويب قانوني كارآمد ،ارائه میگردد به قرار ذيل میباشد:
 الگوپذيري و بررسي قوانين پيشرفتهترينكشورها در زمينهفناوريي جهت تهيه پيش نويس قانون مورد نيازكشور؛
شبيهساز 
 ج��ر م انگاري دقيق و همه جانبه ش��بيه س��ازي توال��دي با توجه بهمضرات آن و توجه به اقدامات پيشگيرانه و مجازات مناسب و متناسب
با جرم و تجويز ش��بيه سازي پژوهش��ي تحت مقررات خاص وهمراه با
بازرسيهای مستمر؛
 توجه به ش��خصيت حقيقي يا حقوقي مرتك��ب جرم و در نظرگرفتنتمهيدات قانوني مناسب براي آن ها؛
 تقابل پزشكان و حقوقدانان درزمينه مسائل اخالقي ،انجام گفتگوهايكارآمد و س��ازنده ،منظم و مدون ،همراه با برنامهريزي و انس��جام بين
اس��اتيد و عالمان رشتههای مختلف جهت حل ابهامات موجود پيرامون
موضوع وتشكيل كميتههای اخالقي؛
 قواني��ن و مقررات مزبور بايد همه ابع��اد گوناگون پژوهش در زمينهشبيه سازي و ياختههای بنيادي ،چه در بخش عمومي و چه در بخش
خصوصي را تحت پوشش قراردهد.
تشكر و قدرداني
از استاد بزرگوارم جناب آقاي دكتر فردين مرداني واساتيد بزرگوار ديگر
كه مجال ذكر نام تك تك آنها نمیباش��د ،بابت راهنمايي هايش��ان به
بنده حقير جهت نگارش اين مقاله صميمانه تقدير و تشكر مینمايم.
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Abstract
Human cloning is one of the latest issues in genetic engineering whose application for human being, due to
emergence of new thoughts, has caused a big arena of conflict and disagreement. The only rules about the physician’s
responsibility for the implementation of human cloning technology are paragraph (3) of Act 158 of the Islamic Penal
Code adopted in 1392, the civil law, and the law of civil liability. Through reviewing these it can be concluded that
unlike therapeutic cloning, reproductive human cloning is not considered a legal act due to the Jurists’s votes on
the uncertainty of technical security and in some cases probable loss of the infant and the mother, and the patient’s
consent does not remove the physician’s liability. Since for the physician’s liability the three elements - medical error,
the existence harmful act, and the relationship between these two – are needed and all three are present in human
cloning, the physician has both civil and criminal liability. Moreover, since genes play an important part in emergence
of physical traits and mental diseases, it seems that at the moment toward wrong cloning which leads to behavioral
and brain disorder and consequently committing crime by the person created by this process, we can only answer
most of the questions related to this subject by legal regime of “vicarious criminal responsibility” due to act of other
person. Additionally, the team of physicians should be liable for incomplete implementation of the technology which
results in the birth a retarded child.
Key Words: Reproductive Cloning, Therapeutic Cloning, Criminalization, Physician Liability
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