
ISSN: 1027-1457; Iranian Journal of Forensic Medicine. 2019;25(1):37-46

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons At-

tribution-NonCommercial 4.0 Interna-tional License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Jurisprudential-Legal Approaches to Stem Cells Technology

[1] Review of the legal challenges ... [2] The need to preserve ... [3] The legal principles of
prohibition ... [4] The necessity of criminal policy ... [5] Criminal policy approach ... [6]
Embryonic Stem Cells: Concepts ... [7] Alternative source of human ... [8] Genetic engineering 
and the future ... [9] Stem cell therapy: the ... [10] Physician and ethical ... [11] Biotechnology 
and human ... [12] Human embryonic stem ... [13] Issues in oocyte donation ... [14] Source of 
human ... [15] The bugs ... [16] Rescript of explanation ... [17] Writing of instrument ... [18]
Selling ... [19] Transplantation of organs ... [20] Juridical and legal investigation ... [21] Bright 
garden in description ... [22] The stance of jurisprudence ... [23] The manner of ... [24]
Jurisprudential rules ... [25] Legal relationship of ... [26] The right and duty in ... [27]
Informing the jurisprudential ... [28] Commentary of al-mizan ... [29] Jurisprudence and
medical ... [30] The strong words in new ... [31] Exploratory dictionary of terms ... [32] The
seas of lights ... [33] A Study of organ transplantation ... [34] Approvals of the assembly ...
[35] Ijtihad researches in medical ... [36] Al-Ayyashi’s commentary ... [37] Organ
transplantation in Islamic ... [38] Stem cell: ethics and rights: moral ... [39] The use of
embryonic stem cells ... [40] Stem cell research and ... [41] Research involving human
embryos ... [42] Patenting human stem cells: an urgent ... [43] Recent development in stem
cell research ... [44] Proposing an ethical guideline ... [45] The role of satisfaction in ... [46]
Method of protection of genetic ... [47] Religion and human dignity ... [48] Trafficking in 
human beings ... [49] The ethical guideline for the ... [50] The ethical guideline for the
research ... [51] The ethical guideline for clinical ... [52] The ethical guideline for research ... 
[53] The ethical guideline for research ... [54] Tehran: Mizan Publishing ...

Introduction Along with the use of stem cells technology, many jurisprudential, moral, and 
legal challenges have been created, including the exploitation of women, intentional abortion, 
conversion embryos into commodities, stem cells trade, breaking the human dignity, and threats 
caused by biological agents. Elimination of such possible consequences requires drafting 
laws and legal mechanisms compatible with regional and cultural beliefs of peoples in the 
country. The aim of this study was to investigate jurisprudence-legal approaches to stem cells 
technology. Embryonic stem cells are more favorable to the medical community due to their 
lack of differentiation for the treatment of various diseases; since the extraction of embryonic 
stem cells necessarily involves the destruction of embryos, there will be many debates and 
disagreements, and there are ethical, religious, and sometimes dissenting views on the subject 
in general. The present review research was conducted, using library and documentary method 
and studying books, papers, and researches and other authoritave scientific references.
Conclusion Despite many efforts in the framework of formal and informal arrangements and 
considering religious, cultural, and social potential capacities of the country, unfortunately the 
rules in this issue require a serious and effective plan.
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  مقدمه
 اما شده،  تلقی مفید و مثبت ای پدیده همواره بشری دانش رشد

. است نبوده غیرعلمی های دغدغه و موانع و التکمش از غالبًا خالی
 مباحث چگونگی، باب از را تیسئواال معموالً  علمی، های پیشرفت
 نولوژی،کت این پیشرفت موازات به. کند می مطرح مذهبی و اخالقی
 انسان رامتک تواند می هک شود می مواجه ای عدیده التکمش با بشر
 از یکی آن به التزام و احترام، بشر کرامت حفظ. نماید دار خدشه را

 و بوده بشر حقوق المللی بین اسناد و الهی ادیان بنیادین اصول
 منظور به الهی و اخالقی ارزشمند های فضیلت از مندی بهره
 حفظ پرتو در منحصراً  بشر تعالی و رشد های زمینه نمودن فراهم
 نگرانی .[1]استمیسر  بشر ذاتی کرامت اصل به توجه و اولیه حقوق

 سازگاری تضمین ضرورت خصوص بشری در جامعه روزافزون
 بر اخالقی ناظر و حقوقی لیک معیارهای با هایی پیشرفت چنین
 مباحث نوین، های فناوری از نادرست استفاده برابر در افراد حمایت
 و اخالقی اندیشمندان فالسفه، دانان، حقوق میان در را بسیاری
 از رویانی بنیادی های سلول .[2]است شده موجب مذهبی رانکمتف
 برای بیشتری امکانات خود تمایز عدم با که آن دلیل به طرفی
 دهند، می قرار پزشکی جامعه اختیار در مختلف های بیماری درمان

 استخراج که  این به توجه با دیگر سوی از دارند. بیشتری مطلوبیت
 بود، خواهد همراه رویان تخریب با الزاماً  جنینی، بنیادی های سلول

 و آورد می پیش را زیادی نظرهای اختالف و مباحث
 احساسی های مخالفت گاه و اخالقی دینی مخالف های گیری موضع
 طوفانی موضوع این. دارد وجود عمومی گستره در خصوص این در
 لحاظ از هک نبایدهایی و بایدها شرایط، درباره پارلمانی راتکمذا از

 بر افزون. است آورده وجود  به باشد، نندهک توجیه قانونی و اخالقی
 از ای گسترده طیف با جنینی بنیادی های سلول از استفاده این،

 احتمالی، مالی های سودجویی جمله از معضالت و ابهامات
 بدن، اعضای و انسان تجارت ،کتخم دریافت برای زنان استثمار
 موانع رفع شک، بدون. است مواجه غیره و بیولوژیک تهدیدات
 کشور، یک در علمی جدید های فناوری مسیر در موجود اخالقی
 در قیدشده اخالقی اصول با مطابق و مرتبط قوانین تدوین نیازمند

 مردم فرهنگی و دینی باورهای با سازگار و المللی بین راهنماهای
 اصول و اخالقی های نظریه تطبیق و ارزیابی با تا است کشور آن

 عنایت با .[3]یابد سامان حوزه این نبایدهای و بایدها آن، بر حاکم
 بنیادی های سلول از درمانی استفاده ممنوعیت که امر این به

 در ای مقرره یا قانون که دارد وجود کشورهایی در فقط رویانی
 اتخاذ باشد، رسیده تصویب به آن از استفاده ممنوعیت خصوص
 تواند می خصوص این در الزم قوانین تصویب و مشخص سیاست
 کرامت از حمایت با مرتبط مقررات و قوانین تمامی تقویت باعث
 تمام است الزم خصوص این در. شود  علمی تحقیقات در انسانی
 استفاده روند تا گرفته ها سلول این از استفاده تجویز امر از جوانب

 گرفته در نظر افراد، کرامت حفظ و مراحل این بر نظارت آنها، از
  .[4]شود
 فنی، و علمی نوین های پیشرفت با همگام امروزی جوامع اکثر در

 در ولی شود؛ می گذاشته اجرا به و تدوین آن با متناسب قانونی
 فاقد مستحدثه مسایل غالب و نبوده گونه این متاسفانه ایران
آیین  قانون ۳ماده  و اساسی قانون مطابق. هستند موضوعه قوانین

 باشد  نداشته وجود حکمی ای مساله مورد در هرگاه مدنی دادرسی 
 موازین با مغایر که حقوقی اصول یا اسالمی معتبر منابع به باید
 مانع شیعه فقه رویکرد کلی طور به گرچه .کرد رجوع نباشد، شرعی
 آید می شمار به ارفاقی رویکرد حتی و نیست ها پژوهش این انجام
 قانون تدوین به اقدام باید اما است، حمایت مورد تحقیقات این و
 طور بهقوه قضاییه نظر به این که  و شود خصوص این در ای مقرره یا

شود، ضروری  یمواجه م بینی شمستمر با مشکالت غیرقابل پی
  است متخصصان به این موضوع بپردازند.

 خصوص در ۱۳۹۴ سال در رهبری معظم مقام بیانات راستای در لذا
 از یکی عنوان به بنیادی های سلول از ایشان تعبیر و ملی نوامیس
 سند در بنیادی های سلول علوم اهمیت به توجه با و ملی نوامیس
 مناسب نهادی و قانونی زیرساخت توسعه شور،ک علمی جامع نقشه
 در شایسته جایگاه سبک برای اصلی های اولویت از ،حوزه این برای
  .[5]است ۱۴۰۴ افق در جهان و منطقه
 قبال در حقوقی - فقهی رویکردهای مروری بر پژوهش حاضرهدف 
  بنیادی بود. های سلول فناوری
 طی اسنادی، و ای خانهبکتا روش از استفاده بامروری  پژوهش
 علمی مراجع و گرانپژوهش سایر تحقیقات و مقاالت ، کتب مطالعه
در این مقاله سعی شد ضمن  .پرداخت موضوع بررسی به معتبر

ه دیدگاه یاخالقی و حقوقی احتمالی و ارا های شمرور مختصر چال
و در  شودفقهی در این خصوص، جایگاه حقوقی این فناوری بررسی 

  ت.ایران در این حوزه اشاره شده اس پایان به وضعیت نظام حقوقی
  

  بنیادی یها سلول
 هستند بدن تمایزنیافته های سلول ازای  هدست بنیادی، های سلول



 ۳۹ های بنیادی حقوقی در قبال فناوری سلول -رویکردهای فقهیـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. نددار را بدن های سلول دیگر انواع به تمایز و ثیریکخودت قدرت هک
 تقسیم دسته به دوآنها  منشابه  توجه با را بنیادی های سلول
 یلکتش اولیه مراحل در هک جنینی بنیادی های سلول نند؛ک می
 تولد از پس هک بالغ بنیادی های سلول و شود می گرفته آن از نجنی
 بنیادی های سلول د.شو می گرفته او استخوان مغز از ویژه به و فرد

 و دش جدا موش جنین از ۱۹۸۰ دهه اوایل در بار اولین جنینی،
 از ها سلول این استخراج به موفق دانشمندان ۱۹۹۸ سال در بعدها
 این شدند. (IVF) مصنوعی محیط در یافته لقاح انسانی رویان
های  سلول و داشته قرارست بالستوسی مرحله در روزه ۴- ۵ رویان
. ندشد جدا بالستوسیست داخلی الیه های سلول از جنینی بنیادی
 به قادر یعنی هستند، پتنت پلوری هایی سلول ها، سلول این رده

 در بالغ بنیادی سلول. هستند های بدن سلول همه یا غالب ساخت
 مغز مغز، جمله از بدن یافته تخصص های بافت از بسیاری
 حتی و چشم یهکشب قرنیه، گوارش،  لوله پوست، بد،ک استخوان،

 یافت هم جفت و ناف بند در طور نهمی و دندان عاج و پالپ
 تمایز، و ثیرکت در مترک قابلیت سبب به ها سلول این اما .[6]شود می
 بنیادی های سلول از وری بهره توان نمی لذا. ندارند را الزم ییکارآ

  .[7]گرفت نادیده را یکپزش در جنینی
 که است درمانی سلول بنیادی، در های سلول فعلی اربردکترین  مهم
 قلب، دیده آسیب های بافت ترمیم شامل انتظار مورد کاربردهای این

 عصبی، ضایعات و ها بیماری درمان استخوانی، های بافت ترمیم
) راسکپان( لوزالمعده ترمیم پوستی، ضایعات و ها سوختگی ترمیم
 های سلول از استفاده جدید، داروهای تاثیر آزمون انسولین، ترشح و

 برای جنینی بنیادی های سلول اربردک پیوند، طب برای بالغ بنیادی
 بنیادی های سلول از استفاده خته وتراری حیوانات تر ساده تولید
  هستند. تخمک و اسپرم تولید برای جنینی

  

 از ناشی احتمالی حقوقی و اخالقی های چالش برخی
  بنیادی های سلول فناوری کاربرد
 فواید رغم به نوین، یکپزش در جنینی بنیادی های سلول از استفاده
 احتمالی های سودجویی و ابهامات از ای گسترده طیف با ارزنده
  :برشمرد را زیر موارد توان می جمله از که ستا رو روبه
  ها انسان استثمار آن نتیجه و نژادی و ژنتیکی سازی به -الف
  [8]مبهم آینده و حق داشتن عدم -ب
  کتخم و اسپرم فروش تبلیغات -ج
 پیگیری عدم و واهی تبلیغات تحت بیماران حقوقشدن  پایمال -د

 مدعی که دیگر کشورهای به واهی تبلیغات دنبال به که بیمارانی
  .اند کرده مهاجرت هستند بنیادی سلول با درمان

 درمانی اثرات با ارتباط در آمیز اغراق و غیرواقعی اطالعات ارایه - ه
  [9]پزشکی تبلیغات قالب در بنیادی سلول
 صرفاً  بنیادی، سلول با درمان مورد بی و جاناب های استفاده -و
 درمان حاضر حال در که بیمارانی در مالی، های سودجویی منظور به

  .دارد وجودآنها  عالج برای مناسب
  بیشتر کتخم دریافت برای زنان استثمار - ز

 و گذاری تخمک القای هورمونی های روش تحت فقیر زنان استثمار
 وجود پذیر تحریک تخمدان موسندر ایجاد با آنها سالمت تهدید
 کرده پیداشدن  بستری به نیاز بیمار دردناک، سندروم اینطی . دارد
 واضح. شود می مرگ گاهی و نازایی کلیه، ازکارافتادگی به منجر و

 است ممکن شود مطرح مالی های انگیزه اگر میان این در است
 داده سوق فقیر زنان سوی به شکل این به بحث مورد فناوری اجرای
 اخذ برای سنگین مالی های مشوق پیشنهاد نیز طرفی از. شود

 امری پژوهشگران برخی نظر به بنا بنیادی، سلول دهنده از رضایت

 پرداخت بیمار که ای هزینه. است قاعده از خارج و غیراخالقی
 وجه پذیرد، می صورت که باشد درمانی با متناسب باید کند، می

 .[10]است ها هزینه ارزیابی عدالت و انصاف در رابطه این اخالقی
بیشتر  پذیر آسیب اشخاص از ابزاری استفاده امکان که  آن بر عالوه
 که بوده اشخاص برای غیرمشروع منبعی تواند می این و شده
 مبلغ اهداکننده چنانچه .[11]است انسانی کرامت ناقض آشکارا
 لیست در بیماران میان از قاعدتاً  کند، شرط اهدا برای را خاصی
داشته  را هزینه تامین برای مالی تمکن برخی صرفاً  شاید انتظار،
 پزشکی سرویس این از مالی بضاعت عدم واسطه به لذا باشند،
 خدمات توزیع در اجتماعی عدالت نهایت در. شد  خواهند محروم
  .[10]شود می پایمال جامعه در پزشکی

 کاال؛ عنوان به انسان اعضای تولید و بنیادی های سلول تجارت -ح
 های سلول کشت طریق از انسان بافت و اعضا تولید احتمالی برآیند

 بالتبع و است انسان بدن اعضایشدن  تجاری و صنعتی بنیادین،
 در که شوند می تلقی کاالهایی عنوان به انسان بدن های بافت آن
 بازاری اصول و تقاضا و عرضه اقتصادی های فرمول مطابق بازار
  .[14-12]شود می تهیه
 بنیادی؛ سلول کاربرد مورد در تجاری و مالی روابط گیری شکل - ط

 و مالی روابطی گیری شکل موجب بنیادی سلول از درمانی استفاده
. دخیل هستند درمان یندفرآ در که شود می افرادی بین تجاری
 های هزینه پرداخت عدم جمله از آید، پیش معضالتی است ممکن
 مالی های مشوق پیشنهاد سلول و دهنده فرد به شده تحمیل
  معمول. از خارج و سنگین

 مداخالت از استفاده با بنیادی سلول توریسم از ناشی خطرات -ی
 مزانشیمال بنیادی های سلول از تجاری استفاده تاییدنشده؛ سلولی

 ترمیم منظور به مغزاستخوان  دندان، پالپ  چربی، بافت از مستخرج
 بنیادی سلول توریسم نام به بحرانی غیرهو  سازی جوان  مفصل،
  است. کرده  ایجاد
 مورد در کننده نگران موضوعات از یکی بیولوژیک؛ عامل -ک

 بهتر زندگی برای عاملی که این جای به که است این درمانی سلول
 باعث تکنولوژی این از احتمالی یها استفاده سوء شود، انسان
 عوامل با مقابله جهت در گرچه. شود انسان برای مضاعف دردسر

 مالی تامین با مبارزه قانون جمله از اقداماتی انسانی بیولوژیک
 علوم توسعه به توجه با اما یافته، تقنین ۱۳۹۴ مصوب تروریسم
 ژنتیک مهندسی و بیوتکنولوژی شناسی، میکروب شناسی، زیست
 از صنعتی کاربردهای در نوین های روش ابداع سبب که

 یافته بیشتری اهمیت موضوع است، این هشد ها ممیکروارگانیز
 توان می بشر امنیت کننده تهدیده بیولوژیک عوامل جمله از. است
 ژنوم شناسایی با نمود. اشاره ژنی های سالح نوترکیب و عوامل به

 ژنتیک مهندسی های روش از استفاده و مختلف های ارگانیزممیکرو
 برای زا غیربیماری و زا بیماری های میکروب انواع نوترکیبی در

 از فرار برای ساختار تغییر دارویی، مقاومت زایی، بیماری افزایش
 عوامل جدید، عوامل همچنین و واکسن به سازی مقاوم تشخیص،
 های ژنی سالح .[1]اند گرفته قرار بیولوژیک عوامل زمره در نوترکیب

 اطالعات تمام واجد که هستند DNAمنشا  با سنتزشده عوامل نیز
 عوامل این. هستند بیولوژیک عامل یا پروتئین یک رمزکننده
 مواد از استفاده با زنده های سلول داخل به ورود با غیرزنده ژنتیکی

 ژنتیکی اطالعات و شده فعال سلول داخل در موجود ترکیبات و
 تواند می که کند می نظر مورد پروتئین سنتز به اقدامآنها  در موجود
 عامل یک ژنوم و ساختاری مواد و ها پروتئین تمام یا باشد سم یک

 تولید سلول درون در میکروبی عامل نهایت در و تهیه را بیولوژیک
  .[15]شود
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  فقهی منظر از بنیادی های سلول فناوری کارگیری به - ۳
 فقه منظر از خود بنیادی های سلول با انسان رابطه نوع - ۳- ۱

  اسالمی
  

 فقهی متون در خود بنیادی های سلول و ها بافت با انسان رابطه
 در فقهی مباحث ضمن در اما ،نگرفته قرار بحث مورد مستقالً 
 و است شده  اشاره آن مبانی و مساله این به اعضا پیوند خصوص
 مطرح فقه در او جسم و انسان میان رابطه مورد در که نظریاتی

 اعمال قابل نیز بنیادی های سلول و ها بافت مورد در است، شده 
 وجود نشانگر که شود می دیده شارع  لسان در بسیاری تعابیر. است
توان  می نمونه برای اوست. بدن اعضای و اجزا با انسان بین رابطه
 الّلهَ  "ِانّ  ،)۴۱اَنُفِسکُم" (سوره توبه،  وَ  والکُمْ بام جاِهُدوا" آیات به

 عَ "ُتَقطَّ  ) و۱۱۱" (سوره توبه، َوَاْمَوالُهم َانُفَسُهمْ  ِينَ اْلُموِمن ِمنَ  ىاْشَتر
  ) اشاره کرد.۳۳َوَأْرُجُلهم" (سوره مائده،  أْیدِیهم
 است آن از حاکی شده، قصاص عضو پیوند زمینه در موجود روایات
 از استفاده. است داشته  وجود اسالم حقوق در عضو پیوند که

 خود به متعلق یا دارد؛ صورت دو پیوند، برای انسان بدن اعضای
 به اول صورت. شود می گرفته دیگری شخص بدن از یا است شخص
 نسبت پیوند بر مترتب نفع بیشتربودن و شخص خود رضایت شرط
  .[16]است جایز فقها نظر از عضو قطع از ناشی ضرر به
و  است خود بدن مالک انسان آیا که سئوال این به پاسخ در
اقدام  خویش بدن های سلول و ها بافت اعضا، به فروشتواند  می

 بدن که اند کرده مطرح را بحث این مسلمان فقهای گفت باید نماید؛
 خریدوفروش قابل باشد، نداشته  مالیت هرچه و ندارد مالیت انسان
 بیعی عقد و شده انسان بیع حرمت به لقائ باره این در فقها. نیست

 در )ره(امام خمینی. اند دانسته باطل باشد، انسان آن موضوع که را
 زمان در را بدن عضو فروش و قطع فرض، یک با تحریرالوسیله

 که داند نمی بعید ایشان همچنین داند. می جایز نیز شخص حیات
 .[17]بفروشد را خود تن یاعضا خویش، حیات زمان در بتواند انسان
 این به خود، نفس و اموال بر شخص تسلط از بحث هنگام ایشان
 پس را خود تن شخص آن طبق و است یافته  رواج امروزه که عرف
 زمان در حتی و دهد می قرار پزشکی های آزمایش اختیار در مرگ از

 البته .[18]کند می اشاره فروشد، می را خویش خون خویش، حیات
 همانند مفهومی به خود تن کمال را شخص نیز )ره(خمینی امام

 حق ذی تفاوت، این از لیکن. داند نمی ااشی بر شخص مالکیت
 نتیجه را آن به او مالکیت جواز عدم و خود تن به انسان نبودن
 مواردی در جز تواند می شخص که است نظر این بر بلکه گیرد، نمی
 خود تن در بخواهد گونه هر دارد، وجود شرعی یا قانونی منع که

  .[18]کند تصرف
 اشکال بی را عضو اهدای برای پول دریافت نیز فقها از بعضی
 عضو گرفتن به اقدام برای پول دریافت که احتیاط این با دانند، می
 تواند می انسان معاصر، شیعه فقهای نظر از .[16]عضو خود نه است،
 فروش حق هنگامی انسان اما بفروشد، را خود تن اعضای از عضوی
 است مالکانه اقدامی فروش، زیرا باشد، آن کمال که دارد را چیزی

 جسد بر انسان مالکیت توان می ک"مل فی اال البیع" قاعده طبق و
  .[19]کرد اثبات را خویش

 بدن های بافت و اجزا با انسان رابطه که است این است مسلم چهآن
 ارتفاق حق زیرا ،[20]باشد ارتفاق حق و انتفاع حق نوع از تواند نمی

 همچنین. )مدنی قانون ۹۳ ماده( است اراضی و امالک مخصوص
 رابطه که گرفت نتیجه توان می [21]انتفاع حق تعریف به توجه با

 انسان آیا. باشد حق نوع این قبیل از تواند نمی اعضایش با انسان
 سه خیر، یا دارد را خود های سلول و اعضا فروش و خرید اجازه
  دارد: وجود اسالمی فقه در مطرح نظریه

  تصرف و سلطه رابطه - ۳- ۱- ۱
 مطرح را خویش نفس بر انسان سلطنت رابطه فقها برخی
 بر ملک و حق عنوان مبادله، در گاه که صورت بدین. [22 ,20]اند کرده

 تواند می سلطنت چون عنوانی ولی کند نمی صدق کننده معامله
. است عقالیی امری که خود نفس بر مردم سلطه مثل باشد، صادق
 خویش نفس بر دارد سلطه خویش اموال بر انسان که گونه همان
 مشروط البته. بکند آن در تصرفی گونه هر تواند می و دارد تسلط نیز
 نیز برخی. [23]باشد  نشده وارد منعی شارع  و عقال نظر از که این بر
ِبیُ " آیه به استناد با ، احزاب سوره( "َاْنُفِسِهمْ  ِمنْ  ینَ بِاْلُموِمن َاْولى النَّ

رَ  وَ " آیه و )۶آیه   سوره( "اْألَرِض  ِفی اَو م اِت الَسَماو ِفی َما مکلَ  َسخَّ
 والیت ضمنی طور به آیات این که اند کرده استدالل )۱۳ آیه ،جاثیه
 ُمَسّلَطونَ  الّناس" روایت همچنین. رساند می را نفسش بر انسان
 سلطنت به فقهی قاعده یک عنوان به [24]" َنُفسهمأ و اَموالِهم َعّلی
 سلطنت مفهوم به توجه با اما. کند می تصریح خویش بدن بر انسان
 سلطنت مفهوم بین که است واضح شده ارایه آن برای که آثاری و

 جنبه از خواهد شد، ارایه ذاتی مالکیت از که مفهومی و مزبور
 به بنابراین است، الفاظ در اختالف بیشتر و نیست تفاوتی ماهوی

 است، بهتر رابطه این برای ذاتی مالکیت لفظ استعمال رسد می نظر 
  .[25]شود می قلمداد مالکیت احکام از حکمی و نتیجه سلطنت زیرا
 ملک دار امانت مثابه به را انسان فقها رخیبامانی:  ابطهر - ۳- ۱- ۲

 خویش بدن اجزای در مالکیتی فاقد را او دانسته و خداوند
 صورت به یا منفعت از اعم مالکیتی گونه چهی و کنند می محسوب
  .[26]نیستند لقائ وی برای مشاع
 نظر اظهار خصوص این در فقها کثرامالکیت:  رابطه - ۳- ۱- ۳

. است مالکانه رابطه نوع از بدن یاعضا با انسان رابطه که اند کرده
 اجرای در مقطوع عضو مالکیت فقها، برخی نظریه، همین بر بنا

 درمجموع .[27]اند دانسته عضو آن صاحب از را سرقت حد یا قصاص
 بدن، اعضای و اجزا بر انسان مالکیت حق خصوص در فقهی لحاظ از

 نظرات این از کدام هر ادامه، در که دارد وجود مختلفی نظرات
  :گیرد می قرار تحلیل مورد و مطرح

 وجود که معتقدند فقها از تکوینی: برخی مالکیت رابطه -۳- ۱- ۱-۳
 نباشیم ما اگر که معنی بدان است، انسان به قائم چیزها بعضی
 تلقی ما ملک پس ندارند، ای جداگانه هستی ما، وجود از جدای
سلطه  علت به که گانه پنج قوای و بدن اجزای و اعضا مانند. شوند می

آنها  حقیقی مالک داریم، خود اعضای بدن بر که تکوینی
  .[28]هستیم

 صورت بدین اعتباری اعتباری: مالکیت مالکیت رابطه -۳- ۲-۳-۱
 اعتبار فرد برای مالکیتی عرف، یا مقدس شارع  جانب از که است
 نوع این منشا بنابراین،. باشد  شده تعیین نیز آن محدوده و شده

 مالکیت چون. است شارع  امضای همراه به عرف و عقل مالکیت،
 طریق از که است عقالیی امری خود بدن اجزای و اعضا بر انسان
 سوی از و شده کشف آنها عملی تبانی و خردمندان آرای اتفاق
 این نتیجه در نشده، وارد منعی و رد است، عقال از که نیز شارع 
  .[29]است نیز شریعت موافق ملکیت

 توان می بدن اجزای و اعضا بر انسان اعتباری مالکیت خصوص در
 جانب از دلیلی زیرا است؛ تامل محل آن منشا و مبنا اوالً : گفت
 ثابت بدن اعضای بر مالکیت جعل بر هم عقال بنای و نرسیده شارع 
 نوع این قبول، فرض است؛ ثانیًا بر تردید محل حداقل یا نشده

 به را آن وضعیت که است رو روبه زیادی های محدودیت با مالکیت
  .[25]سازد می تر نزدیک "تصرف و سلطه حق"
 توان می را اعضا بر انسان ذاتی: مالکیت مالکیت ابطهر -۳- ۱- ۳-۳

 انسان بین که است دائمی حق یا سلطه رابطه،" کرد؛ تعریف چنین
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 و است شناخته معتبر را آن گذار قانون و شده مقرر وی اعضای و
 در تصرف قوانین، حدود در تواند می حقی چنین موجب به شخص
 منافع تمام از که ای گونه به دهد اختصاص خود به را اعضایش
 .[20]" کند جلوگیری وی از تواند نمی کسی و کند استفاده آن ممکن
 را خویش اعضای با انسان رابطه نظر، این تایید در فقها از بسیاری
  .[30 ,29]اند کرده تصریح آن بر و دانسته ذاتی مالکیت
 وجود که است متداول گذار قانون و شارع  لسان در بسیاری عبارات
 از حمایت" قبیل از مهمی مباحث و داند می معتبر را رابطه

 چنین به گذار قانون احترام دهنده نشان "انسان جسمی شخصیت
  .[25]است استیالیی و سلطه
  بنیادی های سلول قبال در فقه دانش موضع - ۳- ۲
  بنیادی های فناوری سلول جواز بر مبنی فقهی دیدگاه - ۳- ۲- ۱
 معنی این به اباحه حلیت: اصل قاعده و اباحه اصل -۳- ۲- ۱-۱

 مداخله و ورود از قبل موضوعات و اشیا در اولی اصل که است
 یک بودن حرام یا حالل بر هرگاه بنابراین است؛ واقعی اباحه شرع،
 بر و است آن بودن مباح بر اصل نداشته باشد، وجود دلیلی چیز،
 سنگ هم نیز حلیت قاعده یا اصل .[31]شود می حکم آن حرمت عدم
 یاشیا درباره انسان که است آن اصل این یمعن. است اباحه اصل
  .[3]دارد را تصرفی و دخل گونه هر حق خارج در موجود

خود:  های سلول و اعضا بر انسان یتکادله مختلف مال - ۳- ۲-۱-۲
 و انفسهم علی طونَ سلّ مُ  اُس النّ " نبوی حدیث به استناد) الف

 در است، مالشان بر مردم سلطه بیانگر قاعده این [32]" اموالهم
 تصرفی گونه هر مالشان در دارند حق مردم که گونه همان نتیجه
 که را حاللی تصرف نوع هر نیز خود جوارح اعضا و و بدن در بکنند،

 من وَ " ایثار؛ بودن ممدوح) دهند. ب انجام توانند می بخواهند،
بِالِعباد"  ٌف َرُئو ُاللهُ  و هللا َمرَضاِت  ءَ ِاْبتغا َنْفَسهُ  یشِری َمن الّناِس 
 برای را خود جان که هست کسی مردم از و" ؛)۲۰۷ ، آیهقره(سوره ب
 شب در که )ع(علی حضرت مانند( فروشد می خداوند خشنودی
 دلسوز بندگان به خداوند و ،)خوابید )ص(اکرم پیامبر جای در هجرت

 نفس اختیار خداوند که است آن بیانگر آیه این. "است مهربان و
 به اقدام که است دلیل این به و کرده واگذار خودش به را انسان
. است عقلی قاعده همان تایید مطلب این کرده است آن فروش
 زمره در و بوده دنیوی حقوق در ایثار بافت، و عضو اهدای
 اجزای در تصرف حق انسان اول قاعده . طبق[33]است الناس حقوق
داشته  را آن در تصرف حق انسان که چیزی هر و دارد را بدنش
 مورد در تواند می انسان پس خواهد داشت، هم را آن ایثار حق باشد
  این بر مشروط کند ایثار بدنش از قسمتی یا اعضای بدن از یکی
 نظر دقت با. نباشد بعید احتمال به حتی او مرگ مستلزم ایثار که،
 و عضو برداشت که حالتی و حالت این بین فرقی هیچ اندیشه و

 گیرد می انجام عضو گیرنده مسلمان جان نجات منظور به پیوند
 تبذیر و اسراف و مال تضییع مرز تا مال در تصرف [30]نیست
 و سفاهت به محکوم شخص این، از بیش در و شود می محدود
 نشست هشتمین نامه قطع اول خواهد شد. در بند تصرف از ممنوع
 بدن از عضوی برداشتن است؛ آمده چنین اسالمی  فقهی مجمع
 است آن به مضطر که دیگر انسانی بدن در آن کشت و زنده انسان
 اعضای از عضوی کارانداختن به برای یا مرگ از وی نجات منظور به
 دهنده احترام و کرامت اصل با عمل این و است زجای او یسهری

 گیرنده برای فراوان مصلحت دارای همچنان که ندارد، مغایرت عضو
 عملی زیر شرایط تحقق با زنده انسان از عضو برداشت و است عضو

 شخص از عضو ) برداشت۱شود:  می محسوب نیکو و پسندیده
 زیرا نباشد. او عادی زندگی اختالل و زیان و ضرر موجب عضودهنده

 از شدیدتر یا همانند ضرر با ضرر که است این از حاکی شرعی قاعده

 باشد ضرر مستلزم که صورتی در عضو اهدای و رود نمی بین از آن
 این و است خویشتن انداختن هالکت و نابودی معرض در قبیل از

 دهنده اختیار و رضایت با عضو ) اهدای۲نیست.  جایز شرعاً  عمل
 تنها عضو آن پیوند یا ) کشت۳اکراه.  و اجبار روی از نه باشد عضو
 عمل دو هر ) موفقیت۴باشد.  مضطر بیمار معالجه برای ممکن راه

 دلیل) . ج[34]باشد محقق غالباً  یا معموالً  عضو پیوند و برداشت
 خودش به نسبت شخص اختیار اثبات برای توان می که دیگری
 فروش کهآن  نتیجه .است دیه به قصاص تبدیل همانا داد، ارایه
 ولی نیست، شخص ملک عضو شویم قائل اگر است صحیح عضو
 حق از مال مقابل در تواند می شخص زیرا دارد، را آن از استفاده حق

  .[33]بگذرد عضوش از خود استفاده
 اعتقاد هستند این بر شیعه فقهای برائت: بیشتر اصل -۳- ۲- ۳-۱
 در همچنان فقهی، مستندات و ادله به مراجعه از پس هرگاه که

 باید عملی وظیفه عنوان به باشد، داشته  وجود تردید شرعی تکلیف
 این به توان می زمانی البته. کرد منتفی را تکلیف و جاری را برائت
یا  جواز بر دیگری معتبر اجتهادی دالیل که جست تمسک اصل
نداشته  وجود بنیادی های سلول های کارگیری فناوری به حرمت
 ظاهری حکم اثبات مقام، این در برائت اصل اجرای نتیجه باشد؛
 به واقعی شرعی حکم از کاشف دلیل اگرچه که معنی بدین. است
 حکمی که وجود دارد امکان این و است نرسیده  مجتهد دست
 باشد،  پیدا کرده تعلق موضوع به حرمت یا وجوب بر مبنی الزامی
 وجود عدم به حکم برائت، اصل اجرای با شبهه، وجود علت به

  .[3]شود میداده  عمل جواز و اباحه نتیجه در و تکلیف
  بنیادی های سلول فناوری حرمت در فقهی دیدگاه - ۳- ۲- ۲
 اهل فقیهان الهی: عمدتاً  آفرینش در تغییر حرمت - ۳- ۱-۲-۲

 جنبه بیشتر که اند کرده استناد الّله خلق تغییر حرمت به سنت
 سوره ۱۱۹ تا ۱۱۷ آیات برداشت، این مستند. دارد کالمی و اعتقادی
  شده مدعی که شود می یاد شیطان از آیات آن در که است نساء
 خلق تا خواهد داد فرمان آنها به و خواهد کرد گمراه را مردم است
 این بر افزون. الّله" خلَق  ُرنَّ غیّ َفلیُ  هم آلمَرنَّ  و" کنند؛ دگرگون را خدا

 آیه روم، سورهالّله" ( لخلقِ  التبدیلَ ": فرماید می دیگر جای آیه، در
 اثبات الهی مخلوقات در تغییر حرمت آیه دو این بین جمع از. )۳۰
 این بر ،الّله خلق تغییر حرمت دلیل به کنندگان استدالل .[3]شود می

 تواند می زیستی نوین های فناوری از بسیاری کهاعتقاد هستند 
 نتیجه در و بوده الهی آفرینش مظاهر در تغییر از بارز مصداقی
  .[35]باشد ممنوع و حرام

  

 خلقت تغییر از مقصود اوًال، که گفت توان می استدالل این پاسخ در
 و است الهی فطرت و حق دین در تحریف و دگرگونی شریفه، آیه در
 طور به قول این به التزام ثانیًا، ؛[36]الهی آفرینش در تغییر مطلق نه
 جایز اسالمی شریعت در که اعمالی از بسیاری جواز با مطلق، و عام

  .[37]است تعارض در اند، شده شمرده
 این به خودش: قائلین یاعضا بر انسان یتکمال عدم - ۲-۲-۲-۳

 جسم این و نیست خویش تن مطلق مالک انسان دندمعتق اشکال
 نیاز امانت این در تصرفی هر گونه و است خداوند سوی از امانتی
  .ندارد آن در تصرف حق خاصی حدود در جز و دارد مالک اذن به
 رارَ الِض  و رَ رَ الضَ " الضرار: قاعده و الضرر قاعده به استناد - ۳- ۳-۲-۲

 که حکمی یعنی نیست، ضرری حکم اسالم در گوید می "فی االسالم
 "جان و مال در نقص" ضرر، از منظور است اسالم حکم دارد منفعت

 نکته این. است "سختی و حرج تضییق، تشدید،" ضرار از منظور و
 ضرورت عنوان از کلی به ضرر، ثانوی عنوان که است اهمیت زحای

 حکم به عمل که مواردی ضرر، عنوان حکم به زیرا است؛ متفاوت
 هم اضطرار مرحله به اگر حتی. کند ایجاد را ضرری اولیه
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  .[33]نیست جایز آن انجام نرسد،
 منظور به احتیاط اصل به احتیاط: تمسک اصل رعایت - ۴-۲-۲-۳

 زمانی بنیادی، سلول فناوری ظاهری حرمت و ممنوعیت به حکم
 این در شده اقامه اجتهادی براهین و ادله سایر که است توجیه قابل

 واقعی الّله حکم به وصول و نبوده مقصود به وافی خصوص،
 اشتغال قاعده دیگر، تعبیری به یا احتیاط اصل. نباشد پذیر امکان
 یا ارتکاب و دادن انجام لزوم به عقل یا شارع  حکم از است عبارت

 به انسان که مواردی در تکلیف احتماالت جمیع کتر و خودداری
 یا وجوب به مکلف در ولی دارد یقین و اطمینان تکلیف اصل
  .[31]داشته باشد تردید و شک آن حرمت

  بنیادی های سلول فناوری حقوقی جایگاه - ۴
  بنیادی های تهیه سلول منابع از استفاده جواز - ۴- ۱

 مختلف رویکردهای المللی و بین ای ملی، منطقه حقوقی های نظام
 بر بنا. دارند بنیادی سلول از درمانی استفاده به متفاوتی بسیار و

 در حقوقی های نظام گیری تصمیم فلسفی، و دینی اخالقی، مبانی
 کامل تجویز تا ممنوعیت از بنیادی سلول از درمانی استفاده مورد
  است. نوسان در
 های روش سایر یا IVF طریق از ایجادشده های رویان - ۴- ۱- ۱

  باروری کمک
 ایجاد باروری کمک های روش سایر یا IVF طریق از که هایی رویان
 در استفاده برای رویان تامین منابع ترین مهم از یکی شوند می

 بسیار نکته این به توجه اما اند، بنیادی های سلول روی بر پژوهش
 سایر یا IVF طریق از ایجادشده های رویان که این آن و است مهم
 کرد؛ تفکیک دسته دو به توان می را باروری کمک های روش
 آزمایشگاهی محیط در اهداشده های گامت با که هایی رویان
 ایجاد بنیادی سلول استخراج یا پژوهش در استفاده منظور به
 ناباروری درمان های سسهوم و مراکز در که هایی رویان شوند و می
 منجمد و تولید آنها های گامت از نابارور، های زوج به کمک برای
 درمان دوره هر در ناباروری درمان برای معمول طور به. شوند می

 این .یابد افزایش بارداری احتمال تا شود می تولید رویان چندین
 داری نگه ها سسهوم وسیله به معین مدتی تا اضافی های رویان
 صورت در و حاکم حقوقی قواعد رعایت با آن از پس و شوند می
 برای آنها، از استفاده امکان قانونی، جواز وجود یا صریح منع عدم

 گزارشی ۲۰۰۱ آوریل ۶ در .[38]دارد وجود بنیادی های سلول استخراج
 المللی بین میتهک در بنیادی سلول از درمانی و پژوهشی استفاده از

 از استفاده به پیشنهاد میتهک این .شد مطرح وکیونس زیستی اخالق
 درمان نیاز بر مازاد های رویان از حاصل جنینی بنیادی سلول

 میتهک تایید و آزادانه و آگاهانه رضایت اخذ از پس را ناباروری
  .[39]ردک مجاز اخالق
 انتقال روش با( درمانی سازی شبیه طریق از رویان ایجاد - ۴- ۱- ۲

  سلول) هسته
 غیرجنسی تولید دارد وجود رویان ایجاد برای که هایی روش از یکی

 هسته انتقال با روش این در. است) درمانی سازی شبیه طریق از(
. شود می تولید رویان دیگر سلولی هسته با آن جایگزینی و سلول
 سازی شبیه در که است روشی مشابه سلول هسته انتقال روش
 تولید به اقدام روش این در که تفاوت این با رود، می کار به مولد
  رود. می کار به درمانی و پژوهشی استفاده برای که شود می رویانی
 بهداشت سازمان و وکیونس متحد، ملل سازمان المللی، بین سطح در

 های استفاده برای قوانینی تدوین در زیادی های تالش جهانی
 بیانیه" دنبال به. اند آورده عمل به بنیادی های سلول با پژوهشی
 از حمایت در ۱۹۹۷ نوامبر ۱۱ در "بشر حقوق و انسان ژنوم جهانی

. شد اعالم ممنوع تولیدمثلی لونینگک از استفاده انسان؛ رامتک

 مارس ماه در بود، شده تهیه یونسکو سوی از که مذکور اعالمیه
 این ۱۱ ماده. رسید تصویب به ملل سازمان عمومی مجمع در ۱۹۹۹

 انسانی کرامت با تقابل در که اقداماتی که کند می بیان اعالمیه
. شوند شمرده مجاز نباید انسان، مولد سازی شبیه مانند باشند،
 بیان صورت این به یونسکو کل دبیر گزارش در محدودیت این دامنه
 و است مربوط انسانی سازی شبیه به محدودیت این که است شده
 نیز سازی شبیه کاربردهای سایر که کرد تفسیر ای گونه به را آن نباید
 عنوان با الحاقی پروتکلی نیز ۱۹۹۸ سال . در[40]شوند ممنوع

 کنوانسیون پیوست به "انسانی موجودات سازی شبیه ممنوعیت"
این  ۱ ماده براساس .[40]است رسیده تصویب به بایومدیسن
 موجود با که انسانی موجودی ایجاد برای مداخله گونه هر پروتکل،
 شده اعالم ممنوع باشد، مشابه کامالً  ژنتیکی نظر از دیگر انسانی
 ایجاد بایومدیسن، کنوانسیون ۱۸ ماده از دوم بند مطابق. است
. است هشد ممنوع صراحت به تحقیقاتی مقاصد برای انسانی رویان
 کامالً  انسانی موجود ایجاد صریح شکل به الحاقی پروتکل گرچه
 "انسانی موجود" عبارت کرده، ممنوع را ژنتیکی لحاظ از مشابه
 که ای گونه به انسانی موجود تفسیر که آنجا از و است نشده تعریف
 در کشورها برخی است. غیرمحتمل گیرد، بر در نیز را انسانی رویان
 را خود تفسیر آن الحاقی پروتکل و کنوانسیون امضای هنگام
  اند. کرده اضافه
  شده سقط یها رویان - ۴- ۱- ۳
 و ندارند رشد امکان وجه هیچ شده به سقط های رویان که جاآن از

 از ندارد، وجودآنها  مورد در اجتماعی و اخالقی های حساسیت
 پژوهش، حقوقی های نظام بیشتر که هستند منابعی جمله

  .[41]دانند می مجازآنها  از را بنیادی سلول استخراج
  بنیادی سلول فناوری اختراع ثبت - ۴- ۲

 بنیادی های سلول بین باید ،)۲۰۰۲(اخالق  اروپایی گروه نظر طبق
. شویم قائل تمایز بنیادی سلول های رده و نشده اصالح و شده اصالح
 سلول تولید های روش ثبت مورد در ۲۰۰۵ سال در نیز اروپا پارلمان
 رویانی بنیادی سلول تولید چون" است؛ گفته چنین رویانی بنیادی
 ها روش این ثبت است، انسانی ی ها رویان بردن ازبین مستلزم
  .[42]" بود خواهد زیستی ثبت دستورالعمل مخالف

  آگاهانه رضایت - ۴- ۳
 و رضایت به کشورها، اتفاق به قریب اکثریت حقوقی نظام در

 به رابطه این در موادی و شده اشاره پزشکی های درمان بودن آگاهانه
 برخی در رضایت اخذ شکلی شرایط مورد در .است رسیده تصویب
 برخی در و دو هر یا شفاهی یا کتبی رضایت اخذ به فقط کشورها
 از یکی. است شده اشاره نیز رضایت اخذ برای مناسب زمان به دیگر
 ه،شد یدکتا آن به کشورها برخی قوانین در که لیمسای

 درمان در ولومس پزشک یا سقط دهنده انجام پزشک ودنب متفاوت
 از جنین، یا رویان اهدای از پس که است پژوهشگری با ناباروری

  .کند می استخراج بنیادی سلول آن
 و IVF از مانده باقی های رویان از استفاده در مهم موارد دیگر از

 که است این بنیادی سلول استخراج برای شده سقط های رویان
 اعالم از پیش جنین سقط یا اضافی رویان اهدای به تصمیم
 شده اتخاذ شده سقط جنین یا اضافی رویان یاهدا برای رضایت
 درمان مراکز تا شده داده اجازه برخی کشورها قوانین در البته. باشد

 را خود خدمات هزینه اضافی های رویان اهدای صورت در ناباروری،
 اهدای به تشویق برای اهرمی عنوان به موضوع این و نکنند دریافت
  .[39]است شده گرفته نظر در ها رویان
  رویان فروش و خرید ممنوعیت - ۴- ۴
 باید پزشکی، های پژوهش برای انسان بدن اجزای بیشتر کشورها در
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 اجزا، این به یابی دست مقابل در و باشند شده اهدا رایگان صورت به
 از ناشی های خسارت جبران چون معقول هایی هزینه توان می فقط

 و اهداکننده وآمد رفت هزینه پزشکی، یندهایفرآشدن  متحمل
 یندفرآ انجام مدت در کارکردن از ناتوانی دلیل به وی النفع عدم

 تفسیر را "معقول های هزینه" توان می البته. کرد پرداخت را پزشکی
  .[43]داد جای آن در خدمات برخی دریافت مانند را مواردی و کرد
  بنیادی های سلول درمانی و پژوهشی مراکز بر نظارت - ۴- ۵

 مراکز در مختلف کشورهای در بنیادی های سلول از درمانی استفاده
 صورت فراملی، های طرح صورت به گاه و ملی درمانی و پژوهشی

 که کشورهایی در مراکز این های فعالیت دهی سازمان. گیرد می
 شکل دارند، بنیادی های سلول از استفاده برای خاص قوانین
 که دلیل این به مراکز این فعالیت کشورها، سایر در. دارد تری جدی
 نشده دهی سازمان پردازند، می فعالیت به حقوقی خالء از استفاده با

  .[38]دارد وجود آن بر کمتری های نظارت و است
  فعالیت مجوز اخذ - ۴- ۵- ۱

 مراکزی کشورها بیشتر در بنیادی های سلول زمینه در فعال مراکز
 خود فعالیت برای باید مراکز این دولتی هستند. نیمه یا خصوصی
 و بهداشت وزارت معموالً  مجوز صدور ولومس نهاد. بگیرند مجوز
  .[38]است دولت به وابسته نهادهای گاه
  بنیادی های سلول پژوهشی درمانی های طرح بودجه - ۴- ۵- ۲

 از کشورها بیشتر در بنیادی های سلول به مربوط های طرح بودجه
  .شود می تامین دولتی منابع
  بنیادی های سلول های پژوهش بر دولت نظارت - ۴- ۵- ۳
 های طرح تصویب شود؛ اول، می انجام شکل چند به ها نظارت این

 به طرح پیشرفت گزارش ارایه به الزام سپس،ت، اس تحقیقاتی
 مانند خاص نهادهای یا مرکزی یا سازمانی اخالقی های کمیته

 سومین. است کشورها بهداشت های خانه وزارت به وابسته شوراهای
یا محلی  سازمانی اخالق های کمیته فعالیت و تشکیل نظارتی، ابزار

 و اخالقی های دستورالعمل براساس ها کمیته این است. نظارت
  .[38]است ای حرفه ضوابط و خالقا رعایت
 های سلول فناوری از استفاده در ایران حقوقی نظام وضعیت - ۵

  بنیادی
 به وابسته تحقیقاتی زکمر در ۱۳۸۲سال  در شورمانک دانشمندان

 بنیادی های سلول رده اولین تولید به موفق دانشگاهی، جهاد
 اشغالی، فلسطین استرالیا، ا،کآمری ما، شورک بر عالوه. شدند رویانی
 زمره اولین در نیز جنوبی رهک و هند ژاپن، سوئد، انگلستان، سنگاپور،

 شورمانک. بودند یافته دست فناوری این به هک بودند شورهاییک
 داشته حوزه این در ای گسترده پیشرفت نیز اخیر های سال طی
 اخالقی  قوانین مجموعه تدوین از پس نیز ۱۳۸۰ سال در .[44]است

 بهداشت، وزارت پژوهش در اخالق میتهک آزمودنی، از حمایت
 را انسانی های سوژه از حمایت و ها پژوهش بر نظارت ولیتومس

 آزمودنی حفاظت قوانین مجموعه همچنین .[45]گرفت برعهده
 پیوند" قانون ،۱۳۷۸ مصوب یکپزش علوم های پژوهش در انسانی
 مسلمآنها  مغزی مرگ که بیمارانی یا شده فوت بیماران اعضای
 زوجین به اهدا جنین نحوه" قانون ،۱۳۷۹ سال مصوب "است
 نیز ۱۳۸۴ مصوب "درمانی سقط" قانون و ۱۳۸۲ سال مصوب "نابارور
مرتبط با  اخالق زیستی موضوعات به که هستند قوانینی جمله از

 ۱۳۸۸ مصوب "ایمنی زیستی" قانون .دارند اختصاص انسان حیات
 کاربرد و زیستی تنوع حفظ به راجع جامعی مقررات بیان به که نیز

  گستره داشت، اختصاص طبیعت در زیستی نوین های فناوری
 موجودات  همه با مرتبط های فناوری و هشد  شامل را وسیعی بسیار
 نیز نهایت در. گیرد بر می در نیز را کره زیست و اکولوژی نیز و زنده

 در ۱۳۹۴ سال پایان در که "تروریسم مالی تامین با مبارزه" قانون
  .است رسیده  تصویببه  انسانی بیولوژیک عوامل با مقابله جهت
  ایران در بنیادی  تهیه سلول منابع از استفاده جواز - ۵- ۱

 جمهوری در بنیادی های سلول با پژوهش اخالقی راهنمای براساس
 شامل پرتوان سلول بنیادی تولید برای مجاز ایران، منابع اسالمی
مصنوعی،  لقاح روش به ناباروری درمان نیاز بر مازاد های رویان
درمانی،  پژوهشی سازی شبیه از حاصل شده، رویان سقط های جنین
 متولدشده نوزاد جفت یا ناف القاشده، بند پرتوان بنیادی سلول
 هدف با ابتدا که شود استفاده هایی رویان از تنها ه بایدک هستند
 مازاد بر نیاز باشند. در ضمن رویانو   شده تولید ناباروری درمان

 رحم در نباید وجه هیچ به بنیادی، سلول استخراج منظور به اهداشده
 ن استخراجهمچنی .شود جایگزین دیگر جانوری گونه یا دیگر زن

 و است ممنوع بنیادی سلول به یابی دست برای صرفاً  تخمک
  باشند. ناباروری درمان نیاز بر مازاد باید استفاده مورد های تخمک

  بنیادی سلول فناوری اختراع ثبت - ۵- ۲
 ۴ ماده "د" بند به توجه با ایران موضوعه حقوق در حاضر حال در

 ،۱۳۸۶ مصوب تجاری معالی صنعتی و های طرح اختراعات، قانون
 فناوری به مربوط ابداعات جمله از و کژنتی مهندسی ابداعات
  . [46]یستن ثبت قابل اختراع عنوان به بنیادی های سلول
  آگاهانه رضایت - ۵- ۳

 اریگز سیاست شورای مصوب کژنتی های پژوهش اخالقی راهنمای
 تعریف از پس ی،کپزش آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 روی پژوهش برای قانونی و عقالیی اهداف و مجاز های آزمایش
 آزمون مورد فرد از رضایت گرفتن": دارد می اعالم ۵ بند در انسان،
 یا نظرات گونه هر القای از دور به و صریح آگاهانه، آزادانه، باید

 و کژنتی های داده آوری جمع برای آن غیر یا مادی مقاصد
 فیلم یا سکع گرفتن یا کبیولوژی های نمونه انسانی، کپروتئومی
 طریق از ها داده این سازی ذخیره و استفاده پردازش، برای. باشد
 ".است ضروری آگاهانه رضایت سبک غیردولتی، و دولتی سساتوم

 خسارت نباید رضایت لغو هک ندک می یدکتا ۱۰ و ۹ مواد در همچنین
 فرد هرگاه و آورد همراه به آزمون مورد فرد برای راای  هجریم یا

 نیز و کپروتئومی و یکژنتی های داده ند،ک لغو را نامه رضایت
  .[47]گیرند قرار استفاده مورد نباید دیگر او کبیولوژی های نمونه
  رویان فروش و خرید ممنوعیت - ۵- ۴

 شناسانه انسان و بلند های توصیف از نظر قطع دینی های آموزه
 را انسانی حیثیت و نشا هک چه آن با عینی طور به آدمی، از فلسفی
 ارکآش نقض برای مواردی در حتی و نموده مبارزه گیرد، می نادیده
 حال .[48]است ردهک بینی پیش یفریک اجرای ضمانت انسانی، نشا
 در شوند، فروش و خرید االک مثابه به انسان اعضای بدن اگر

 )۷۰ آیه اسراء، سوره(ریم ک قرآن هک انسانی رامتک و نشا حقیقت
  .[49]است شده مخدوش برد، می نام از آن
 اخالقی راهنماهای براساس ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام در

 و رویان و گامت در مورد پژوهش بنیادی، های سلول با پژوهش
 یا جنین رویان، اسپرم، تخمک، انسانی، بافت و عضو روی پژوهش

 مورد بنیادی سلول تولید برای دیگری که انسانی بافت گونه هر
 آمده دستبه  تجاری معامالت طریق از نباید گیرد، می قرار استفاده
 تا لقاح، از حاصل موجود به مذکور، راهنمای براساس( باشند
 و "جنين" زايمان زمان تا هفتگی۸ از پس ،"رويان" هفتگی۸

 هر و [50]) دشو می اطالق "نوزاد" روزگی۲۸ تا آن از پس بالفاصله
 رویانی از استفاده یا انسانی، رویان یا گامت فروش یا خرید گونه
 .[51]است ممنوع باشد، آمده دست به تجاری روابط طریق از که

 و بالینی های کارآزمایی در اخالقی راهنماهای بنابر همچنین
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 به مالی پرداخت گونه هر انسانی، بافت و روی عضو پژوهش
 به شده تحمیل های هزینه بازپرداخت محدوده در تنها باید آزمودنی

 گونه هر از و باشد او از قدردانی و پژوهش در شرکت اثر در وی
 قبول برای فرد آزادی باشد داشته احتمال غیرمتعارف که پرداخت

 و [52]شود دار کند، خودداری خدشه را پژوهش در مشارکت تداوم یا
 انگیزه ایجاد برای خاص امتیازات و مالی های مشوق نباید از

  .[53]شود استفاده بافت یا عضو دادنمنظور  به
  بنیادی های سلول درمانی و پژوهشی مراکز بر نظارت - ۵- ۵
 اخالقی قوانین مجموعه تدوین از پس و ۱۳۸۰ سال در نیز ایران در

 بهداشت، وزارت پژوهش در اخالق میتهک آزمودنی، از حمایت
 بر را انسانی های سوژه از حمایت و ها پژوهش بر نظارت ولیتومس
 جمهوری بیوتکنولوژی کمیسیون مانند نهادهایی و [45]گرفت عهده

 ایمنی، زیست و بیوتکنولوژی ملی های کمیته و ایران اسالمی
 براساس همچنین [38]نظر دارند زیر را بیوتکنولوژیک های پژوهش
 که درمانی ژن و بافت سلول، های فرآورده ثبت نامه آیین ۴ و ۳ ماده
 وزارت وظایف و تشکیالت قانون ۱ ماده ۱۷ بند به استناد با

 ثبت منظور به و ۱۳۶۷ مصوب آموزش پزشکی درمان و بهداشت،
 درمانی ژن و درمانی سلول های فرآورده مهندسی بافت، های فرآورده

 سلول حاوی های فرآورده( است شده تدوین دارو و غذا سازمان در
 و شوند می محسوب فیزیکی هاآن اثربخشی که غیرزنده بافت یا

 ندارند، بدن روی متابولیک یا ایمونولوژیک فارماکولوژیک، عملکرد
 بر فعالیت نظارت ولیتئ، مس)نیستند نامه آیین این شمول در

 بافت، های فرآورده کاربرد و تولید زمینه در فعال مراکز و ها شرکت
 انجام و کننده اهدا غربالگری بر نظارت و درمانی ژن و سلول

 سلول، و بافت اهدای صالحیت تایید برای الزم های آزمایش
 بافت، های فرآورده مصرف و توزیع ساخت، سلول، یا بافت برداشت
 و غذا سازمان عهده بر شده اعالم ضوابط براساس درمانی ژن و سلول
 نوع این. است پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دارو

 از خود فعالیت برای الزم مجوزهای اخذ به ملزم مراکز و ها شرکت
 سلول، های فرآورده ثبت بر نظارت منظور به. هستند ورکمرجع مذ 
 وظایف. شود می تشکیل به همین نام ای کمیته درمانی ژن و بافت
مورد  های فرآورده ثبت به مربوط های درخواست بررسی کمیته این

 بندی طبقه خصوص در نظر اظهار وآنها  داری نگه های بانک اشاره و
 و ثبت از قبل ها این فرآورده با بالینی مطالعات انجام لزوم و

 سلول و بافت یها بانکتاسیس  و مربوطه ضوابط تصویب
  .[54]است

چارچوب سازوکارهای رسمی و هایی که در  رغم تالش علیدر ایران 
قوانین فعلی برای پاسخ به صورت گرفته است، غیررسمی 

و نیازمند طرح جدی و افی و مناسب نیست کهای موجود  چالش
گذار با  قانونشود  لذا پیشنهاد می وجود ضمانت اجرای موثر است،

خالءهای موجود را جبران نموده  "های بنیادی قانون سلول"تدوین 
و با تعهد قانون بر حمایت از کرامت بشری (مبنا و خاستگاه اصلی 

های فقهی ارجاع داد) به  توان به آموزه گذار را می این رویکرد قانون
های  م مربوط به سلولیتعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرا

  .بنیادی بپردازد
  

  یریگ نتیجه
های بنیادی بخشی از جامعه مدرن امروزه  چند تحقیقات سلول هر
رود و برای پیشبرد اهداف پزشکی بسیار مهم و ضروری  شمار می  به

های بنیادی از  است، لکن ممکن است در استفاده و استخراج سلول
هایی صورت پذیرد. لذا ضروری است چارچوب  رویان، سوء استفاده

ها،  سو، نجات جان انسان از یکاخالقی و حقوقی آن رعایت شود. 

ن از افراد انتظار داشت و از توا پرمعناترین عمل اخالقی است که می
های بنیادی صرفًا از انسان قابل تامین بوده و هر  سوی دیگر، سلول

انسانی حق دارد، بر اعضای خود تصرف داشته و استفاده از آن را 
با توجه به نتایج پژوهش در خصوص حقوق مقید به شروطی بداند. 

ان گفت که تو های بنیادی خود، می مالکیت و رابطه انسان با سلول
مطابق تعریف مال در حقوق ایران واضح است که عناصر جوهری 

شده از بدن های انسانی جدا ها و نمونه سازنده مال در مورد بافت
های انسانی را از لحاظ  توان اجزا و بافت کند و می مصداق پیدا می

قانونی مال محسوب کرد. بنابراین بین انسان و اجزای بدنش رابطه 
ود دارد، اگرچه ممکن است مالکیت در حد اعالی آن مالکانه وج

رو باشد. مباحثی از قبیل  هایی روبه نباشد و این رابطه با محدودیت
گذار  دهنده احترام قانون حمایت از شخصیت جسمی انسان نشان

ایرانی به چنین سلطه و استیالیی است؛ زیرا برای افراد ایجاد 
ارند و از تعرض به آن دوری کند تا این حق را محترم شم تکلیف می
گونه ایراد صدمه، ضرب، جرح و تعرض جسمی به انسان  کنند و هر

در  .داند ولیت مدنی و کیفری میئرا ممنوع نموده و موجب مس
پذیرش در حقوق ایران و   توان چنین گفت که نظر قابل نتیجه می
قبول در میان فقها این است که بین انسان با  نظر قابل  همچنین

عضا و اجزای بدن رابطه مالکیت ذاتی وجود دارد و شخص در اثر ا
شود و مانعی برای چنین  طبیعت تکوینی ملک دارای این حق می

کارگیری این فناوری  در خصوص لزوم به .شود حکومتی دیده نمی
کید دین ه با توجه به تاکنیز در حقوق ایران و فقه باید اذعان داشت 

سو، سفارش قرآن و  در علم از یکمقدس اسالم به پیشروبودن 
ها از  احادیث به رفع امراض و آالم بشری و حفظ حق حیات انسان

سوی دیگر، الزم است که دانشمندان و پزشکان جامعه اسالمی ما 
انسان بهره گیرند و باید  سالمت از این فناوری جدید در راه ارتقای

ها، با عنایت  کردن این پژوهشمند  ها و نظام نظارت با اعمال برخی
ا در مسیر آن ر غیرهبه عناصر فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، تاریخی و 

  درست هدایت کرد.
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