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چکيده
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مقدمه

ــكي و بیولوژي،  ــوفات حوزه پزش ــازي به عنوان یكي از مكش ــبیه س ش
ــده  ــاد آن، علي رغم اینكه به یك بحث جهاني تبدیل ش ــت و ابع ماهی
ــت، هنوز جزییات مبهم و تاریكي را پیش روي دارد. با تولد دالي در  اس
ــاني برپا شد که برآیند  ــال 1997، همهمه و دغدغه اي درجهان انس س
اولیه آن، تشویش اذهان جهانیان به واسطه اشاعه قابلیت اعمال چنین 
ــي در مورد آدمي بود. اگر رسیدن به مرحله شبیه سازي جانداران  روش
ــازي انسان تا چه  ــت که شبیه س ــد، ناگفته پیداس چنین بااهمیت باش
ــت  ــان ها خواهند توانس حد مهم خواهد بود. زیرا از طریق این فن، انس
ــابه ژنتیك خود را تولید نمایند. چنین توانایي حسي دوگانه ایجاد  مش
ــتیابي به آنچه  ــاس سرمستي و شادي از دس ــو احس می کند؛ از یك س

ــویي نگراني درباره اینكه مبادا این عمل  روزي تخیلي بیش نبود و از س
ــان  ــد و یا نتیجه آن به نقض کرامت انس ــت درکار پروردگار باش دخال
ــه قوانین و مقررات  ــازي، این واقعیت ک ــبیه س بینجامد. درخصوص ش
زیست – اخالقي به طورضمني »شبیه سازي انسان« را ممنوع ساخته 
ــخگوي تقاضاي دانشمندان،  ــان می دهد که این قوانین پاس ــت، نش اس
ــازگار و پایدار  ــكان و افكار عمومي مبني بر ایجاد یك چارچوب س پزش
ــتي و به کارگیري آن در مورد  ــرفت های علوم زیس بر اثر تحول و پیش

انسان هاست.
ــتگاه  ــه غالباً پس از ظهور پدیده ها و بروز چالش های مرتبط، دس اگرچ
قانون گذار اقدام به تدوین و تصویب قانون با توجه به اقتضائات و ساختار 
و منابع و ظرفیت های متحول حقوق داخلي و آینده پژوهي هاي حقوقي 
ــروز پدیده ها و تدارک  ــكاف زماني بین ب ــي مي کند ولي چنانچه ش آت
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حقوق موضوعه الزم وکافي، طوالني شود؛ چه بسا مایه فساد و تباهي و 
ــاي جبران ناپذیرگردد؛ به ویژه در مورد موضوعات مهم وحیاتي  پیامده
که دغدغه های حقوق بشري و کیفري عمده اي را براي بشر هزاره سوم 

به بار آورده است. 
ــیوه های نوین درماني  ــكي و ش ــاي جدید، اهمیت اقدامات پزش در دنی
ــتي و درماني و گسترش تحقیقات و  ــیس روزافزون مراکز بهداش و تاس
ــدن فوق العاده امور پزشكي  ــكي و تخصصي ش پژوهش هاي علوم پزش
ــكي با دقت و وسواس بیشتري مورد  ــده است که حرفه پزش موجب ش

توجه قانونگذاران، علماي مذهبي و فالسفه اخالق قرارگیرد. 
ــگاه می کنند: برخي مانند  ــب نظران از دو دیدگاه به این پدیده ن صاح
ــتند و  ــر، از زاویه فیزیولوژیك متعرض موضوع های مهم هس دیتر زیم
برخي مانند هابرماس، مسایلي چون خودآگاهي، انحطاط اجتماعي و... 
را مطرح می کنند. مساله اي که از تقابل دو دیدگاه مذکور ایجاد می شود 
ــوولیت افرادي که اقدام به هرگونه  ــوولیت افراد است؛ مس پیرامون مس
ــرادي - اعم از بیمار و  ــتكاري ژنتیكي مي کنند و نیز اف ــش و دس آزمای
ــخن، با  ــن اقدامات قرار مي گیرند. به دیگرس ــار- که موضوع ای غیربیم
ــه به این واقعیت که ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیكي، بلكه در  توج
ایجاد رفتارها و بیماري های رواني نقش تعیین  کننده ای دارند، ضرورت 

پژوهش دراین خصوص روشن می گردد.)1( 
اکنون چند سوال مهم و حیاتي به ذهن متبادر مي شود:

اگر شخص یا اشخاصي اقدام به همانندسازي انسان کنند چه تمهیدات 
ــي در برخورد با این افراد وجود دارد؟ آیا مقرراتي براي مواجهه با  قانون
ــت اندرکاران تكنولوژي فوق در قانون موضوعه در  اقدام کنندگان و دس
ــت؟ اگر مقرراتي وجود دارد تا چه حد رسا و جامع  ــده اس نظرگرفته ش
ــته باشیم چه باید کرد و در مقابل این  ــت و اگر چنین قوانیني نداش اس
ــم ها  ــان داد؟ آیا باید چش عمل و عاملین آن چه عكس العملي باید نش
ــت یا باید دست به اقدامي بزنیم  را بر هم نهاد و به دیده اغماض نگریس
که فاقد پشتوانه قانوني است؟ از زاویه دید متقابل فردي که عملكردش 
ــتباه این فناوري  ــت اش ــي از کاربس ــت تاثیراختالالت ژنتیكي ناش تح
است- درصورت ارتكاب جرم- آیا باید مسوول عمل خویش تلقي گردد 
ــیاري  ــوولیت این عمل را به عهده دارند؟ و بس ــخاص دیگري مس یا اش
ــت وجود دارد که دستگاه حقوقي و قانونگذار  ــش هایي  از این  دس پرس
نمی تواند نسبت به آن ها بي تفاوت مانده، موضع سكوت اختیار کند.)2(

روش بررسي

ــاختار و سازمان  ــاً س ــیوه گردآوري اطالعات و اساس در مقاله حاضر ش
ــت. در ضمن، روش گردآوري اطالعات،  تحقیق، توصیفي – تحلیلي اس
ــت؛ به گونه ای که از طریق بررسي آثار موجود و سوابق  کتابخانه ای اس
ــي، اطالعات الزم کسب  موضوع در کتابخانه ها و مراکز علمي و پژوهش
گردیده است. همچنین به منظورغناي مباحث، گاه با مراجعه به برخي 
پایگاه های داده و جستجوي اینترنتي، مقاالت معتبري در زمینه اخالق 

ــكي - در طي سال گذشته-  تحصیل شده است. مضافاً اسناد بین  پزش
المللي موجود در این زمینه و قوانین داخلي برخي کشورها مورد مداقه 
و تحلیل واقع شده اند. در ضمن ذکر این نكته ضروري است که جهت 
انجام هرگونه پژوهش در هر زمینه ای ابتدا باید به مطالعات انجام شده 
و نواقصي که در آن زمینه وجود دارد اشاره کرد تا نهایتاً بتوان از نتیجه 
ــده به راهكاري جهت رفع خألهایي که در آن مورد  تحقیقات انجام ش
ــكي ناشي از انجام شبیه  ــئولیت تیم پزش خاص – که در این مقاله مس

سازي می باشد- وجود دارد، دست یافت. 

يافته ها

مفهوم شبيه سازي انسان، شيوه ها و انواع آن
ــازي عبارت است از کشت  ــبیه س ــازي گفته اند: »ش در تعریف شبیه س
ــان یا حیوان که داراي کروموزوم کامل  ــي انس ــته سلول غیرجنس هس
ــته جنس ماده و بارورکردن  ــلول تخمك عاري از هس ــد در س می باش
ــم طبیعي یا مصنوعي، به منظور  ــن تخمك به روش های ویژه در رح ای
ــكیل موجود زنده ای که ازلحاظ شكل ظاهري؛ دقیقاً مانند صاحب  تش

هسته سلول اولیه باشد«. )3(
ــبیه سازي در جهت عملي شدن مستلزم طي فرآیند آن است  پدیده ش
که این فرآیند حسب شیوه انتخابي اِعمال  آن  متفاوت می نماید. به طور 
ــتقاق رویان  و انتقال هسته صورت  ــازي به  دو روش  اش کلي همانند س

می گیرد.
ــبیه سازي با شكافتن رویان حاصله  ــتقاق رویان، فرآیند ش در روش اش
ــتومر- تكه تكه کردن رویان  که با عناوین دیگري همچون تفكیك بالس
نیز از آن یاد می شود– عملي می گردد. توضیح اینكه یك یا چند یاخته 
از رویان لقاح یافته گرفته می شود و در یك محیط مناسب )نظیر رحم( 
قرار داده می شود. هریك از این یاخته ها قابلیت تبدیل شدن به رویاني 
ــورت قرارگرفتن در یك فضاي  ــه ما حصل آن در ص ــد را دارند ک جدی
ــت که آن یاخته از آن گرفته  ــب، رویاني نظیر رویان اولیه ای اس مناس

شده است )4(.
ــته، نیز مستلزم طي  ــازي مبتني بر روش انتقال هس فرآیند همانند س

مراحل زیراست:
خارج کردن هسته تخمك نابارور؛  -1

گرفتن یك یاخته جسمي ازجاندار؛  -2
انتقال یاخته جسمي به تخمك فاقد هسته؛  -3

بهره گیري ازمواد شیمیایي یا ایجاد و ایراد شوک الكتریكي   -4
در تخمك براي آغاز فرآیند رشد درآن؛

انتقال یا پیوند تخمك - که دراین مرحله مبدل به »رویان«1   -5
می شود- درمحیط مناسب مانند رحم.

ب��ه موجود حاص��ل از لقاح از 2 ت��ا 8 هفتگي روي��ان )Embryo(، پس از 8    -1
 )Neonate( و پس از آن نوزاد )Fetus( جنين )هفتگ��ي تا زمان زايمان )تولد

اطالق می گردد.
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ــازي از رهگذر انتقال هسته یاخته جسمي، نیز از منظر اهداف  شبیه س
آن، به دو گونه بازآفریني و پژوهشي یا درماني دسته بندي می شود.

ــلولي غیرجنسي در  ــازي مولد، فرآیندي است که طي آن س ــبیه س ش
ــه، تخمك بارور  ــده از ماده ژنتیك جاي گرفت ــك تخلیه ش درون تخم
ــم یك زن منتقل  ــان « نام دارد، به درون رح ــده را که » پیش روی ش
ــب بودن شرایط  رشد، به  تولد انساني   می کنند. این امر در صورت مناس
ــود که  به  لحاظ ژنتیكي با دهنده سلول غیرجنسي شباهت  منجر مي ش

تام دارد )5(.
ــبیه سازي انسان است که  ــازي پژوهشي یا درماني نوعي از ش شبیه س
ــت آوردن سلولهاي  ــت، بلكه به دس هدف از آن باز تولید یك فرد نیس
ــبیه سازي  ــت که ش بنیادي براي درمان بیماري ها و صدمات فردي اس

شده است )6(.
ــن روش پس از تولید » پیش رویان«، آن را به درون رحم منتقل  در ای
نمی کنند بلكه 4 تا 5 روز پس از تشكیل آن، سلولهایي از آن استخراج 
ــلول های بنیادي نام دارد و هدف از استخراج آنها تولید  می کنند که س
ــت تا به شخص معیوبي که سلول های  بافت و اندام های مختلف بدن اس
ــوماتیك از او به دست آمده یا هر فرد دیگري که سیستم ایمني وي  س

با این تولیدات سازگاري داشته باشد، پیوند زده شود. )7(

مفهوم مسووليت پزشك
ــان، مواخذه، تعهد، موظف بودن  ــوولیت به معني ضمانت، ضم واژه مس
ــان از وظایف و  ــده و آنچه که انس ــد بودن آم ــام کاري و متعه ــه انج ب
ــد. هر چند تاکنون تعریفي  ــوول آن باش اعمال و افعال عهده دار و مس
ــوولیت پزشكي از ناحیه فقها و حقوقدانان به عمل نیامده، با این  از مس
ــت که بر هرکس که امكان بازخواست  ــوولیت لفظ مطلقي اس حال مس
ــته باشد، اطالق مي شود و اضافه شدن واژه »پزشكي«  از وي وجود داش
ــوولیت، معناي این لفظ را به صورت خاص آن محدود می نماید.  به مس
ــتمل بر مسوولیت  ــكي مانند هر مسوولیت دیگري مش مسوولیت پزش
ــوولیت پزشكي را  ــت. لذا با توجه به مراتب فوق مس مدني و جزایي اس

مي توان چنین تعریف کرد:
ــك به جبران خسارت ناشي از رفتار و خطا یا خسراني که در  الزام پزش

نتیجه اقدامات پزشكي به دیگري وارد کرده است.

اركان مسووليت پزشك و بررسي آن در شبيه سازي انسان  
ــت که براي ایجاد مسوولیت پزشك چه از لحاظ مدني و  باید توجه داش
چه از لحاظ کیفري باید شرایطي وجود داشته باشد تا وي در این زمینه 

مسئول عمل خویش تلقي گردد. این شرایط عبارتند از:
الف( خطاي پزشكي؛

ب( تحقق زیان؛
ج( رابطه علیت یا سببیت میان خطاي پزشك و فعل زیان بار.

درارزیابي خطا آنچه باید تشخیص داده شود این است که آیا عمل واقع 
شده در زمان و مكان معین و تحت شرایط خاص عرفاً قابل پیش بیني 

بوده و آیا یك شخص مآل اندیش و متعارف، مطابق عرف زمان و مكان 
ــته آن را پیش بیني کند یا نه و آیا عرفاً وقوع نتیجه مجرمانه  می توانس
ــته باشد یا خیر و  به میزاني محتمل بوده که احتراز از آن ضرورت داش
اگر قابل پیش بیني بوده، آیا قابل پیشگیري نیز بوده یا خیر؟ همچنین 
ــوولیت مدني ایجاد شود، باید کار زیان بار، ناهنجار بوده  براي آنكه مس
ــته بداند. ماده 1 قانون مسوولیت  و اخالق عمومي، ورود ضرر را ناشایس
ــاره به این امر که »هرکس بدون مجوز قانوني، عمداً یا  مدني نیز با اش
ــرر مادي یا معنوي دیگري گردد،  ــه بي احتیاطي ... موجب ض در نتیج
ــي از عمل خود است« به غیرقانوني بودن  ــئول جبران خسارت ناش مس
ــاره دارد که در موضوع نوشتار حاضر،  ــوولیت مدني اش عمل موجد مس

این فعل عبارت از شبیه سازي انسان )البته نوع مولد آن( است.
ــوولیت پزشكي تحقق نتیجه یا  ــكیل دهنده مس یكي دیگر از ارکان تش
ورود ضرر به بیمار است. یعني باید ضرر و زیاني محقق گردد تا مسوولیت 
ــود. الزمه مسوول شناختن پزشك یا هر یك از صاحبان حرف  ایجاد ش
ــكي این است که اوالً مرتكب فعل یا ترک فعلي گردند که مغایر با  پزش
ــبب تحقق خسارت یا ورود ضرر  ــد؛ ثانیاً س اوامر و نواهي قانونگذار باش
ــوولیت مدني نیز جبران  قابل اثبات به بیمار گردند. هدف از قواعد مس
ــرایط ضرر قابل مطالبه در هفت عنوان مسلم بودن،  ضرر می باشد و ش
مستقیم بودن، نامشروع بودن، شخصي بودن، جبران نشده بودن، قابل 
ــي است  ــي از اقدام زیان دیده نبودن قابل بررس پیش بیني بودن و ناش
ــبیه سازي انسان قابل جمع اند. زیان هایي که  که همه آنها در فرآیند ش
ــود به سه دسته مادي، معنوي و  ــوولیت مدني براي آن ایجاد می ش مس
ــوند که به نظر مي رسد ضرر مادي از موضوع بحث  ــیم مي ش بدني تقس
ــد اما صدمات معنوي، لطمه به عواطف و ایجاد تألم و  حاضر خارج باش
تأثر روحي که شخص در اثر از دست دادن کسي یا مالحظه درد و رنج 
ــي از آسیب جسمي  آنان مي بیند- که البته تألم روحي نیز می تواند ناش
خود بیمار هم باشد- و صدمات بدني صدمه هایي هستند که به سالمت 

شخص وارد می شوند.
ــببیت بین خطاي پزشك و تحقق خسارت یا زیان یكي دیگر  رابطه س
ــك می باشد. طبق قواعد کلي  ــكیل دهنده مسوولیت پزش از ارکان تش
ــك و ورود ضرر و زیان به بیمار  ــي صرف وقوع خطا از طرف پزش حقوق
ــك کفایت نمي کند بلكه باید بین این دو  ــوولیت پزش جهت احراز مس
ــد تا بتوان به حكم مقتضي در زمینه  ــببیتي وجود داشته باش رابطه س
ــت یافت. البته  در جایي  که  اسباب  متعدد باشد،  مسوولیت پزشك دس
احراز رابطه علیت میان اقدام پزشك و خسارت بیمار غالباً کار دشواري 
ــد بلكه اسباب  ــت. چرا که اکثر اوقات تنها یك عامل  درگیر نمي باش اس
ــارت بسیار  ــبب موثر و اصلي خس ــخیص س متعددي دخالت دارند. تش
ــك و پرستار در وقوع حادثه  ــت. گاه ممكن است چندین پزش مهم اس
ــته باشند که در این صورت اگر نتیجه  کار از دیدگاه پزشكي  نقش داش
ــد، مطابق قانون همگي در قبال بیمار،  ــتند به  فعل همه آن ها باش مس
مسوولیت دارند )طبق ماده 453 قانون مجازات اسالمي مصوب 1392( 
ــبیه سازي انسان یك فرآیند پیچیده می باشد  و از آنجایي که فرآیند ش

معصومه عليدوستي و همکار
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که فقط توسط یك پزشك انجام نمی شود بلكه تیمي از پزشكان که هر 
کدام متخصص در زمینه خاصي مي باشند و )مثاًل وجود متخصص زنان 
و زایمان، متخصص ژنتیك و...( در انجام کلیه مراحل آن دخالت دارند، 
ــبب احراز رابطه   علیت  است  که ما مي توانیم  پزشك  سرپرست   لذا به س
ــته و فقط وظیفه  را که  در عملیات مادي جرم هیچ گونه دخالتي نداش
ــده است را مسئول بدانیم.  ــتي این کار به او واگذار ش نظارت و سرپرس
البته باید توجه داشت در تیم پزشكي به استثناي موارد ذیل، مسوولیت 

همكاران پزشك یا جراح به عهده پزشك سرپرست می باشد:
الف- در صورتي که مرتكب قصور و سهل انگاري در انجام وظایف خاص 

خود شده باشند؛
ــت را اجرا  ــك سرپرس ــتور جراح یا پزش ب- درصورتي که به دقت دس

نكنند؛
ــارات قانوني آن ها  ــكاب خطایي که از وظایف و اختی ــورت ارت ج- درص

نیست؛
د- در صورتي که فاقد شرایط و صالحیت های الزم و قانوني باشند. )8(

ــت که هرکدام از این اعضا در صورت تخلف از  ــایان به ذکر اس البته ش
ــوولیت کیفري  ــریك در جرم داراي مس وظایف اختصاصي به عنوان ش
ــوب 1392 مجازات خواهند  ــالمي مص بوده و مطابق قانون مجازات اس
ــخاص که به عنوان متخصص امر می بایست  ــد و اگر یكي از این اش ش
ــرکت داشته باشد، در عملیات مادي جرم- که شامل  در این فرآیند ش
ــد- دخالتي نداشته و فقط دیگر اعضاي تیم  مراحل پیش گفته می باش
ــام آن را به دیگري  ــام آن ترغیب نموده یا طریقه انج ــبت به انج را نس
ــده  بیاموزد، تحت عنوان معاونت در این جرم )البته تمام موارد گفته ش
در فرضي است که شبیه سازي از دیدگاه مقنن کیفري ما جرم دانسته 
ــود( مطابق قانون مجازات اسالمي قابل تعقیب و پیگرد می باشد ولي  ش
ــورهایي که شبیه سازي انسان جرم انگاري گردیده، مقنن براي  در کش
ــبیه سازي انسان می باشد، مجازات خاص آن  هر عملي که مربوط به ش
ــوء استفاده در این زمینه مسدود  را درنظر گرفته تا راه براي هرگونه س

نماید و مرتكبان نتوانند از چنگال عدالت بگریزند.
ــبابي که  ــت دادرس در اینگونه موارد تمامي عوامل و علل و اس الزم اس
در وقوع حادثه دخیل هستند را شناسایي کند و بعد از شناسایي  آن ها، 
ــئول تلقي کند که کار بسیار مشكلي  ناچاراً علت  اصلي  را به  عنوان مس
ــكان به علل و عواملي متوسل شوند که  ــت پزش ــت چون ممكن اس اس

احراز آن ها با مشكالت عدیده ای همراه است.
ــخیص رابطه سببیت، داوري عرف  لذا باید گفت که مالک اصلي درتش
ــبب عرفي(؛ آنچه عرفاً قابل  انتساب به متهم باشد، موجب  می باشد )س
مسوولیت است اما درخصوص مسایل تخصصي از جمله پزشكي باید به 
عرف خاص یعني نظریه متخصصان حرفه پزشكي مراجعه کرد و رجوع 

به نظریه متخصصین بر قاضي واجب است.
ــي در خصوص این  ــدان قانون خاص ــه علي رغم فق ــص کالم اینك مخل
ــور ایران، از آنجایي که در شرط خطاي پزشكي که قباًل  فناوري در کش
ــبیه سازي انسان، عملي است که عرفاً وقوع نتیجه  ذکر گردید، عمل ش

ــكي  ــت زیرا با توجه به مبهم بودن امنیت پزش مجرمانه آن محتمل اس
ــازي، هنوز همه زوایاي این فناوري به طور کامل در خصوص  ــبیه س ش
ــده فلذا احتراز از آن ضرورت دارد. در ثاني با توجه  ــان شناخته نش انس
ــرایط هفت گانه ضرر قابل مطالبه، از آنجایي که تمام این شرایط  به ش
ــبیه سازي انسان قابل تحقق هستند و این زیان گذشته از  در فرآیند ش
ــای معنوي، صدمه های بدني را نیز در بر می گیرند که به تصریح  زیان ه
قانون، وارد کننده زیان مسوول جبران همه خسارت های یاد شده است. 
ــازي انسان- نیز محرز بوده و بین شرط  ــبیه س فعل زیانبار – فرآیند ش
ــك  ــببیت عرفي وجود دارد یعني در اثر خطاي پزش اول ودوم رابطه س
است که با به کارگیري این فناوري مجهول منجر به مرگ کودک شبیه 
ــازي شده یا وجود نقایصي دراین کودک به لحاظ ژنتیكي چه از نظر  س
ــادر از جمله از بین  ــكالتي براي م ــمي یا حتي ایجاد مش ذهني یا جس
ــقط های مكرر و همچنین تألمات روحي  ــن قدرت باروري در اثر س رفت
ــه مطالب معروضه،  ــات و... می گردد. فلذا با توجه ب ــي از این صدم ناش
پزشك هم از نظر مدني و هم از نظر کیفري در کاربست فناوري شبیه 

سازي مولد انسان مسوول خواهد بود. 

موضع احتمالي حقوق ايران درخصوص شبيه سازي مولد
ــنن، اکثرفقهاي شیعه عمل همانند سازي مولد را ذاتاً  برخالف اهل تس
ــیعه مورد  ــه گونه ای که اصل جواز در میان فقهاي ش ــز مي دانند ب جای
ــي آن مانند از بین رفتن  ــه دلیل تبعات و اثرات منف ــت، اما ب اتفاق اس
ــا و نگراني از پیامدهاي  ــب کلون ه هویت خانوادگي، نامعلوم بودن نس

اخالقي و مفاسد اجتماعي حكم به حرمت آن شده است.
در بررسي نظرات علما و فتاوي فقهاي شیعي درخصوص همانند سازي 
ــادي برمي خوریم، بدین معني که  ــان به نظرات متفاوت وگاه متض انس
ــمرده اند اما برخي  ــده ای مبادرت به این تكنولوژي را کاماًل مجاز ش ع
دیگر، کاربرد این فناوري را حرام دانسته اند. به طورکلي دیدگاه عالمان 
تشّیع در قبال شبیه سازي انسان را می توان درچهارطبقه، دسته بندي 

کرد:

الف( جواز مطلق شبيه سازي انساني
ــن دال بر  برخي از فقها و صاحب نظران به دلیل نبود نص خاص و روش
حرمت شبیه سازي و به استناد قاعده »کل شي ء لك حالل حتي تعلم 
ــتناد اصل اباحه، شبیه سازي انساني را  انه حرام بعینه فتدعه«، و به اس
مجاز شمرده اند. براي مثال آیت اله سیستاني و آیت اله فاضل لنكراني 
ــكال می دانند. همچنین  ــازي انسان را في حد نفسه بدون اش شبیه س
ــوي اردبیلي بر این نظرند که دلیل قوي و محكم برحرمت  آیت اله موس

شبیه سازي انساني نیست و این عمل مباح است )9(.

ب( جواز محدود شبيه سازي انساني
برخي براساس نصوص موجود و به استناد اصل اولي در این مورد، شبیه 
ــمرده اند، اما بر این نظرند که انجام گسترده  ــازي انساني را مجاز ش س

مسووليت تيم پزشکي در شبيه سازي رویان هاي انساني
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ــوارِي  ــكالتي را فراهم می آورد: مانند وجود افراد همانند و دش آن، مش
ــه جواز موردي و  ــان حكم ب ــي آن ها از یكدیگر؛ درنتیجه ایش بازشناس

فردي داده و آن را درسطح کالن غیر مجاز شمرده اند. )10(
ــازي في نفسه و به  ــن جواهري، نیز شبیه س ــتاد حس طبق دیدگاه اس
عنوان اولي اشكالي ندارد، اما اگر این کار درسطحي وسیع صورت گیرد، 

حرام خواهد بود. )9(

ج( حرمت ثانوي شبيه سازي انساني
ــبیه سازي انساني في نفسه  ــیعه بر این نظرند که ش برخي از فقهاي ش
ــه االباحه جایز  ــتناد اصال ــكالي ندارد و به اس و به عنوان اولیه خود اش
ــت؛ لیكن انجام آن به مفاسدي اجتناب ناپذیر همانند اختالل نظام  اس
ــگیري از این مفاسد، شبیه  طبیعي خواهد انجامید؛ از این رو براي پیش
ــاني به عنوان ثانوي حرام به شمار می رود. آقایان آیات سید  سازي انس
ــیخ جواد تبریزي، سید صادق شیرازي، یوسف صانعي  کاظم حائري، ش

و ناصرمكارم شیرازي از این نظر حمایت می کنند.
آیت اله مكارم شیرازي در استفتایي به این مساله چنین پاسخ می دهد: 
ــكالت  ــكالي ندارد ولي با توجه به مش ــرع اش ــن کار ذاتاً از نظر ش »ای
جنبي ای که به بارمي آورد و جامعه انساني را با ناهنجاري هایي مواجه 
ــت، انجام آن خالي از اشكال  ــیده نیس ــازد که بر اهل خبره پوش می س

نیست«. )11(
ــدن همانند سازي را، به  ــف صانعي نیز رسمي و عادي ش آیت اله یوس
ــدن از راه ازدواج قرار گیرد، با مذاق  ــه ای که در ردیف فرزند دارش گون
ــرع و فقه اسالمي به طور قطع ناسازگار دانسته و موجب مفاسد الزم  ش
االجتناب حقوقي، اجتماعي، اخالقي و تكویني دانسته، جلوگیري و منع 
ــان ها مخصوصاً   ــاعین در آن را بر همه انس و تعزیر نمودن عاملین و س
ــرعي  ــي و اجرایي و تبلیغي واجب و فرض عقلي و ش ــدان قانون قدرتمن
اعالم کرده است. با وجود این وي همانند سازي انسان را در موارد نادر 
و ضرورت های شدید که براي جوامع بشري نافع باشد و نیز استفاده از 
ــازي اعضاي بدن براي معالجه و  ــبیه س جنبه های علمي آن را، مثل ش

اغراض عقالیي، جایز مي داند. )11(

د( حرمت اولي شبيه سازي انساني
ــاني را به عنوان فعلي في  ــاً شبیه سازي انس صاحبان این نگرش اساس
ــروع می دانند.  ــه حرام معرفي می کنند و آن را به عنوان اولي نامش نفس
ــان بر جسم  ــتناد به اصل عدم ملكیت انس ــتناد به تغییر خلق و اس اس
ــر اصاله االباحه، به  ــه حاکمیت اصاله الحظر در براب ــش و در نتیج خوی

معناي حرمت ذاتي شبیه سازي انساني است )10(.
ــالف نظرها، وزنه غالب و  ــته بندي چهار گانه و اخت ــي رغم این دس عل
ــت. به بیان  ــان اس ــازي انس نظر اکثر فقها متوجه ممنوعیت همانند س
دیگر گر چه با استناد به اصل برائت، در بدو امر بسیاري از اندیشمندان 
اسالمي حكم به اباحه ظاهري و ذاتي آن داده اند و موافقین تجویز شبیه 
ــاي این تكنولوژي  ــه برخي کاربردها و کارکرده ــازي در این میان ب س

ــاره می کنند، اما در نهایت جمع کثیري از فقهاي مسلمان علي  نیز اش
ــتند. اینان به  ــل به حرمت ثانوي آن هس ــم اباحه اولیه و ذاتي، قائ رغ
ــد بالقوه و بالفعل، تجویز این فرآیند و  ــوء و مفاس ــتناد پیامدهاي س اس
ــت از کرامت آدمي و به  ــزوم حفظ جان ها و صیان ــن به دلیل ل همچنی
ــن  ــار »قاعده الضرر« لزوم ممنوعیت این فرآیند را حداقل تا روش اعتب
ــدن تمام جوانب موضوع و برطرف گردیدن خطرات موجود و حصول  ش

اطمینان کافي در این زمینه، ضروري می دانند )2(.

موضع احتمالي حقوق ايران درخصوص شبيه سازي 
درماني

ــكل مطروحه در  ــكي مش ــت پزش فقدان قانون در حوزه تحقیقات زیس
زمینه شبیه سازي می باشد. تأیید این ادعا برخي از ابهامات مفهومي را 
ــت خاصیت متحول کننده مفهوم زندگي و  نیز در بر می گیرد: الزم اس
مرگ و یا گاهي تمایز ظریف بین انسان  و اشیاء را یادآوري کرد. اینكه 

جنین پیش از تكوین چیست؟ 
ــازي  درماني  یا تحقیقاتي  این  است  که  جنین  سوال  اساسي  در شبیه س
ــخصیت  از چه  ــود و ابتداي ش  از چه زماني  صاحب  حق و تكلیف می ش
ــوال درحقوق ایران پاسخ داده شود موضع  ــت؟ اگر به این س زماني  اس
ــبیه سازي درماني و مسوولیت عاملین  احتمالي حقوق ایران در قبال ش

دخیل در آن روشن مي گردد.
ــه دو دلیل  ــوص ادعاي خود ب ــازي درماني درخص ــبیه س ــان ش موافق

متمسك می شوند:

الف( در اسالم جنين از بدو پيدايش  انسان محسوب 
نمي شود.

ــان از طرف مخالفان،  ــبیه سازي انس یكي از جدي ترین دالیل علیه ش
ــته طي فرآیند شبیه سازي است. براي اینكه  نابودي جنین های ناخواس
ــت  ــود، به جاي یك تخمك ممكن اس از نتیجه کار اطمینان حاصل ش
ــود. اما پس از اینكه تخمك مورد نظر در رحم  چندین تخمك بارور ش
ــد، جنین های اضافي نابود  ــته و از سالمتي آن اطمینان حاصل ش کاش
ــلول ها، حیات و  ــت. زیرا در آن س ــد که این کار حرام اس ــد ش خواهن

قابلّیت انسان شدن وجود دارد )12(.
در آیه 12 تا 14 سوره مبارکه مومنون مراحل پیدایش انسان ذکر شده 
ــده است که انسان دو حیات دارد و پس از طي مراحل اولیه،  و بیان ش

خلق جدیدي انشاء می شود و حیات انساني آغاز می گردد.
ــده و پس از چهار ماه  ــدت حیات اولیه چهار ماه اعالم ش ــات م در روای
ــت که روح در جنین دمیده می شود و حیات انساني آغاز می گردد.  اس
ــالم بحث خدشه دار شدن  ــبیه سازي درماني از نظر اس بنابراین در ش
ــر و نادیده گرفتن کرامت او پیش نمی آید. زیرا قبل از ولوج  حقوق بش
ــود. به عبارت دیگر، این استدالل که  ــر محسوب نمی ش روح، جنین بش
جنین قابلّیت و قوه حیات را دارد، قابل توجه است و جنین بشري یقیناً 
شكلي از حیات بشري است و ارزش اولیه اخالقي را داراست اما با آنچه 

معصومه عليدوستي و همکار
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ــت همانند آنچه بالفعل است برخورد نمی کنیم.  جنین نیز در  بالقوه اس
ــان را دارد، همان قدرکه احتمال  ــدن به انس مرحله اول، قوه تبدیل ش
ــل از به کار افتادن  ــود یا ناقص الخلقه به دنیا بیاید. قب ــقط ش دارد س
ــتم مرکزي اعصاب نمی توان گفت جنین از حیات برخوردار است  سیس
ــكل  ــتم امواج مغزي ش ــود. از هفته هش و از این حیات باید حمایت ش
ــود می آید. پس این حرف  ــوه فیزیكي براي تكامل به وج ــرد و ق می گی
ــرایط  ــده چندان قوت ندارد، چون ش ــه حیات از زمان لقاح ایجاد ش ک
بقاي حیات چندان وجود ندارد. این شرایط پس از کامل شدن سیستم 

عصبي مرکزي و به کارافتادن آن به وجود می آید. )13(
اگر چه سقط جنین در همه مراحل حرام است، لیكن اگر شك کنیم که 
روایات مربوط به پرداخت دیه در مورد سقط جنین شامل جنین شبیه 
ــود یا خیر و آیا این عمل نیز حرام است؟ اصل  ــده نیز می ش ــازي ش س
برائت و اباحه به این سوال پاسخ منفي می دهد. برخالف دیدگاه واتیكان 
که جنین را از بدو پیدایش داراي تمام حقوق انساني می پندارد. )14(

ب( شبيه سازي درماني  و تحقيقاتي  براي بشر مفيد است.
ــبیه سازي تحقیقاتي فواید بسیاري دارد. اوالً، نفس تحقیقات و ادامه  ش
یافتن آن به کشف رمز و رازهایي که تاکنون وجود داشته کمك مي کند 
ــواالت بسیاري را پاسخ می دهد. ثانیاً، با شبیه سازي درماني امكان  و س
مداواي بیماري های العالج فراهم می گردد. بیماري هاي سیستم عصبي 
ــي، دیابت، ایدز و بیماري های  ــون، امراض قلب مانند آلزایمر و پارکینس
ــبیه سازي درماني ممكن  ــایي های سیستم ایمني با ش مربوط به نارس
ــازي درماني می توان سلول های  ــبیه س ــوند. ثالثاً، با ش ــت مداوا ش اس
ــت آورد و بافت هایي براي پیوند تولید کرد. بدین ترتیب  بنیادي به دس

مشكالت فعلي پیوند بافت و عضو به طور کلي از بین خواهد رفت.

موضع احتمالي حقوق كيفري ايران در خصوص مسووليت 
تيم پزشكي در شبيه سازي مولد

ــورمان به تكنولوژي سلول های بنیادي  ــتیابي اخیر دانشمندان کش دس
ــران را از نظر  ــن زمینه ای ــتانداران، در ای ــازي برخي پس ــد س و همانن
ــگامان این فناوري در جهان قرار داده است، ولي  تكنولوژیكي جزء پیش
از نظر حقوقي و تصویب قوانین الزم و جرم انگاري هنوز نتوانسته است 

همگام با این پیشرفت تكنولوژیكي گام بردارد.
در زمان نگارش این مقاله بعید نیست که افراد یا مراکزي درکشور، در 
ــازي انسان باشند و چه بسا  ــبیه س ذهن خود در حال پردازش ایده ش
ــند.  ــي را هم تدارک دیده، و در میدان عمل نیز گام نهاده باش مقدمات
این تصور و احتمال حدوث آن، مسوولیت مقنن ایراني را بیش از پیش 
آشكارکرده، و ضرورت توجه و اقدام عاجل در رفع این خأل بزرگ قانوني 

را روشن تر مي کند. 
ــكان و حقوق  ــري پزش ــوولیت کیف ــاختن حدود مس ــن  س براي  روش
ــاني در آزمایش های ژنتیكي و روش های  درماني  جدید  ــوژه های انس س
ــازي، باید قوانین جزایي ایران را مطالعه نمود. متأسفانه  مانند شبیه س

حقوق ایران همگام با تحوالت دانش پزشكي و پیشرفت های آن، تغییر 
نكرده است و از جمله کشورهایي است که قانوني  راجع به شبیه  سازي  
ــند است  ــور ما دو س ــت. تنها مقررات موجود درکش تصویب نكرده اس
ــته به خود نهاد های متصدي امر  ــط کمیته های مشورتي وابس  که  توس
پژوهش تدوین شده و علي رغم اینكه نام آئین نامه بر خود گذاشته اند 
ــكي و  ــول اخالقي در پژوهش های علوم پزش ــه اجرایي اص ــن نام – آئی
ــد ضوابط حقوقي و  ــش برگامت و جنین- فاق ــاي اخالقي پژوه راهنم
ــان بر می آید بیشتر باید  ــتند و همچنان که از عنوانش ضمانت اجرا هس

آن ها را مرامنامه های اخالقي دانست. )15(
ــوب 1392و قانون نحوه  ــالمي مص لذا تنها موادي  از قانون مجازات اس
اهداي جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 باید پاسخگوي چالش های 

نوین باشند.
در پاسخ به این پرسش که آیا کاربست فناوري شبیه سازي مغایر بند ج 
ــالمي مصوب 1392 هست یا خیر، مقدمتاً  ماده 158 قانون مجازات اس
ــك از تعقیب و مجازات معاف  ــد گفت طبق این ماده، اقدامات پزش بای
ــروط بر آنكه؛ با رضایت انجام شوند، شرعي باشند و همراه با  ــت مش اس
ــات دولتي صورت گیرند. این ماده  ــت موازین علمي و فني و نظام رعای

مقرر می دارد:
ــوب می شود، در موارد زیر  »...ارتكاب رفتاري که طبق قانون جرم محس
ــروع که با  ــت: ج- هرنوع عمل جراحي یا طبي مش ــل مجازات نیس قاب
رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانوني وي و رعایت 
ــود. در موارد فوري اخذ  موازین فني و علمي و نظامات دولتي انجام ش

رضایت ضروري نیست«. 
ــت تا جراح یا پزشك به  ــرایط ذیل الزم اس لذا با توجه به ماده مزبور ش
خاطر عملي که علي االصول مجرمانه است مسوولیت نداشته و مجازات 

نشود:

الف( مشروعيت اعمال طبي يا جراحي
ــرط مطرح مي شود،  ــواالت عدیده ای در ارتباط با این ش در بادي امر س
ــرعي بودن یك عمل جراحي یا طبي چیست؟  از جمله اینكه مالک ش
ــت؟ در  ــروع بودن اعمال جراحي یا درمان طبي با کیس ــخیص مش تش
ــل جراحي یا طبي، قانوني  ــت یك عم حقوق فعلي ایران آیا ممكن اس
باشد اما شرعي نباشد؟ این سواالت و سواالت مشابه دیگري همواره در 
ــتره حقوق ایران مطرح مي شوند.  ارتباط با عمل جراحي یا طبي درگس
ــده است که  در حقوق ایران به عنوان یك پیش فرض اولیه پذیرفته ش
ــرعي مي باشند و لذا وقتي  قوانین و مقررات موجود مطابق با موازین ش
ــد، شرعي نیز خواهد بود. چنین پیش فرضي  عملي مطابق با قانون باش

مستحصل از فحواي بیان اصل 4 قانون اساسي است.
ــروع بودن« یا »برخالف شرع نبودن« عمل  مع الوصف واقعاً مفهوم »مش
ــاً تمییز تطبیق  یا عدم   ــت. قطع جراحي یا درمان طبي، محل ابهام اس
ــرعي  ــك  عمل جراحي یا درمان طبي با کلیه قواعد ش ــق  انجام  ی تطبی
ــود، کار  ــي قرار داده ش صرف نظر از اینكه این تكلیف به عهده چه کس

مسووليت تيم پزشکي در شبيه سازي رویان هاي انساني
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ــت. با این حال، به موجب قوانین فعلي ایران اصوالً مرجع  ــاني نیس آس
 تشخیص درمان، نحوه آن و انطباق آن با موازین قانوني و شرعي شخص 
پزشك می باشد. بي شك نه تنها تشخیص دقیق شرعي بودن یا نبودن 
عمل براي پزشك به جد، تكلیفي فوق العاده سخت است بلكه حتي اگر 
ــرعي قضیه توجه کند این نیز  ــك باید به ظاهر ش بتوان گفت که پزش
خالي از اشكال نیست. نظر به این واقعیت ممكن است به منظور تسهیل 
انجام امور پزشكي و خارج کردن شخص پزشك از یك وضعیت تكلیفي 
ما الیطاق، گفته شود که اصطالح خالف شرع مترادف با اصطالح خالف 
قانون است. لیكن آنچه مسلم است، نسبت قانون و شرع به موجب اصل 
ــت.  ــي به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق اس چهارم قانون اساس
ــزاره قانوني لزوماً  ــت که هرگ ــن رابطه ای به وضوح گویاي این اس چنی
ــخیص قانوني بودن عمل  ــت و این  یعني  صرف تش ــرعي نیس امري ش
ــا وجود این حقیقت به  ــد. ب براي رفع تكلیف، وافي به مقصود نمی باش
ــت که پزشك و تیم تحت  ــدکه این عبارت به این معنا نیس نظر می رس
ــتي او خود به مباني فقهي و شرعي رجوع کنند. شاید مقنن با  سرپرس
ذکراین عبارت بر این نكته تأکید داشته که پزشك باید سعي در رعایت 
ــرعي داشته باشد. به عبارت دیگر پزشك در برخورد  جهات و موازین ش

با افراد با توجه به مسایل شرعي رعایت حرمت های مقرر را بنماید.
ــروع  ــل جراحي یا درمان طبي مش ــه مصادیق عم ــه هرحال راجع ب ب
ــبیه  ــي وجود ندارد و لذا همواره این تردید وجود دارد که آیا ش اجماع
ــازي به منظور بارورکردن زني که بارداري او از طریق طبیعي ممكن  س
نیست، عمل طبِي مشروع است؟ و بسیاري سواالت دیگر در این زمینه.

ــداد قوانین  ــكي و انس ــایل پزش نظر به فقدان قوانین جامع ناظر به مس
موجود در این زمینه، می توان به منظورتشخیص شرعي بودن یا نبودن 
ــدم صراحت قانوني  ــان طبي که راجع به آن ها ع ــل جراحي یا درم عم
ــتوانه  ــواره قاعده منصوص و داراي پش ــأل قانوني وجود دارد، هم ــا خ ی
علمي، عقلي و منطقي »کل ماحكم به العقل حكم به الشرع« را مبناي 
ــي واقعاً عقلي بوده و  ــه گیري قرار داد و چنانچه عمل ــتدالل و نتیج اس
ــد، می توان آن را انجام داد و  ــته باش منافع آن بر مضار آن ترجیح داش
لذا هرگونه تردیدي در مسیر تجویز آن محلي از اِعراب نخواهد داشت.

ــت  که  عقل همه جا حجّیت شرعي ندارد و ممكن  البته  باید توجه  داش
ــذا در حوزه  ــد و ل ــرع نباش ــت برخي  از احكام عقلي مورد تایید ش اس
ــك علي رغم امكان استناد به  ــكي و حقوق پزشكي بي ش مسایل پزش
ــه اوالً: هرگز عقلِ  یك  ــت ک ــم دلیل عقلي و قواعد آن، واضح اس مفاهی
ــت بلكه در مواردي که عقل  ــص یا متخصص خاصي مالک نیس متخص
ــرعي برخوردار می شود تشخیص پزشك متخصص باید با  از حجیت ش
ــرف معمول آن صورت گیرد. ثانیاً:  ــكي و ع رعایت مولفه هاي نظام پزش
ــای طبي که تا حدودي پیرامون  ــاط با عمل جراحي یا درمان ه در ارتب
ــا خأل قانوني وجود دارد چنانكه عقل یك متخصص با متخصص یا  آن ه
متخصصین دیگري در تعارض قرار گرفت، راه حل برون رفت از تعارض، 
لحاظ نظري که گویاي یك تشخیص پزشكي به گونه ای که خود گویاي 
رعایت موازین علمي، شرعي و قانوني باشد و موجب هتك حرمت نظام 

پزشكي و جامعه پزشكي نشود، است )16(.
ــبیه سازي انسان نص صریحي مبني بر ممنوعیت و  اگر چه در مورد ش
عدم مشروعیت آن در قوانین کیفري مشاهده  نمي گردد و آراي  فقها نیز 
در مورد شبیه  سازي  مولّد از صراحت کافي مبني بر عدم مشروعیت آن 
برخوردار نمی باشد – چرا که درخصوص این نوع شبیه سازي آراي فقها 
ــته طبقه بندي می شود که قباًل مورد اشاره قرار گرفت- و  بر چهار دس
ــكي شبیه سازي  از طرفي با توجه به مبهم بودن امنیت تكنیكي و پزش
ــرع وکل ما حكم  ــه حكم قاعده »کل ما حكم به العقل حكم به الش و ب
ــرع حكم به العقل« - و نظر به این امر که فقه نیز یكي از منابع  به الش
ــه منافع این نوع عمل درماني  ــد- از آنجایي ک پایه ای حقوق ما می باش
عقاًل بر معایب و مضرات آن ترجیح ندارد چرا که ممكن است به جهت 
ــته و همه زوایاي پنهان  اینكه این فناوري هنوز در ابتداي راه قرار داش
ــده بالفاصله بعد از  ــت، در اثر این فناوري نوزاد متولد ش آن معلوم نیس
تولد فوت کند یا ناقص الخلقه متولد گردد و هم این که مسایل حقوقي 
ــردد یا حتي  ــت با ابهام مواجه گ ــخصي در آینده ممكن اس ــن ش چنی
ممكن است پیامد های غیرقابل جبراني براي مادر در اثر این نوع باروري 
ــروع قلمداد نمود چرا  ــازي مولّد را مش ــبیه س ایجاد گردد، نمی توان ش
ــد  که راه های دیگري براي تولید فرزند براي زوجین نازا موجود می باش
ــروعیت آن ها از صراحت بیشتري برخوردار باشد. )اگرچه  که شاید مش
ــاهده نمی گردد و  ــت خاصي مبني بر جرم انگاري این عمل مش صراح
ــد. البته ذکر این نكته  هنوز قانون ما در این زمینه با خأل مواجه می باش
ــد که ما در این تحقیق درصدد جرم آفریني  هم ضروري به نظر می رس
نبوده بلكه بیشتر درصدد نشان دادن خألهاي موجود در این زمینه در 

کشورمان می باشیم(.
ــكان مداخله کننده در آن را به  ــازي مولد مسوولیت پزش ــبیه س لذا ش
ــورهاي دیگر به  ــور ما همانند برخي کش همراه دارد زیرا اگرچه درکش
ــوح و صراحت در این زمینه قانون گذاري صورت نگرفته اما با توجه  وض
ــوب 1392 براي رفع  ــالمي مص ــه بند ج ماده 158 قانون مجازات اس ب
ــرایط موجود در این ماده  ــك باید تمامي ش ــوولیت کیفري از پزش مس
ــد در حالي که در این نوع شبیه سازي شرط مشروعیت عمل  مهیا باش
ــوولیت  ــرط می توان قایل به مس ــود بوده لذا با فقدان تنها یك ش مفق
ــك در این زمینه بود. البته الزم به ذکر است که قانونگذار  کیفري پزش
باید تمهیدات الزم را در این خصوص در نظرگرفته و نسبت به رفع این 
خأل قانوني اقدام نماید. اما در خصوص شبیه سازي درماني یا پژوهشي 
ــت آوردن سلول های بنیادي جنیني با توجه به اینكه این  جهت به دس
ــته و از آنجایي که این سلول ها  ــازي فواید زیادي داش ــبیه س نوع از ش
ــده اند به دست  ــتقر نش از رویان هاي 4 یا 5 روزه که هنوز در رحم  مس
 مي آید و این عمل نیز مستلزم سقط جنین نیست و از آنجایي که قانون 
ــتقر در رحم قرار داده و براي قبل  کمترین مقدار دیه را براي نطفه مس
از آن دیه ای تعیین ننموده است، و با توجه به آراي فقها مبني  بر جایز 
ــروع بودن  ــازي مي توان قایل به مش ــبیه س و مباح  بودن این  نوع از ش
ــوولیتي  ــازي درماني یا تحقیقاتي بود. از این منظر هیچ مس ــبیه س ش

معصومه عليدوستي و همکار
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ــكان مداخله کننده در این نوع از شبیه  اعم ازکیفري و مدني براي پزش
ــازي قابل پیش بیني نمی باشد ولي الزم است این امر تحت مقررات  س
ــدود نماید و  ــتفاده مس ــوء اس خاص اعمال گردد تا راه را بر هر گونه س
ــبیه سازي  ــیدن به ش احیاناً در اثر عدم نظارت، این امر راهي براي رس

مولد نگردد.

ب( رضايت شخص
ــرایط و  ــت در ش گاهي قانونگذار اعمالي را که علي االصول مجرمانه اس
ــد. حقوقدانان  از این  اوضاع و احوال خاص فاقد وصف کیفري می شناس
 اوضاع  و احوال و شرایط تحت عنوان »عوامل موجهه جرم« نام برده اند. 
ــي  رضایت مجني علیه در عداد یكي از عوامل مزبور مورد بحث و بررس
علماي حقوق قرارگرفته و مقصود از آن، این است که  اگر کسي  رضایت 
بدهد تا علیه وي اقدام مجرمانه ای صورت بگیرد، آیا رضایت و اذن او از 
ــلب می کند و فاعل عمل قابل تعقیب  عمل ارتكابي  وصف کیفري را س

کیفري نخواهد بود؟ )17(
اصل  عدم  تاثیر رضایت  مجني علیه  با استثنائاتي  مواجه  گردیده  که  یكي 
ــد. بر اساس بند ج ماده 158 قانون   از آنها عمل  جراحي  یا طبي می باش
ــرط رفع تقصیر از  ــخص )یا اولیاي وي( ش فوق الذکر، اعالم رضایت ش
جراح و طبیب و همه کساني که از طرف آن ها به طبابت اشتغال دارند، 

می  باشد. 
گذشته  از مطالعات  و مداخالتي  که بدون رضایت فرد و در واقع همراه با 
ــتقالل فرد صورت می گیرد، اقدامات همراه با رضایت فرد  نقض اصل اس
نیز می تواند نافي  اصل کرامت انساني باشد. به دیگر سخن، اصل رضایت 
و آزادي اراده با همه اهمیتي که در بسیاري از اقدامات حقوقي و از آن 
ــت.  جمله در حوزه مباحث ژنتیك دارد، محكوم اصل  کرامت  انساني اس
ــه گونه ای از مداخالت ژنتیك  ــان به لحاظ اخالقي نمی تواند ب پس انس
ــت  وي  را مخدوش  مي کند،  ــه ژنوم خویش  که  حرمت  و کرام مربوط ب
ــتناد به  عنصر رضایت  ــت  دهد؛ چنانكه دیگري  نیز نمي تواند با اس رضای
فرد، مرتكب  گونه هایي از مداخله شود که  اصل  کرامت انساني  را نادیده  

می  انگارد. )18(

ج( رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي
ــت که در  ــاني داده اس قانونگذار اجازه اعمال جراحي و طبي را به کس
این موارد صالحیت علمي الزم را کسب کرده باشند. مستفاد از قوانین 
ــكي، دارویي و  مربوط از جمله ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزش
ــامیدني مصوب خرداد 1334، اشتغال عموم به امور  مواد خوردني و آش
ــتگي که باید به تأیید خبرگان این رشته  ــكي بدون داشتن شایس پزش

برسد مداخله غیر مجاز درکار پزشكي و جرم محسوب می شود )19(.
لذا چنانچه  تیم  پزشكي  مبادرت  به اخذ رضایت از بیمارکرده باشد و در 
انجام عمل جراحي مرتكب قصور و سهل انگاري نشده باشد و از سویي 
ــوولیت کیفري  ــد؛ علي القاعده مبرا از مس ــروع باش عمل طبي هم مش
ــت. بنابراین طبق قوانین فعلي، تیم پزشكي به صرف رضایت مبرا از  اس

ــت زیرا رضایتي که از سوي بیمار داده می شود  ــوولیت کیفري نیس مس
ــاندن تا مسوولیت را از بین ببرد  ــت نه آسیب رس رضایت در درمان اس
ــاند. لذا  ــیب برس هر چند بیمار نیز اخالقاً حق ندارد به بدن خویش آس
ــب اباحه فعل طبیب در فرآیند درمان و معالجه  اخذ رضایت تنها موج
ــوول قلمداد  ــكي از نظرمدني هم مس ــد و براي اینكه تیم پزش می باش
ــود، مطابق مواد 495 و 497 قانون مجازات اسالمي مصوب 1392  نش
ــت قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحي از بیمار یا اولیاء یا  مي بایس
سرپرست و نمایندگان قانوني  وي  برائت  نیز حاصل  کند و برائت  قبل از 

درمان رافع مسوولیت مدني تیم پزشكي است )20(.
ــاوري به عنوان حكم  ــد اعمال این فن ــذا از آنجایي  که به نظر می رس ل
ــد، اخذ رضایت و حتي اخذ  ــد آن- مشروع نباش ثانوي- به دلیل مفاس
برائت از پزشك رفع مسوولیت نخواهد کرد و او همچنان باید پاسخگوي 

اعمال خویش باشد.
ــته: »با امعان نظر در  ــاي فكور یكي از حقوقدانان عنوان داش جناب آق
ــداي جنین به زوجین  ــاید بتوان قانون نحوه اه ــور تنها ش قوانین کش
نابارور مصوب 1382/5/8را کمي همسو و نزدیك به پدیده شبیه سازي 

قلمداد نمود« )21(.
ــن قانون کلیه مراکز  ــور بیان می دارد: »به موجب ای ــاده 1 قانون مزب م
تخصصي درمان  ناباروري ذي صالح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط 
شرعي و شرایط مندرج در قانون فوق الذکر نسبت به انتقال جنین های 
ــرعي پس از موافقت  حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانوني و ش
ــس از ازدواج و انجام  ــي زوجین صاحب جنین به رحم زناني که پ کتب
ــه تنهایي یا هر دو( به اثبات  ــكي ناباروري آن ها )هریك ب اقدامات پزش

رسیده، اقدام نمایند«.
نص  صریح  این  قانون لزوم  تشكیل  جنین  از طریق  تلقیح خارج از رحم  
ــاند. لذا مي بایست بین صاحبان  ــرعي و قانوني را می رس در زوج های ش
ــپرم و تخمك رابطه زوجیت شرعي وجود داشته باشد. در روش های  اس
ــبیه سازي است. زیرا به  ــاله ش لقاح خارج از رحم، نكته قابل بحث مس
ــای حاصل از تلقیح  ــون مزبور، صرفاً انتقال جنین ه ــب ماده 1 قان موج
ــت. لذا  ــده اس ــناخته ش خارج از رحم به منظور اهداي جنین مجاز ش
ــان تدوین آن،  ــون و مباحث صورت گرفته در جری ــص ماده 1 قان از ن
ــوراي نگهبان،  ــام از جمله فقهاي ش ــص نظرات اکثر فقهاي عظ باالخ
چنین استنباط می شود که درحال حاضر فقط انتقال جنین هایي مجاز 

است که تلقیح آن ها به صورت خارج از رحم انجام گرفته باشد.    
در پاسخ باید گفت: با این توضیحات می توان بیان داشت تمام تكنولوژي 
ــازي تا زمان تشكیل جنین و شروع به رشد  ــتفاده شده در شبیه س اس
ــارج از بدن صورت مي پذیرد و جزء روش هاي خارج از رحمي  آن در خ
ــد.  باتوجه به نقطه نظر فقها )هر چند که در خصوص وضعیت  مي باش
ــه نظرات کم  ــه بدیع بودن آن این نقط ــازي با توجه ب ــرعي شبیه س ش
مي باشد( به نظرمي رسد شبیه سازي به منظور درمان بیماري مغایرتي 
ــته کشورمان این  ــرعي ندارد کما اینكه اکثر فقهاي برجس با موازین ش
ــته و في حد ذاته مانعي براي آن  ــمول اصاله االباحه دانس پدیده را مش

مسووليت تيم پزشکي در شبيه سازي رویان هاي انساني
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ــازي عالوه بر جنبه هاي  ــبیه س ــده اند. اما چنانچه هدف از ش قایل نش
ــد، در  ــان هایي با ویژگي خاص و نژادي برتر باش درماني آن، تولید انس
ــورمان نسبت  ــت که فقهاي محترم کش این مورد نمی توان عنوان داش
ــه خصوص اینكه به لحاظ مالحظات  ــه آن موافقتي اعالم نموده اند. ب ب
ــتفاده ابزاري از انسان و ابهامات فراوان ناشي از روابط  اخالقي و منع اس
حقوقي انسان حاصل از شبیه سازي با دیگران بر این امر دامن می زند. 
صرف خارج از رحم بودن روش شبیه سازي موجب شمول قانون نحوه 
اهداي جنین به زوجین نابارور نسبت به آن نمي گردد چرا که در وضع 
ــازي به هیچ وجه مد نظر نبوده است که این امر  ــبیه س قانون مزبور ش
ــب آن و بیانات و  ــدگان قانون درجریان تصوی ــرات تدوین کنن از مذاک

مذاکرات گروه های تخصصي و حقوقي و پزشكي مشخص می گردد. 
عالوه بر آن با بررسي قانون مورد نظر و آیین نامه اجرایي آن انصراف از 
ــبیه سازي مشخص مي گردد. همچنین از جمله قراین دیگر،  موضوع ش
ــاده 1 قانون و همچنین عبارات  ــارت »زوجین صاحب جنین« در م عب
ــه« در ماده 1 آیین نامه ي اجرایي  ــه« و »زوج های اهداکننده نطف »نطف
ــازي ندارد. بلكه مخصوص  ــبیه س ــد که کاربردي در موضوع ش می باش
ــگاهي می باشند. بدین  روش های باروري کمكي همانند باروري آزمایش
ــبیه سازي در نظام حقوقي  ترتیب با نظر مقنن در قانون مورد بحث، ش
فعلي ایران نمی تواند به عنوان یكي از روش های مجاز تولید مثل انساني 

محسوب گردد. 
ــور، قانون یا  ــن موجود درکش ــه و قوانی ــي حقوق موضوع ــذا در بررس ل
ــان و یا حتي همانند  ــازي مولد انس ــه ای که صریحاً به همانند س مصوب
سازي غیرمولد )تحقیقاتي- درماني( پرداخته باشد، یافت نگردید. بدین 
ــازي انسان مبادرت ورزند از  ــبیه س ترتیب چنانچه  فرد یا افرادي  به  ش
ــوردي قانوني با آنان  ــي قانوني و اصول حقوقي نمی توان برخ نظر مبان
کرد، چرا که باعنایت به اصل اساسي »قانوني بودن جرایم و مجازات ها« 
ــي را بدون وجود عنصر  ــال بیان« نمی توان عمل ــده »قبح عقاب ب و قاع
ــي جرم تلقي کرد و براي آن مجازات درنظر گرفت و فعل یا ترک  قانون
فعلي را می توان واجد عنوان مجرمانه تصور نمود که قانوني مقدم برآن 
ــد که در آن قانون فعل یا ترک فعل مورد نظر جرم  ــده باش تصویب ش

قلمداد گردیده، براي آن مجازات تعیین شده باشد.
ــتناد به اصل 167 قانون  ــتدالل  کنند که با اس ــاید برخي  چنین  اس ش
اساسي می توان در موارد مقتضي حكم قانوني را استخراج کرده و دست 
ــته باید گفت: از یك سو  ــخ این دس به عكس العمل قانوني زد. در پاس
ــتر ناظر به موارد و موضوعات مدني است و در صورت  اصل مذکور بیش
ــائل جزیي و  ــایل کیفري هم، براي مس ــمول آن جهت مس پذیرش ش
ــت نه پدیده ای با این وسعت و گستردگي، با زوایاي مبهم و  موردي اس

نتایج فراگیر و تاثیرگذار )2(.
ــورها صراحتاً  ــه  اینكه این فناوري در برخي کش ــا این  حال  با توجه  ب ب
ــت – البته اکثرکشورها شبیه سازي مولد را جرم  جرم انگاري شده اس
ــته و در مقابل به تجویز شبیه سازي پژوهشي حكم نموده اند - و  دانس
حتي اعالمیه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر یونسكو )مصوب 1997( 

ــت جهاني که ناظر به ممنوعیت این فناوري  ــازمان بهداش ــناد س و اس
ــناد از نظر حقوقي الزام  ــند - اگرچه این اس ــوع مولد آن( می باش )در ن
ــتند – مي توان گفت علي رغم وجود پاسخ ها و فتاوي متفاوت  آور نیس
ــورمان، این  ــالمي درکش ــاد توام با تردید علما و فقهاي اس و گاه متض
تكنولوژي از نظر کیفري مورد پذیرش قرار نگرفته است  و اگر هم کاري 
ــود در قوانین  جزایي  ــمول  جرایم موج ــن  زمینه  صورت  گیرد مش  در ای
ــك نیز درچارچوب همین جرایم موجود در قوانین  مان می شود و پزش
ــان می تواند مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرارگیرد )طبق  جزایي م
بند ج ماده 158 قانون مجازات اسالمي و تحت عناویني از قبیل جرایم 

علیه تمامیت جسماني(. 

مسووليت تيم پزشكي در شبيه سازي درماني

الف( ابتداي شخصيت 
ــبیه سازي درماني و  ــده درباره ش نقطه   اصلي  مباحث حقوقي مطرح ش
ــتي مثل سقط جنین،  ــیاري از مباحث دیگر مربوط به اخالق زیس بس
ــروع حیات و شخصّیت است. به عبارت دیگر این سؤال کلیدي  زمان ش
ــخ داد که آیا جنین چند روزه همانند انساني کامل، شرایط  را باید پاس
الزم براي برخورداري از حمایت قانون را دارد چرا که توانایي انتقال به 
ــان را خواهد داشت؟ آیا از لحظه لقاح  ــدن به یك انس رحم و تبدیل ش
ــپرم که بدو پیدایش جنین است، بشري پا به عرصه وجود  تخمك و اس
ــد پرسش  ــؤال مثبت باش ــخ این س می گذارد و حیات می یابد؟ اگر پاس
ــي این خواهد بود که چنین حیاتي مطابق اصل، باید مورد حمایت  فرع
ــتثناها قرار می گیرد و قابل از بین بردن  ــمول اس قرار گیرد یا تحت ش
ــكي نخواهد بود. به  ــوولیتي متوجه تیم پزش ــت و از این حیث مس اس
ــؤال اصلي پاسخ مثبت دادیم این مساله  عبارت دیگر پس از آنكه به س
ــود که آیا می توان به خاطرحقي برتر و نجات جان انساني  مطرح می ش
ــتفاده کرد و حق فروتر را قرباني  ــلول های بنیادي جنین اس دیگر از س

کرد؟ 
بر طبق نظریه تقدس حیات برخي معتقدند که زندگي في نفسه امري 
ــان  کیفیت  خاصي  داشته  باشد تا  ــت یك انس ــت و الزم نیس محترم اس
ــكل  مورد توجه  و حمایت  قرار گیرد. به محض انعقاد نطفه موجودي ش
ــت و از ارزش ذاتي همانند مادر  ــاني اس ــرد که داراي حیات انس می گی
ــاخت. این  ــت، پس نمی توان نطفه را از حیاتش محروم س برخوردار اس
ــي تأیید می کند، زیرا کروموزوم های جنین  نظریه را علم زیست شناس
ــت که براي بشر بودن و حیات داشتن الزم است.  به همان اندازه ای اس
جنین بخشي از جسم و بدن مادر محسوب نمی شود. بنابراین در شبیه 
ــي از لقاِح  ــود، همانند جنین ناش ــان نیز آنچه تولید می ش ــازي انس س

تخمك و اسپرم، انسان است و داراي شخصیت می باشد.
ــاس آن باید دو مرحله  ــه دیگري وجود دارد که بر اس ــل، نظری در مقاب
جنین را ازهم تفكیك کرد، یكي مرحله زنده بودن که الزمه آن داشتن 
ــتن که مستلزم داشتن  ــت و دیگري حیات داش ــرایط بیولوژیكي اس ش

معصومه عليدوستي و همکار
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ــه تنها حیات  ــت. البت ــت بیولوژیكي و رواني موجودات زنده اس وضعی
داشتن موجب ارزشمند شدن و محترم بودن نمی شود بلكه صرف زنده 
ــم نباید بیهوده از  ــت و جنین در این مرحله ه ــمند اس بودن نیز ارزش
ــات به طور مطلق هم مورد حمایت قرار  ــن رود. اما در عین حال حی بی

نمی گیرد )13(.
ــخصیت و به وجود آمدن  ــي درباره ابتداي ش ــوق ایران تصریح در حق
ــان در قوانین و مقررات وجود ندارد. به عقیده برخي اساتید حقوق،  انس
ــود و  ــخص طبیعي از لحاظ حقوقي با تولد او آغاز می ش اصوالً وجود ش
ــت که انسان طرف حق قرار می گیرد و از حقوق مدني  از این تاریخ اس
ــت جنین از لحاظ زیست  ــایر حقوق برخوردار می گردد. ممكن اس و س
ــناختي موجود مستقلي به شمار آید و شخص محسوب گردد، لیكن  ش
از نظر حقوقي تا هنگامي که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقلي 
ــمار نمی آید و اصوالً نمي تواند دارنده حق و تكلیف باشد. با وجود  به ش
ــت جنین قبل از تولد  این در صورتي که مصلحت اقتضا کند ممكن اس

داراي حق گردد مشروط بر اینكه زنده به دنیا بیاید. 
ــاده 975 قانون مدني مقرر می کند که »حمل از حقوق مدني متمتع  م
ــود«. ماده 851 قانون مزبور  ــروط بر اینكه زنده متولد ش می گردد مش
ــت لیكن تملك او  ــه »وصیت براي حمل صحیح اس ــح می کند ک تصری
ــود.«. ماده 875 همین قانون مقرر  ــت بر اینكه زنده متولد ش منوط اس
می دارد که »شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است اگر چه 

فوراً پس از تولد بمیرد.«
ــراي دارا بودن  ــرر نموده که »اهلیت ب ــون مدني نیز مق ــاده 956 قان م
ــان شروع و با مرگ او خاتمه مي یابد«.  ــدن انس حقوق، با زنده متولد ش
ــه »حمل به ویژه در  ــاتید اعتقاد دارند ک ــي رغم این ماده برخي اس عل
ــتین بارداري، موجودي است میانه انسان و اندامي از زن،  ماه هاي نخس
ــرگردان است که حمل را در حال تكوین  حقوق نیز در این دوگانگي س
ــان تبدیل می شود.  ــد بداند یا اندامي از زن که پس از تولد به انس و رش
ــتي انسان از زمان خلق به  ــت با فلسفه پیوسته بودن هس دیدگاه نخس
ــب تر  ــیرتحول آن در جهان مادي و معنوي، مناس زندگي در دنیا و س
ــر همین پایه حقوق،  ــتگي تمایل دارد و ب ــت. عرف نیز بدین پیوس اس
ــان می داند و  ــتي او، انس ــان در هس حمل را به اعتبار وجود جوهر انس
ــا وجود این، از دیدگاه کیفري محتاط  ــر آن آثار حقوقي بار می کند. ب ب
ــت و سقط جنین را قتل نمی شمرد و کیفر ویژه ای براي آن معین  تراس
می کند«. البته ایشان تصریح نموده اند که »حمل در صورتي شخصیت 
ــود که زنده به دنیا آید، پس  ــدا می کند و داراي حق و تكلیف می ش پی
باید پذیرفت که زنده به دنیا آمدن شرط تملك میراث است، منتها این 
ــته نیز اثر دارد و به جنین از تاریخ انعقاد نطفه اهلّیت  ــرط به گذش ش

تملك اعطا می کند« )14(.
ماده 878 قانون مدني نیز می تواند دلیل نظریه فوق باشد، در عین حال 
میان این ماده و نظر نخست مغایرتي وجود ندارد، زیرا در آن نیز گفته 
ــده که اگر مصلحت اقتضا کند ممكن است جنین حتي قبل از تولد  ش

داراي حق گردد.

ــاني جنین  ــه این ترتیب می توان نتیجه گرفت که بحث از کرامت انس ب
ــت نمی باشد و می توان  ــالمي درس قبل از ولوج روح از لحاظ حقوق اس
ــان براي اهداف تحقیقاتي و درماني نمود. به  ــبیه سازي انس اقدام به ش
ــازي و از بین بردن آن پس  ــبیه س عبارت دیگر تولید جنین با روش ش
از به دست آوردن سلول های بنیادي جنیني، نباید ایرادي داشته باشد. 
ــگاهي را  ــي از فقها دور ریختن جنین های آزمایش ــان طور که برخ هم

بدون ایراد اعالم نموده اند.

ب( سقط جنين در حقوق ايران
ــوالي که در اینجا مطرح می شود این است که آیا از بین بردن جنین  س
ــده درآزمایشگاه تحت شمول مجازات سقط جنین قرار  شبیه سازي ش
ــا بتوان قایل به  ــوان مجرمانه مصداق می یابد ت ــرد و آیا این عن می گی

مسوولیت کیفري و مدني تیم پزشكي در این زمینه بود؟
ــن« داراي معناي اخص  ــبت به »جنی ــه نظر برخي لفظ »حمل« نس ب
است، زیرا حمل مرحله ای از رشد و نمو جنین است که تكامل بیشتري 
ــت. اما به عقیده  ــود و اغلب داراي آثار حیات اس ــاهده می ش در آن مش
ــه رحم منتقل  ــت حتي اگر ب ــاتید منظور از حمل، نطفه اس برخي اس
ــد و بنابراین تفاوتي میان واژه حمل و جنین وجود ندارد. به  نشده باش
هرحال مواد 622 تا 624 قانون تعزیرات ومجازات های بازدارنده مصوب 
1375سقط جنین را جرم تلقي می کند و فقط در موردي سقط جنین 
را مجاز می شمارد که این اقدام براي حفظ حیات مادر الزم باشد. البته 
ــقط جنین در چه مرحله ای مجاز  ــت که س هر چند در قانون نیامده اس
ــدن روح )چهارماهگي( این جواز به  ــت و آیا حتي پس از دمیده ش اس
قّوت خود باقي است یا خیر، لیكن مطابق نظر فقها این جواز تنها ناظر 

به قبل از دمیده شدن روح است. 
البته در قانون سقط درماني مصوب 1384 مقررگردیده است که سقط 
ــخیص قطعي سه پزشك متخصص و تایید پزشكي قانوني  درماني با تش
مبني بر بیماري جنین که به علت عقب افتادگي یا ناقص الخلقه بودن 
ــه با تهدید جاني مادر توام  ــت و یا بیماري مادرک موجب حرج مادر اس
باشد قبل از ولوج روح )چهارماه( با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات 
ــر نخواهد بود. بدین ترتیب سقط  ــك مباش ــوولیتي متوجه پزش و مس
ــختي آینده  ــار ماهگي، براي جلوگیري از حرج و س ــن قبل از چه جنی
ــر  ــت درحالي که اگر در این مرحله  جنین، بش ــده اس مجاز قلمداد ش
ــد، از بین بردن آن مجاز نبود. همانطور که ما به قتل  ــوب  می ش محس
ــم نمي دهیم هر چند نگاهداري  ــان های ناقص الخلقه و معلول حك انس

آن ها با مشقت زیاد همراه باشد )22(.
در این جا این سوال مطرح می شود که: آیا اتالف نطفه بارورشده خارج 
از رحم جرم است یا خیر؟ اگر آن را جرم بدانیم بعید نیست که بتوانیم 
ــتفاده از  ــقط جنین، با اس ــم ماده 852 قانون مدني را در مورد س حك
ــده( نیز تسري دهیم و  ــبت به اتالف نطفه بارور ش وحدت مالک، )نس
ــقط جنین از بین بردن چیزي است که عادتاً  بگوییم مالک اصلي در س
ــد و این مالک در این مورد  ــته است یك انسان باش در آینده می توانس

مسووليت تيم پزشکي در شبيه سازي رویان هاي انساني
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ــده در خارج رحم( نیز وجود دارد. ولي باید توجه  )اتالف نطفه بارور ش
ــن را در مورد  ــقط جنی ــت که از نظر کیفري نمی توان مجازات س داش
ــه وحدت مالک اعمال  ــده موجود درخارج رحم ب اتالف نطفه بارور ش
ــیر مقررات جزایي و توسعه آن  کرد. زیرا برخالف مقررات حقوقي، تفس
ــت و بر طبق اصل کلي، در  علیه متهم به کمك مالک گیري جایز نیس
استخراج معاني عبارات نمی توان از شعاع یك تفسیر محدود فراتر رفت.
ــون مجازات  ــرا در ماده 716 قان ــوان تقویت کرد، زی ــن نظر را می ت ای
اسالمي مصوب 1392 نیز که دیه سقط جنین معین گردیده، کمترین 
ــده است، می باشد و  ــتقر ش مقدار دیه ناظر به نطفه ای که در رحم مس
ــت و به عالوه سقط  ــده اس دیه براي قبل از این حالت درنظر گرفته نش
ــي دارد و به افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم اطالق  معناي عرف

می شود )23(.
ــل از قرارگرفتن در رحم  ــون درباره از بین بردن جنین قب ــن قان بنابرای
ساکت است و مطابق اصل 167 قانون اساسي قاضي موظف است براي 
ــالمي و فتاوي معتبر مراجعه نماید. اما  ــخ به منابع معتبر اس یافتن پاس
سوال این است که آیا دالیل مربوط به حرمت و ممنوعیت سقط جنین 
ــند یا خیر؟ به نظر می رسد  ــري به از بین بردن جنین می باش قابل تس
ــت. زیرا اوالً سقط معناي عرفي دارد و عرف  ــخ این سوال منفي اس پاس
چنین اقدامي را سقط تلقي نمی کند، ثانیاً قیاس مستنبط العلّه در فقه 
امامیه حجّیت ندارد و نمی توان حكم سقط جنین و از بین بردن جنین 
ــده درأ نیز مقرر می کند که در  ــت، ثالثاً قاع را درخارج رحم یكي دانس

صورت شبهه، مجازات ها قابل اعمال نیستند. 
ــران جنین از لحظه  ــان می دهدکه از نظر قانونگذار ای ــب فوق نش مطال
ــان برخوردار  لقاح و یا به وجود آمدن از همه حقوق و تكالیف یك انس
ــود. چنانچه حكم شبیه سازي  ــاً انسان محسوب نمی ش نیست و اساس
ــكوک باشد و با  ــتدالل های فوق همچنان مش درماني علي رغم همه اس
ــبت به جواز آن تردید داشته باشیم،  ــده نس وجود همه مطالب ذکر ش
ــم. مطابق اصل  ــل می جویی ــرگرداني توس به اصول عملیه براي رفع س
ــیم حكم به  ــته باش ــك داش ــت، در صورتي که در حرمت امري ش برائ
ــازي درماني مخالفت  ــبیه س جواز و اباحه می دهیم. بنابراین نباید با ش
ــازي در نظر ــبیه س ــك در این نوع ش ــراي پزش ــوولیتي ب ــرد و مس  ک

گرفت )13(.

مسووليت تيم پزشكي در قبال كاربست اشتباه فناوري 
شبيه سازي

ــر و حقوق کیفري  ــه  دانش  حقوق  به  طور عام، و دو علم  حقوق بش آنچ
ــازي« وا  ــبیه س ــه طور خاص به تامل در ابعاد حقوقي »فناوري ش را ب
ــته ای را فراهم می آورد، برخي  ــته  و یك  زمینه  پژوهشي میان رش داش
مصادیق مناقشه برانگیز این فناوري است که نگراني های حقوق بشري 
ــوولیت کیفري این  ــخیص مس ــناختي را به ویژه درحوزه تش و جرم ش
ــه، کارکرد حقوق،  ــل آینده ایجاد می کند. توضیح آنك ــان های نس انس

ــت از مهمترین هنجارهاي اخالقي و اجتماعي و فردي با موضوع  حمای
انسان و موضوعّیت خداوند است و حقوق بشر، بر مبناي کرامت انساني، 
ــل می باشد: الف( حقوق مدني و سیاسي، ب(  حامي و مجري چهار نس
ــتگي، و به  ــي و فرهنگي، ج( حقوق همبس ــادي، اجتماع ــوق اقتص حق
ــای نوین. حقوق  ــل: د( حقوق اخالق فناوري ه ــوان جدید ترین نس عن
ــت که با هدف ترسانندگي،  کیفري، گرایش دیگري از دانش حقوق اس
بازدارندگي، رسواکنندگي و بازپروري، به تضمین مصادیق حقوق بشر و 
البته حقوق اله با تحمیل سخت ترین واکنش های حقوقي – عموماً در 

قالب مجازات – می پردازد.
ــان ها از هم  است  و با  ــامدرن، مبتني  بر بیگانگي  انس حقوق  در عصر پس
ــان ها و حمله به »حقوق جامع جهاني« زمینه  را  نقد یگانگي ذاتي انس
ــه تمایل دارند تحت  ــكي فراهم مي آورد ک براي دلگرمي  تیم های پزش
ــوه  ارائه دهند؛ حتي  ــان ارتقاء یافته« در مقیاس  انب ــرایطي »انس هر ش
ــتم عصبي  و رواني  ــان به ظاهر توانمندتر، دچار نقص سیس  اگر این انس
ــت که  در  ــردد. این  در حالي اس ــن  حیث مرتكب جرم گ ــد و از ای باش
ــي و دیگر جهان بیني  های  ــت مدرن – اعم از مدرن، ارزش تفكر غیرپس
ــاي خود بر دیگر  ــت که در ج ــده اس حقوقي– حق، ادعایي  تضمین ش
ــامدرن، توجه  ــه  حقوقي پس ــود. اندیش ادعاهاي هنجاري حاکم می ش
ــث، نگراني ما را از  ــاني ندارد و از این حی ــي  به  اصل کرامت  انس چندان
ــبیه سازي« و وقوع جرایم  حمایت از اجراي حتي مخفیانه »فناوري ش
ناشي از اختالل درکاربست صحیح این فناوري تشدید مي کند. اگر چه  
ــت، اخالق پزشكي را بر پایه مالحظات فایده  برخي  حقوقدانان مدرنیس
گرایانه و استقالل و اختیار افراد و نهادهاي  اجتماعي تفسیر مي کنند و 

هنجارها و ارزش های  اخالقي  را مطلقاً برخاسته  انسان می دانند. )24(
ــت ناقص  ــا به دلیل کاربس ــازي مولّد- چه بس ــبیه س فرد حاصل از ش
ــتم  ــناختِي سیس ــن فناوري- دچار اختالل در عملكرد ش ــتباه ای یا اش
ــد؛ وضعیتي که مسوولیت کیفري او را به  ــخیص عصبي- رواني باش تش

دلیل نقص در قوه ادراکي مخدوش می کند.  
ــه  طراحي چه نظام  ــي  موظف  ب ــش  حقوق  کیفري و جرم شناس دو دان
ــتند که متعاقب  ــان هایي هس ــوولیت کیفري براي انس ــژه ای از مس وی
ــبیه سازي متولّد می گردند؟ آیا تحمیل مسوولیت کیفري به  فناوري ش
اشخاص دیگري غیر از مرتكب جرم وجود دارد؟ براي مثال، آیا تحمیل 
ــوولیت کیفري به تیم پزشكي مجري عملیات پزشكي شبیه سازي  مس
ــكي آنان منجر به اختالل در تشخیص حسن  که نقص در عملیات پزش
ــود، امكان پذیر است؟ اگر  ــط این فرد می ش و قبح اخالقي اعمال توس
ــكان مذکور مطلق است یا  ــت، مسوولیت کیفري پزش ــخ مثبت اس پاس

نسبي یا مخدوش؟
مبناي مسوولیت کیفري بزهكاران، داشتن اهلّیت جزایي هنگام ارتكاب 
ــتحق مجازات  ــان دیگر، زماني بزهكار را مي توان مس ــت. به بی جرم اس
ــت که در لحظه وقوع جرم، داراي دو قوه  ادراکي )شناختي( و قوه  دانس
ــر عاملي که این دو قوه را به نحوي  ــد. بنابراین ه عملي )تحریكي( باش

معصومه عليدوستي و همکار
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ــازد، به نقصان یا رفع مسوولیت کیفري مرتكب منجر خواهد  مختل س
شد. 

ــخیص ماهیت جرایم  ارتكابي  توسط فرد متولد شده  از طریق  براي تش
ــت  ناقص  یا اشتباه  فناوري شبیه سازي باید قائل به تفكیك شد؛   کاربس
ــازي  ــبیه س بدین نحوکه در صورت فقدان خود آگاهِي فرد حاصل از ش
ــده است- بر مجرمانه بودن رفتار ارتكابي از ناحیه  – که مرتكب جرم ش
وي، پزشكان مقصر در کاربست غلط فناوري مذکور، داراي »مسوولیت 
کیفري نیابتي: ناشي از فعل غیر« از باب تسبیب در جرم هستند. البته 
ــلب مسوولیت کیفري از انسان، استثناست و مرتكب جرم، حتي اگر  س
ــتقیِم اختالل در عملكرد نظام عصبي و رواني و شناختي،  در نتیجه مس
ــر خود وقوف و  ــي نمی توان گفت او ب ــود، باز به راحت ــب جرم ش مرتك

کنترل نداشته و فوراً باید از چرخه اتهام کیفري خارج و تبرئه گردد.
شواهد داللت بر این دارد که انساني که به موضوع آگاه است »مي تواند« 
ــاس کند. این درک و فهم  از ماهیت انسان بسیار غني  فكر کند و احس
ــوولیت در  ــخصي بودن مس تر و به حقیقت – به ویژه حقیقِت اصل ش
ــالمي مصوب 1392(  نظام حقوق کیفري )ماده 141 قانون مجازات اس
ــان از »لوح سفید« تشكیل شده  ــت تا این نظریه که انس – نزدیكتر اس
است و موجودي فاقد هویت ذاتي است و با اجراي فناوري شبیه سازي 
ــت و مثاًل از  بر وي می توان رفتارهاي او را به طور کامل درکنترل داش

ارتكاب جرم توسط وي پیشگیري نمود.
ــرم – فرد حاصل  ــان رکن رواني مرتكب ج ــناد معنوي می لذا، اگر اِس
ــبي برقرار بود،  ــازي- با جرم مفقود نبود و بلكه به طور نس ــبیه س از ش
ــت.  ــان یافته: مخدوش« به عهده مرتكب اس ــوولیت کیفري نقص »مس
ــت غلط  ــان مبتال به نقص ادراکي در نتیجه کاربس )درحال حاضر، انس
فناوري مذکور که متهم به ارتكاب جرم است را فقط می توان از تخفیف 
ــالمي مصوب 1392 بهره  ــاري موضوع ماده 38 قانون مجازات اس اختی
ــب می تواند از  ــخصّیت مرتك ــي این امر در پرونده ش ــت یعن مند دانس
ــوولیت کیفري از باب زمینه ساز بودن با  ــوولیت وي بكاهد(، و مس مس
»ماهیت در حكم شبه عمد« - از باب تقصیر کیفري فاحش – بر دوش 

پزشكان است. )24(

بحث و نتيجه گيري 
   

عملیات دستكاري ژنتیكي موضوع بسیار مهمي است که در سیرتكاملي 
ــر رفته و با تحت تاثیر قراردادن ژن های  ــود ازگیاهان و حیوانات فرات خ
انسان، ابعاد تازه ای فرا روي حقوقدانان قرار داده است. یكي از مهمترین 
ــوولیت عوامل دست اندرکارعملیات یاد شده می باشد. در  این ابعاد مس
ــرفت های نوین علمي و فني، قانوني  اکثر جوامع امروزي همگام با پیش
ــور ما  ــود ولي درکش ــته می ش ــا آن تدوین و به اجرا گذاش ــب ب متناس
ــفانه اینگونه نبوده و غالب مسایل مستحدثه فاقد قوانین موضوعه  متأس
ــود دارد و فتاوي  ــأل قانوني وج ــازي نیز خ ــورد شبیه س ــتند. در م هس
ــس درحال حاضر  ــتند. پ ــا نیس متهافت فقها نیز در این زمینه راهگش

ــگاه تخصصي عمومي و یا حتي شخصي با  ــكي در آزمایش چنانچه پزش
ــبیه سازي  ــاخ و ش به کارگیري علم و دانش فني خود اقدام به استنس
نماید، از نظر قانون ما قابل پیگرد نبوده هرچند از نظر اخالقي از جایگاه 
مناسبي برخوردار نباشد. اگرچه شاید بتوان این اقدامات را تحت عنوان 
ــر طبق بند ج   ــت و یا ب ــخاص دانس ــماني اش جرایم علیه تمامّیت جس
ــاده 158 ق. م. ا. مصوب1392 و با توجه به مواد قانوني موجود مورد  م
ــاني قرار داد و قائل به مسوولیت کیفري نسبي براي  تعقیب و کیفر رس

این اشخاص بود. 
ــازي مولد ذکر  ــبیه س ــه مباحثي که قباًل درخصوص ش ــذا با توجه ب ل
گردید، باید قایل به مسوولیت تیم پزشكي در شبیه سازي مولد انسان 
بود. مضافاً با توجه به مطالب معروضه در خصوص شبیه سازي درماني، 
ــازي جهت دستیابي به  ــت فناوري شبیه س ــكان را باید درکاربس پزش
ــوولیت به طور مطلق دانست )به  ــلول های بنیادین جنیني، فاقد مس س
شرط اینكه این فناوري در جهت صحیح آن مورد استفاده قرار گیرد(. 
این درحالي است که در برخي کشورها با جرم انگاري هر دو نوع شبیه 
سازي مولد و درماني، قایل به مسوولیت کیفري تام تیم پزشكي در امر 
ــند. در این  زمینه  نیز اوالً مي توان  با همین  روش  ــازي مي باش شبیه س
ــا را ندهد خصوصاً  ــتفاده از آن ه ــوء اس  یعني وضع قوانیني که اجازه س
ــوژي بهره برد، در عین حال که  ــن حمایتي، از خدمات این تكنول قوانی
ــرفت آن در زمینه های داراي کاربرد مثبت نیز نشد با وضع و  مانع پیش
ــتاوردهاي جدید  ــراي قوانین مدون و صحیح به بهترین وجه از دس اج
ــعه علم و اندیشه و جامعه استفاده کنیم. ثانیاً اگر در  فناوري براي توس
ــا منجر به ضررهاي عمده براي  ــه ای این تحقیقات و پژوهش ه هرمرحل
بشر شد و یا گام در مسیر فجایع بشري گذاشت، می توان دستور توقف 

و ممنوعیت آن را صادرکرد.
ــكوت قانون، اقدامات  غیردرماني  و اصالح ژن های خاص  لذا از موارد س
براي انتخاب شكل ظاهري، جنسیت و خواص هوشي جنین است، حال 
 اگر تیم پزشكي  در پالن ژني  نطفه   زوجین  با رضایتمندي آنان تغییراتي 
ــت و احتمال دارد عوامل  ــم  اینكه هنوز این علم جوان اس ــي رغ داد عل
ــه وجود آورد، به نظر  ــوارض جبران ناپذیري را براي فرد ب ــي، ع محیط
ــوء نیت که عنصر معنوي جرم است مفقود می باشد،  ــد چون س می رس
حداقل ضمانت مدني و تضمین و تأدیه خسارات مالي کارشناسي شده 
آن ها، مفروض باشد؛ زیرا این مداخله از باب ضرورت و درمان نیست تا 
در مواردي ذیل خطاي جزایي از باب عدم مهارت کافي تلقي شود. این 
امر را هر عاقل دوراندیشي  مي داند که دستبرد در روند بیولوژي طبیعي 
ــود،  ــر افزوده مي ش افراد آن هم با چنان پیچیدگي که هر چه دانش بش
ــود، آن هم براي یك درخواست غیرضروري  ــان بیشتر می ش تحیر انس
عموماً موجه به نظر نمی رسد، از این رو مسببین، از باب قاعده تسبیب 

باید پیامدهاي متعاقب آن را بپذیرند. 
ــراردادي مربوط به بحث در حوزه مقررات مدني لزوم  درباره تعهدات ق
ــك  ــده و باید بر آن بود که تعهد حرفه ای پزش ــان پیش بیني نش ضم
ــت. اما در حوزه مسوولیت  ــارت اس عرفاً به منزله تصریح به جبران خس
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ــي از شبیه سازي انسان در قانون مدني ایران  قهري، ضمان قهري ناش
ــرعت فزاینده روند  ــت. از این رو و با توجه به س ــده اس پیش بیني نش
پیشرفت های ژنتیكي و تأثیر آن بر انسان، و نیز اهمیت وظیفه اخالقي 
ــار اطالعات در راستاي  نظام حقوقي در ترویج پژوهش، آموزش و انتش
افزایش آگاهي جامعه نسبت به مسوولیت های مربوط به دفاع از منزلت 
انسان، گمان می رود رفع این کاستي از اولویت های سیستم قانونگذاري 
کشورمان باشد. نگارندگان ضمن لزوم جرم انگاري حداقلي براي شبیه 
سازي ژنوم انساني به منظورتأمین هدفي دوجانبه: 1. حمایت کیفري از 
امنیت خلقت بشري و مصونیت ازصنعتي شدن و شيء وارگي انسان؛2. 
ــازي ژنوم انساني جهت تسهیل  ــبیه س تبیین چارچوب قانوني براي ش
ــازي درماني(، بر این عقیده اند  ــبیه س تحول طب )یعني مجاز بودن ش
ــایل و  ــود و در مورد مس ــته ش ــتي موضوع به زیور قانون آراس که بایس
حواشي و سایر موارد مورد لزوم مرتبط با آن، ضمانت اجراهاي کیفري 
پیش بیني گردد که البته ضرورت این امر نیز محسوس و محتوم است 
ــك یا تیم پزشكي  ــوولیت کیفري پزش ــبي بودن مس یعني حتي با نس
ــتكاري ژنتیكي هم می توان این رفتار )شبیه سازي( را  اجرا کننده دس
ــخ دهي در نظام سیاست  به میزان مطلوبي مورد حمایت کیفري و پاس
ــرار داد و به فرض جرم  ــاني ق ــي از طریق جرم انگاري و کیفر رس جنای
ــگاري این رفتار در حقوق کیفري موضوعه، حمایت کیفري از اخالق  ان
ــئولیت کیفري پزشك، یك حمایت کیفري  ــتي با تام دانستن مس زیس
حداکثري خواهد بود که شاید این گونه اقدامات تا حدي مانع پیشرفت 

علوم ژنتیكي در زمینه حل مسایل مربوطه گردد. 

ــاني و تدوین و  ــبیه سازي انس ــنهاداتي که درجهت ممنوعیت ش پیش
تصویب قانوني کارآمد، ارائه می گردد به قرار ذیل می باشد:

- الگوپذیري و بررسي قوانین پیشرفته  ترین  کشورها در زمینه  فناوري 
 شبیه  سازي  جهت تهیه پیش نویس قانون مورد نیازکشور؛  

ــدي با توجه به  ــازي توال ــبیه س ــرم  انگاري دقیق و همه جانبه ش - ج
مضرات آن و توجه به اقدامات پیشگیرانه و مجازات  مناسب و متناسب 
ــي تحت مقررات خاص وهمراه با  ــبیه سازي پژوهش با جرم و تجویز ش

بازرسي های مستمر؛
ــب جرم و در نظرگرفتن  ــخصیت حقیقي یا حقوقي مرتك - توجه به ش

تمهیدات قانوني مناسب براي آن ها؛ 
 - تقابل پزشكان و حقوقدانان درزمینه مسائل اخالقي، انجام گفتگوهاي 
ــجام بین  ــازنده، منظم و مدون، همراه  با برنامه ریزي و انس کارآمد و س
ــاتید و عالمان رشته های مختلف جهت حل ابهامات موجود پیرامون  اس

موضوع وتشكیل کمیته های اخالقي؛
ــاد گوناگون پژوهش در زمینه   ــن و مقررات مزبور باید همه ابع  - قوانی
شبیه سازي و یاخته های بنیادي، چه در بخش عمومي و چه در بخش 

خصوصي را تحت پوشش قراردهد.
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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. 
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