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  ١٣٩١خرداد ، ٣ي  ، شمارهپنجمي  ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني مجله 
 

  
  

  یالملل بین يها ها و مواضع سازمان است دولتیس: سالمت انسان و يساز کلون
   ۱يني، محمدرضا ام۱، افسر فرود١*پور ين مهديميس

  
 
  

  مروريي  مقاله
 چكيده

. ايجاد كرده است يگر مرتبط با سالمتيمشکالت د يها و حل برخ را در درمان بيماري يسازي، اميدهاي هاي اخير در كلون پيشرفت
 يرا در سـطح جهـان   يمختلفـ  يهـا  ره همراه است کـه واکـنش  يو غ  ي، مذهبما اين تكنولوژي با سؤاالت اجتماعي، حقوقي، اخالقيا

از  ياريبس.  ندارند ي،  قانون مشخصياند و برخ ب کردهيتصو يساز ي كلون را در زمينه ينياز کشورها قوان يتعداد .موجب شده است
ـ  ي، و برخـ يشـ يسـازي زا  مخالفـت شـديدي بـا كلـون     ياخالق يها يمختلف از جمله نگران ليكشورها و سازمان ها، به دال بـا   يحت

سازي  نظر غالب، طرفداري از كلون. پرداخته، و نظر موافق دارند يساز ج مثبت كلوني، به نتايتعداد. اند ، نشان دادهيقيتحق يساز كلون
 .است يشيازي زاس ها به داليل درماني و مخالفت با كلون ها و بافت سلول

لذا . مخرب باشد ييتواند نجات دهنده و از سو است که مي يست فناوريک و زيژنت شرفت مهم دريک پي، يساز كلون يطور کل به
 يو اجتمـاع  ين مناسـب، از مشـکالت اخالقـ   يانسان بهره برند و با قـوان  يارتقاي سالمت يمثبت آن برا يها د ازجنبهيگيران با تصميم
 .کنند يريشگي، پياحتمال

موضـع کشـورها و   بـه   يطـور اجمـال   بـه ، و را ارائه کـرده  يساز ي كلون در زمينه موافق و مخالف يها نظرات گروهن مقاله يدر ا 
  .ميپرداز مي انسان يساز ي كلون ها درزمينه سازمان

  يالملل بين يها ،  سازمانيدرمان يساز دمثل، كلونيتول يساز انسان، كلون يساز كلون : يديواژگان کل
  

                                                
  مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان  ١
  Email: simin.mehdipour@gmail.com ،۰۳۴۱۳۲۰۱۳۰۷: ، تلفنيلومتر اول جاده جوپار، دانشگاه آزاد اسالميکرمان، ک :نشاني *
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  مقدمه 

در  يد پزشکيجد يرسد هر روزه مسائل اخالق نظر مي به
مانند   يكه در موارد گردد از جمله اين دار مييخبرها پد

انسان چه  يساز يا كلون يص منابع، قطع درمان، اتانازيتخص
ق در يچون تحق هم يستيشرفت در علوم زي؟  پ)۱( د کرديبا

؛  در يساز ک و كلونيش ژنتي، آزماياديبن يها ي سلول زمينه
به انسان،  در جهت ارتقاي  يديدن قدرت جديحال بخش

. باشد ميند خلقت موجودات زنده ي، و کنترل فرآيسالمت
 يو اخالق ي، حقوقي، فرهنگيم اجتماعيدر مورد مفاه ينگران
ن مباحث قرن يتر از مهم يکيجاد يباعث ا يشرفتين پيچن

خصوص  مردم و به يبرا ياز آشکارين). ۲( گذشته شده است
وجود دارد که از  يو درمان يان و کارکنان بهداشتيمرب يبرا
 ).۱(ن موضوعات آگاه باشند يا

از موجودات  يمعني گروه ، بهيونانيشه يواژه کلون از ر
معني  ويژه به به رياخ يها کسان آمده است؛ در سالي

 ، استفادهباشد ميسم زنده يک ارگانيژنت يکه کپ يسميارگان
 ين اصطالح توسط دانشمندان نه تنها برايا. شده است

و ) DNAمانند( ها مولکول يکامل بلکه برا يها سميارگان
 يک تکنولوژي يساز كلون). ۳( رود كار مي ز بهيها ن سلول

د يتول يبرا يست شناسيدر حوزه ز يعيزان وسياست که به م
كار  به واناتيا حياهان يسم کامل گيا ارگانيها  سلول ها، بافت

ا يها  سميارگان يرجنسيد غيمعني تول به و )۴( رود مي
 ).۵( گرنديکديمشابه  يکيکه از نظر ژنت استهايي  سلول

 يساز كلون: شود م مييانسان به دو نوع تقس يساز كلون
. ٢)يا درماني يقيتحق( يشير زايغ يساز و كلون ١يشيزا

و ) ۶( سانجاد انيا يبرا يساز معني كلون به يشيزا يساز كلون
شروع  ين کلون شده برايک جنيگر، استفاده از يعبارت د به
ک يجاد يوا يکيژنت ينسخه بردار ، و)۷( يانسان يک حاملگي

 يساز ن نوع كلونيدر ا). ۸( گر استيه انسان ديانسان شب

                                                
1 Reproductive cloning 
2 Research/ Therapeutic cloning 

ست در داخل رحم ين کلون شده در مرحله بالستوسيجن
با ( ابديامل تر تک شود که بيش کاشته شده و اجازه داده مي

ن نوع از يا). ۹( )افتهيک مولود کامالً تکامل يجاد يهدف ا
ا برادر همسان، يک خواهر يجاد يا يتواند برا مي يساز كلون

همسان اتفاق  يدر مورد دوقلوها يعيطور طب چه که به مانند آن
در  ٣انيق شکافتن روياز طر يا به صورت مصنوعي افتد مي

چنين  هم يساز كلون. ام شودانج يمرحله دو تا هشت سلول
 ينه برا ، ٤يبدن يها سلول اي  ق انتقال هستهيتواند از طر مي
 يک ابزار علميعنوان  استفاده به يک مولود، بلکه برايجاد يا
و شود  ده ميينام يا درماني يقيتحق يساز كار رود که كلون به

هدف از و  باشد ميز يتوليدمثل متما به منظور يساز از كلون
سلول  اي  ان کلون شده توسط انتقال هستهيک رويجاد يا آن
 ياهداف درمان يبرا يجاد حاملگياست که بدون ا يبدن

کلون شده به  يها انيکه رو يهنگام). ۴( شود استفاده مي
 )روز بعد از لقاح ۵باً يتقر( دنديست رسيمرحله بالستوس

از آن مشتق  ياديبن يها سلول که سلول يدرون ي توده
 رود ن مييان از بيند روين فرآيشود، در ا د برداشته ميشون مي

عنوان منبع  به يابد، ولي ين تکامل نميش از ايب و) ۳(
 يتوانند برا كند که مي عمل مي ٥ينيجن ياديبن يها سلول
، ييها استفاده شوند و هدف نها از سلول اي  ژهيل انواع ويتشک
 سازگارند ينميهايي است که از نظر ا ارگان يها د سلوليتول

)۹.( 

ا در مورد يکه به دن يگوسفند Dollyاز زمان تولد  
اصالح  يباال ياز تکنولوژ يديانسان و مورد جد يساز كلون

هايي را اتخاذ  استين کشور سينژاد انسان اخطار داد، چند
را تحت نظارت مقامات  يک انسانيژنت يکردند تا تکنولوژ

 ياز علم پزشک اي  هحوز يساز كلون). ۷( اورنديمسؤول در ب
 يسالمت يرو يمتعدد يرات احتماليتواند تأث است که مي
داشته باشد و هم منبع اکتشافات  يت زندگيفيانسان و ک

                                                
3 Embryo-splitting 
4 Somatic cell nuclear transfer; SCNT 
5  Embryonic stem cells 
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  ١١ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

، يساز ر در كلونياخ يها شرفتيپ. د باشديجد ياساس
ابت، يهايي مانند د را در درمان بيماري يديجد يدهايام

قلب،  يمادرزاد يها ، بيمارييستم عصبيل سينسون، تحليپارک
جاد يا... استخوان و  يعضله قلب، پوک يها مر، بيمارييآلزا

، ياسي، سيبا سؤاالت اجتماع ين تکنولوژياما ا. کرده است
در سراسر جهان همراه  يو اخالق ي، مذهبي، اقتصاديحقوق
ده دارند که ياز دانشمندان عق ياديکه تعداد ز يدر حال. است

ر مسؤوالنه و خطرناک يغانسان  يساز كلون يکوشش برا
د يانسان نو يساز گر معتقدند که كلونيد يجمع .)۶( است

 نده استيآ يها نسل امروز و نسل يبرا يت زندگيفيارتقاي ک
ها و  استين دو گروه و سين مقاله،  استدالالت ايدر ا). ۱۰(

ي  در زمينه يالملل بين يها مختلف و سازمان يمواضع کشورها
نظرات مختلف،  يبررس. گردد ائه ميانسان ار يساز كلون
بر  ين تکنولوژيا رياز تأث يتواند ما را به درک بهتر مي
  .انسان برساند يمختلف سالمت يها جنبه

  انسان  يساز ي كلون ات مختلف در زمينهينظر

از  يطرفدار ،انسان يساز نظر غالب در مورد كلون
الفت با و مخ يل درمانيها به دال ها و بافت سلول يساز كلون
از دانشمندان،  ياديتعداد ز). ۱۱( است يشيزا يساز كلون

استگزاران و ي، سي، محققان مذهبيستين اخالق زيمتخصص
 يساز ت كلونيطرفدار ممنوع يالملل و بين ين ملمسؤوال

اختالف نظر  يدرمان يساز كلون ي نهيدر زم يهستند ول يشيزا
انسان،  يساز مخالفت با كلون يل اصليدال   ).۶( دارند
 يها انيز :باشند ير ميبوده و شامل موارد ز ياخالق يها ينگران
، عدم )۱۰( ريم مرگ و ابتال و يزان بااليمانند م يجسم
ت يو رعا يساز قات مربوط به كلونيت در تحقيشفاف

انسان،  يو آزاد يق، نقض خود مختاريتحق ياستانداردها
فرد کلون شده  مقام انسان، تحت سلطه بودن رت با شاًن ويمغا

، نبودن عدالت در )۳( جاد کرده استيکه او را ا يتوسط فرد
ارائه  ينه باال براي، هز)۳، ۱۰( يع خدمات بهداشتيتوز

 يمنف يها ، انتظارات و نگاهيدرمان يدهندگان خدمات بهداشت
ت ياحتمال احساس نقصان شخص اجتماع به فرد کلون شده و

ب مفهوم توليدمثل و يتخر، )۱۰( ها کلون يتر برا و حقوق كم
ت ي، ابهام در هويخانواده، ارتباطات مبهم کلون با فرد اصل

 انمخالف). ۱۲( کلون يدن تکامل روانيب ديو آس يفرد
 يب اتفاقيک ترکين تکنيده دارند که ايچنين عق هم يساز كلون
ک از قبل يانسان را محدود و ژنت يكند، آزاد ها را رد مي ژن
نقص عضو و  يزان بااليآنان م). ۱۱( كند جاد ميين شده اييتع

آن در  ييبر عدم کارا يليوانات کلون شده را دليدر ح يناتوان
، يشيزا يساز ت كلونيعالوه، ممنوع به).  ۱۲( دانند يانسان م

جاد يل ايتر به دل و سالمت، بلکه بيش يمنيل اينه تنها به دل
). ١٣( باشد مي يک و اجتماعيولوژيزي، فيمشکالت قانون

ش داده است، از جمله يهايي را افزا ينگران يدرمان يساز كلون
ها استفاده  که دانشمندان از تخمک آن يزنان يمخاطرات برا

مورد استفاده،  يها کيتکن يكه بعض ل اينيز به دليكنند، و ن مي
 يريشگيپ است، به منظور يشيزا يساز كلون ين قدم براياول

ق ياز به نظارت دقيون شده، نکل يها جاد انسانيا يازتالش برا
هايي،  ن درمانيبه چن يابيدر صورت دست يحت. وجود دارد
تر مردم به  بيش يقدر گران خواهد بود که دسترس احتماالً آن

   .)١٤( ر ممکن استيها غ آن

ن يتر يد قويانسان شا يساز استدالالت طرفداران كلون
 ياه انسان در جفت يساز از كلون ياستدالل در طرفدار

ک توليدمثل يک تکنيعنوان  به يساز كلون. نابارور باشد
 يها جفت. دهد يتوليدمثل را توسعه م يها متفاوت، روش
ر اشکال کمک به توليدمثل بهره يتوانند از سا نابارور که نمي

مربوط  يکيداشته باشند که از نظر ژنت يتوانند فرزندان ببرند مي
ها  از آن يکيرور که با يها در مورد جفت. به خودشان هستند

ک ي يساز ، كلوناست) نگتونيمانند هانت( يماريک ژن بيناقل 
احتمال داشتن فرزند سالم  ياديزان زيسلول از نفر سالم به م

که طرفدار  ياز کسان يتعداد). ۱۰( دهد يش ميرا افزا
ها  كنند که انسان انسان هستند اظهار مي يشيزا يساز كلون
ن شده هستند، ييش تعياز پ ياديز زانيشه به ميباً هميتقر
ن يمع ي خانواده ک کشور، زمان، طبقه، ويکه در  يطور به

ن است که از نظر يک شخص اياگر سرنوشت . شوند متولد مي
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 يساز ک کلون باشد، چرا كلوني يو اخالق ي، فرهنگياجتماع
 يکين ساختار ژنتيي؟ تع)۱۱( د اجازه داده شوديک نبايژنت
مطلوب را انتخاب  يژگيجازه خواهد داد که وها از قبل، ا بچه

خواهد کرد و افراد در  يها ارزان حاصله را به آن يايکنند و مزا
 ). ۳( شوند مات مربوط به توليدمثل آزاد مييتصم

اصل  ياز نظر اخالق ،يساز طرفداران كلون ي دهيبه عق
ق يانسان را تشو يانتخاب يساز ، استفاده از كلونيسودمند

فوائد . تر خواهد بود د آن از مضراتش بيشيرا فوايكند ز مي
، يخود هشامل کاهش نقائص زمان تولد، سقط خودب ياحتمال

ل نقائص تولد، و عذاب يبه دل يت زندگيفياز دست دادن ک
ده آنان، هدف از يبه عق. باشد ميخانواده  يماد و يعاطف
با  ياصالح نژاد، تولد موجود يساز كلون يرش اخالقيپذ

د يانسان در تول يساز كلون. تر است كم يارث يها يينارسا
صد در صد  يمنيهايي که از نظر ا ها و اندام سلول ها، بافت

انسان  يساز فوائد كلون. سازگار هستند ارزشمند خواهد بود
تر مشخص شده  وند عضو نسبت به مضرات آن كميپ يبرا

دست آوردن عضو و  به يفوائد شامل کاهش انتظار برا. است
از  يناش يشکالت مربوط به پس زدن بافت و عوارض جانبم

مربوط به دوره  يفکر يعالوه از نگران به. است يمنيسرکوب ا
در نگاه به . كند مي يريموجود جلوگ يستم شانسيانتظار و س

ها استنباط  ر انسانيعنوان افراد واحد مانند سا ها به کلون
احترام  و از حقوق يسته برخورداريها شا شود که کلون مي

ک کلون به يکه در آوردن  يکير افراد هستند و تکنيبرابر با سا
 ).۱۰( كند ها را کم ارزش نمي كند وجود آن مداخله مي يزندگ

 يها با استفاده از سلول يو اخالق يل علميدانشمندان، به دال  
 يها ده دارند که اوالً سلوليها عق آن. موافقند ينيجن ياديبن
جاد کرده يها را ا بيماري يد به درمان بعضيام ينيجن ياديبن

شود، در مراحل  ها استفاده مي هايي که از آن انياً روياست، ثان
 يگيران اخالق كه تصميم سوم اين ،هستند يتکامل ي هيار اوليبس

بهبود  يروز برا ۱۴ان را تا يرو  يق رويز تحقين نيسابق بر ا
 يق رويكه تحق گر اينيد. اند اجازه داده يلقاح خارج رحم

كند  جاد مييه ايعلوم پا يبرا يدي، ابزار جدياديبن يها سلول

 يولوژيک و بيژنت ي نهيشرفت در زميپ يبرا ياديل زيکه پتانس
  ).۱۵( تکامل دارد

ي  مختلف در زمينه ين کشورهايها و قوان استيس
    يساز كلون

 يساز ي كلون را در زمينه ينياز کشورها قوان يتعداد
فرانسه، آلمان  مانند ييکشورها. اند ب کردهيسان تصوان يشيزا

 كنند کلون شده را منع مي يها نيجاد جنيحاً ايو کانادا صر
رتبه کانادا خواستار  يمقامات عال ۲۰۰۱ در سال). ۱۶(

ن و يجن يکيانسان، اصالح ژنت يساز كلون يت جهانيممنوع
ان محقق). ۱۷( گر شدنديد يک و توليدمثليت ژنتين فعاليچند
د کنند يرا تول ينيجن ياديبن يها ستند که سلوليمجاز ن يآلمان

 يها همکار د آنيگر در توليد يبا محققان کشورها يا حتي
سلول  ي ق انتقال هستهين از طريجاد جنين ايبنابرا). ۱۸( کنند
ا ممنوع است و در کانادا پنج تا يتاليدر آلمان، کانادا و ا يبدن

 ).۱۹( ده سال مجازات زندان دارد

 شيا، پرتغال و اتريتاليک مانند ايکاتول يکشورها يبعض
ونان، هلند و يدر سوئد، فنالند، . مخالفند يساز با كلون زين

که از لقاح ( ينيجن ياديبن يها انگلستان برداشت سلول
 ن مجاز استيط معيتحت شرا) آيند دست مي به يشگاهيآزما

کلون  يها نيجنجاد يا  ۲۰۰۱ ي هيانگلستان در ژانو).  ۱۸(
در  يساز كلون). ۱۶( اجازه داد يقات پزشکيتحق يشده را برا

) يدرمان يساز كلون( يقات پزشکين کشور محدود به تحقيا
اي، عالوه بر  ق انتقال هستهيان از طريجاد رويا). ۲۰( است

الت ي، ايا، کره جنوبيهايي مانند استرال انگلستان در کشور
سوئد، . ز مجاز استين) ۲۱(ژاپن  و  )۱۹( سنگاپور ،ايفرنيکال
کلون  يها نيجاد جنيز اعالم کردند که با ايل نين و اسرائيچ

 ).۱۶( ندارند يق، مخالفتيتحق يشده برا

ک موضوع ي ياديبن يها سلول يق بر رويکا، تحقيدر آمر
ات يده دارند که حيعق ياديرا تعداد زيز است زيمناقشه برانگ

جاد يا يان براياستفاده از روشود و  در زمان لقاح آغاز مي
ن کشور، استخراج يدر ا. ، معادل با قتل استياديبن يها سلول

 اهدا يها انياز رو ينيجن ياديبن يها سلول يتعداد محدود
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  ١٣ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

از ين يشگاهيلقاح آزما يها را برا هايي که آن شده توسط زوج
اجازه داده شده  يردولتيغ ي نداشتند، و با استفاده از بودجه

با  ياديبن يها سلول يق رويتحق ۲۰۰۹در سال ). ۲۲( بود
ط يکا، تحت شرايبهداشت آمر يتو ملياستفاده از بودجه انست

ن بودجه يچنان ذکر شد که ا ژه مجاز اعالم شد اما هميو
  ).۲۳( استفاده شود يساز كلون يتواند برا نمي

را به شکل بسته دنبال  يدگاه سنتيتر، د بيش يمسلمانان سن
ران تالش يان ايعيش خصوص ان، بهيعيکه ش يدر حالكنند،  مي
ن يران جزو اوليا .ها همراه باشند يكنند که با نوآور مي

را  ياديبن يها سلول يق رويمسلمان است که تحق يکشورها
است که ين کشور دنيو دهم  )۲۴( شروع کرده است

جاد کرده، کشت داده و منجمد يرا ا ينيجن ياديبن يها سلول
، ۲۰۰۴از سال  يرانيدانشمندان ا).  ۲۵،  ۲۶( کرده است

ران، يا در). ۲۵( اند د کردهيانسان را تول ياديبن يها سلول
ب ينه به تصوين زميدر ا ياسالم يتوسط مجلس شورا يقانون
صورت گرفته بر اساس  يها تيو فعال) ۱۵،  ۲۶( ده استينرس
 ن است کهيمورد ارجاع ا يفتوا). ۲۶( مراجع بوده است يفتوا
؛ اما باشد ميممنوع  يعلت عواقب بعد به يشيزا يساز كلون
با هدف درمان با  يساز و كلون ياديبن يها سلول يق رويتحق

ن يكه جن ممکن قبل از اين يها اطيتوجهات کامل و تمام احت
و با توجه به ) ۶،  ۲۵،  ۲۷-۲۹( دا کند، مجاز استيروح پ
سط مقامات تو ينيجن ياديبن يها سلول يق رويكه تحق اين
 نه صورت گرفته استين زميدر ا يقاتي، تحق د شدهييتأ يمذهب

خ يقات اخالق و تاري، مرکز تحق۲۰۰۵در سال  .)۳۲-۳۰(
که بر ) ۱۵،  ۲۶( ارائه داد ييدانشگاه تهران راهنما يپزشک

 ينحو د بهين بايمرتبط با گامت و جن يها اساس آن، پژوهش
و با مجوز مسؤول  حفظ شود يباشد که شأن و کرامت انسان

ن يهايي از ا در بند. اخالق در پژوهش باشد ي تهيان و کميرو
در مواردي كه جايگزين «: ر ذکر شده استيراهنما موارد ز

پژوهش نبايد بر روي رويان انسان انجام  مناسبي وجود دارد، 
. شود و توليد رويان انسان با مقاصد پژوهشي ممنوع است

رساندن يا تخريب رويان هستند هايي که شامل آسيب  پژوهش

) پس از لقاح(روز  ۱۴هاي با سن بيشتر از  بر روي رويان
هايي كه براي ايجاد حاملگي استفاده  رويان. باشند يممنوع م

هاي کمک  اي در برنامه هايي كه ديگر استفاده شوند و رويان مي
از جهت ) هاي باقي مانده و اضافي رويان(ندارند  ١يبارور

 ي هاي دسته پژوهش بر رويان ؛هش متفاوت هستندانجام پژو
اول تنها در صورتي قابل قبول است كه نتايج حاصل از آن 

تغيير ، دست آمدن از هيچ نوع پژوهش ديگري نباشد قابل به
محتواي ژنتيكي گامت و رويان انسان که قرار است به جنين 

هاي مورد  تعداد رويان و تبديل شود، در پژوهش ممنوع است
حداقل تعداد الزم براي رسيدن به هدف پژوهش  وهش بايدپژ

  ). ۳۳(» باشد
در  اي  ب شدهيمسلمان، قانون تصو يتر کشورها بيش در 

 يو مذهب ين مقامات علمينه وجود ندارد و مباحثه بين زميا
ت آن از آن جهت يکه اهم ياز جمله مصر، کشور. دارد  ادامه

ي  هيتوجه کلصادر شده در آن مورد  ياست که فتواها
ه اشکال ياعظم مصر، کل يمفت. باشد ميمسلمانان اهل سنت 

ل يتما يدانشمندان مصر. داند ير با اسالم ميرا مغا يساز كلون
روز  ۱۴را در  ياديبن يها د سلوليتول يبرا يساز دارند كلون

، اما )ر توليدمثليبا اهداف غ( ان، انجام دهندياول تکامل رو
ق يتحق يان برايا استفاده از روبهداشت ب يکايس سنديرئ

مسلمان از  يها و کشورها از گروه يتعداد ).۲۱( مخالف است
 يه، آکادميكنند مانند ترک ت مييحما يساز هر دو نوع كلون

در  ٣يمل يفتوا يدر مصر، و شورا ٢يق علميو تحق يتکنولوژ
نه ين زميدر ا ياديه مباحثات زياگرچه در ترک). ۳۴( يمالز

که  كردان يب ۲۰۰۶ه يدپارتمان مذهب در ژانو وجود دارد و
م شود و ين تکريآغاز ي ک فرد از لحظهيعنوان  د بهيانسان با
 يد برايبا يشگاهيمانده از لقاح آزما يباق يها انيتنها رو

 دگاهياز د). ۲۱( استفاده شود ياديبن يها سلول يق رويتحق

توليدمثل مجاز  يبرا يساز اهل سنت، كلون يعلما يبرخ
و رفع  يريشگيقات به منظور پيانجام تحق يست اما براين

                                                
1 Assisted Reproductive Technology (ART)  
2 The Academy of Scientific Research and Technology 
3 The National Fatwa Council 
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د يدر عربستان تول  ).۳۵( باشد ميمجاز  ينيجن يها يينارسا
 يدرمان يساز ق ممنوع است و كلونيان به منظور تحقيرو

گرچه استخراج و استفاده از . هنوز مورد مناظره است
ل يالسقط شده به د يها نيا جنيها  انياز رو ياديبن يها سلول
در امارات متحده ). ۲۱( ن مجاز استي، با اجازه والديدرمان
ق، يانسان طبق قانون ممنوع است و تحق يساز ، كلونيعرب
انسان مجاز  يساز گر با هدف كلونيد يها تيش و فعاليآزما
سال  ۲-۵ت را نقض کنند، به ين ممنوعيکه ا يافراد. باشد مين

 شوند حکوم ميم ينقد ي مهيهزار درهم جر ۲-۵ زندان و
 باشد ميممنوع  يساز ز هر دو نوع كلونيدر تونس ن). ۳۶(
مسلمان نگرانند که  ياز مقامات در کشورها يتعداد).  ۲۱(

و  يساز نه ممکن است منجر به كلونين زميها در ا تيفعال
گرچه ). ۳۴( ماران شوديب يها ه انداميته يکشتن کودکان برا

کشورها ادامه دارد،  ي همهباً در يتقر يشيزا يساز منع كلون
کشورها در طول زمان موضع خود را نسبت به  يبعض
 ياست کنونياند و در مورد س ر دادهييتغ يشيرزايغ يساز كلون
در منابع  يافت نشد و حتي يقيز اطالع دقيکشورها ن يبرخ

ده يمختلف د ياست کشورهايس ي نهيدر زم يمختلف تناقضات
 يبرخ يند مواضع کنوني، برآ۱ي   شده است، اما جدول شماره

 يساز در رابطه با كلون يتر است مشخصيکشورها را که س
  .دهد يدارند، نشان م يقيتحق

  

 کشورها يدر برخ يشيرزايغ يساز كلون -۱ ي جدول شماره

  اي انتقال هسته  يقيتحق يساز كلون  نام کشور  *اي انتقال هسته  يقيتحق يساز كلون  کشور
  ×  ×  نيچ  -  -  شياتر
  ×  ×  ژاپن  -  -  ايپاناس

  ×  ×  سنگاپور  ×  ×  اياسترال
  ×  ×  سوئد  ×  ×  لياسرائ
  -  -  فرانسه  -  -  آلمان

  -  ×  فنالند  -  -  ايتاليا
  -  -  کايکاستار  -  ×  رانيا

  ×  ×  )التيا( ايفرنيکال  -  -  يامارات متحده عرب
  -  -  کانادا  -  ×  کايده آمرحاالت متيا
  ×  ×  يکره جنوب  ×  ×  ايتانيبر
  -  ×  مصر  -  ×  کيبلژ

  -  ×  لنديوزين  -  -  پرتغال
  -  ×  هلند  -  ×  هيترک

  -  ×  وناني  -  -  تونس
  .اند ق را مجاز اعالم کردهيبه منظور تحق اي  ق انتقال هستهين از طريجاد جنيهايي که ا کشور*

   يالملل بين يها مواضع سازمان
 ١سازمان ملل متحد

پتامبر را در س يساز آلمان موضوع معاهده كلون فرانسه و
خود را به  يشنهاديت پيممنوع شروع کردند و ۲۰۰۱

                                                
1 United Nations 

از اعضاء سازمان  يتعداد .نمودندمحدود  يشيزا يساز كلون
همراه با ( اياالت متحده و اسپانيطور برجسته ا به ملل و

از ) کان که حالت مشاهده کننده در سازمان ملل دارديوات
بعد . دندت کريانسان حما يساز انواع كلون يمان منع تماميپ

ز احساس کردند که ياز کشورها ن يتر از آن تعداد بيش
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 ۲۰۰۲ان سال يتا پا. د ممنوع شوديبا يقيتحق يساز كلون
کامل ت يممنوع ي ت خود را از معاهدهيکشور حما ۴۰حدود 
وجود داشت که  يچنين شواهد هم. نشان دادند يساز كلون

 و ييقايآفر ياز کشورها اي  ، بخش عمدهياسالم يکشورها
ت از يل به حمايتما ييايآس ياز کشورها ياديتعداد نسبتاً ز

ن ائتالف قابل يا ياما حت. داشتند يساز ت کامل كلونيممنوع
گر يرا در بخش ديک توافق موثر نبود، زيتوجه نشانه 

 ي، شامل کشورهايساز مخالف با منع کامل كلون يکشورها
    ). ۳۷( دندن، سنگاپور و سوئد بويمانند انگلستان، چ يمهم

 يمان احتماليپ يسازمان ملل مناظره رو ۲۰۰۳در اکتبر 
جه رها شده بود يک سال قبل بدون نتيرا که  يساز منع كلون
ش از چهل کشور از جمله يب. مجدد قرار داد يمورد بررس

ت کردند که يکا حمايشنهاد کاستاريکا از پياالت متحده آمريا
، بلکه يشيزا يساز ي كلون ت کامل را نه تنها در زمينهيممنوع

ن از يگزيجا يها د بافتيتول( يشيرزايغ يساز كلون يبرا
نده آلمان در ينما. خواستار شده بود) نيجن ياديبن يها سلول

ت يک حمايشنهاد شده توسط بلژيت پيسازمان ملل از ممنوع
ر موارد يو مجاز بودن سا يشيزا يساز ت كلونيکرد که ممنوع

در ششم  .بود ين ملين انسان در قوانيجن يها استفاده از سلول
سازمان ملل به  يمجمع عموم يته حقوقيکم ۲۰۰۳نوامبر 

) ۱۸(ک را رد کرد يشنهاد بلژيپ داد و يکا رأيشنهاد کاستاريپ
س معاهده ينو شير انداختن پيبر به تأخ يران مبنيشنهاد ايپ اما
ز ش ايب). ۳۸(انجام نشد  يگير و تصميم رفته شديپذ ۲۰۰۵تا 

ت يا از طرف سازمان ملل به ممنوعيعلوم دن يشصت آکادم
ر فرا يب پذيجاد افراد آسياز ا يريشگيپ يانسان برا يساز كلون

ن يچنان اصرار داشتند که چن ها هم آن يول. خوانده شدند
ها در  درمان بيماري يبافتها را برا يساز د كلونينبا يتيممنوع
از  يت جهانياحمگرچه در سازمان ملل ). ۳۹( رديبر گ
کا و حدود ي، آمرداشتوجود  يشيزا يساز ت كلونيممنوع

 يها د کوششيگر اصرار داشتند که معاهده بايکشور د ۵۰
ز يرا ن ينيجن ياديبن يها د سلوليبا هدف تول يساز كلون

در چند کشور از جمله  يدرمان يساز اما كلون. ممنوع کند

ت يا با ممنوعه آن يها است و دولت يس و سوئد قانونيانگل
  ).۳۸( مخالفند يجهان

سازمان ملل،  يمجمع عموم ۲۰۰۵در هشتم مارس  باالخره
رفت که يانسان پذ يساز ي كلون ه ملل متحد را در زمينهيانيب

 يالزم برا يارهايمع ي در آن از اعضاء خواسته شده بود همه
ر با شاٌن يانسان را که مغا يساز اشکال كلون ي هيت کليممنوع
 ۳۴رأي موافق و  ۸۴ ه را بايانيمجمع، ب. رنديهستند، بپذ يانسان

ز از رأي دادن يران نيعضو از جمله ا ۳۷. رفتيرأي مخالف پذ
  . )۴۰( کردند يخوددار

  ١يسازمان بهداشت جهان
در ژنو از پنجم  ين نشست مجمع بهداشت جهانيپنجاهم

ب کرد که استفاده از ي، تصو۱۹۹۷ يتا چهاردهم ماه م
ر يغ ياز نظر اخالق يافراد انسان يه سازيشب يبرا يساز كلون

در ). ۴۱( است ير با کمال و اخالق انسانيقابل قبول و مغا
مخالفت  را با  ير کل سازمان بهداشت جهانيز دبين ۲۰۰۰سال 
ن يا ۲۰۰۲ه يدر فور. ح کرديانسان تصر يشيزا يساز كلون

ار کرد انسان تکر يشيزا يساز سازمان مخالفت خود را با كلون
 يقات پزشکيتحق يبرا يساز ت كلونيو آشکارا بر ضد ممنوع

  ).۴۲( اخطار داد
   ٢اروپا ي هياتحاد

 يدر مورد حقوق انسان و پزشک ۱۹۹۷در سال مان اروپا يپ
ر يانسان هر دو را غ يساز و كلون يکيژنت يکه دستکار يستيز

ي  ن معاهده چندجانبه در زمينهيتر مجاز دانست، جامع
جده يه ي ماده. باشد مي يک انسانيد ژنتيجد يتکنولوژ
د و شرط ممنوع يکلون شده را بدون ق يها نيجن ي معاهده

 )قيتحق يبرا ن صرفاًيد جنيت توليهمراه  با ممنوع( كند مي
ن يرا به ا اي  حهياروپا ال ي هياتحاد ۱۹۹۸در سال . )۴۳ ، ۴۴(

ک ي جاديهر نوع مداخله با هدف ا« که كند معاهده اضافه مي
، چه زنده و چه مرده، يگريبا انسان د يکيانسان که از نظر ژنت

  . )۱۶، ۴۴( ممنوع است »کسان باشدي

                                                
1 World Health Organization 
2 The European Union 
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عضو  يپارلمان اروپا کشورها ۱۹۹۸و  ۱۹۹۷در سال 
منع هر نوع  يقانون اجبار« ه اروپا را فرا خواند تاياتحاد
را در کشور خود  يانسان يساز ق انواع كلونيطر زق ايتحق

در . را مقرر کنند »نقض آن يبرا يفريوضع کنند و مجازات ک
 يساز كلون يپارلمان اروپا موضع خود را برا ۲۰۰۰سال 
 يچنين انگلستان را برا هم. ح کرديمجدداً تصر يقيتحق

 يقيتحق يساز م خود در مجاز دانستن كلونيبرگشت از تصم
 يها نيجاد جنيمنع اپارلمان به  ۲۰۰۳ در سال . فرا خواند

 يها سلول يق روياز جمله تحق ياهداف پژوهش يبرا يانسان
ص بودجه يه اروپا از تخصياکنون اتحاد). ۴۵( داد يرأ  ياديبن
) که مجاز است ييدر جا( ياديبن يها سلول يق رويتحق يبرا
چ يه. كند انسان را ممنوع مي يساز كند، اما كلون ت مييحما

 ي هيوجود ندارد، اما اتحاد يدرمان يساز كلون يبرا يمنع قانون
ان يجاد رويا يبرا اي  هايي را که از انتقال هسته قياروپا تحق

توانند در  کشورها مي. كند ت نميياستفاده شود، حما
 يها ق سلولين کنند که چه نوع تحقييخودشان تع ي محدوده

د با در ين صورت بايت کرد که در ايتوان حما را مي ياديبن
  ).۲۳( ره باشديو غ ي، اخالقيه توجهات علميگرفتن کلنظر 

  ١گروه هشت
االت ياست که شامل ا ير رسميک ساختار غي ۸گروه 

ا، کانادا، ژاپن و يتاليمتحده، انگلستان، فرانسه، آلمان، ا
دهند تا  يل ميه است که ساالنه جلسه تشکيون روسيفدراس

 يدگيرسدارند  يت عموميکه اهم ياناتيسران کشورها به جر
 يبه منع جهان ۸در دنور گروه  ۱۹۹۷در جلسه . کنند
ه يبر اساس اعالم. انسان فرا خوانده شدند يشيزا يساز كلون

از به ين يرو ۸، رهبران گروه ۸نهايي جلسه دنور گروه 
 يبرا يالملل تنگاتنگ بين يو همکار يمناسب بوم يارهايمع

ک کودک، يد جايا يبدن برا يها منع استفاده از انتقال سلول
  ). ۴۵( توافق کردند

  ٢ ونسکويملل متحد؛  ي، فرهنگي،علميسازمان آموزش

                                                
1  Group of Eight 
2 UNESCO 

ملل  يو فرهنگ ي، اجتماعيسازمان آموزش ۱۹۹۷در سال 
و حقوق  يژنوم انسان ي نهيدر زم يه جهانيانيک بيمتحد 
 ي ماده. شد دييتأکشور  ۱۸۶ب کرد که توسط يرا تصو يانسان

هستند، مانند  ين انسانأر شياهايي که مغ تيفعال« هيانيب ۸
 يادعا).  ۴۶( كند را ممنوع مي »انسان يشيزا يساز كلون
ن يكه اول اينبر  يمبن ۲۰۰۲ها در اواخر سال  از رسانه يگروه

را مورد  يساز كلون يت راهنمايانسان کلون شده است، فور
 يتمام ياسيونسکو از رهبران سير کل يدب و د قرار داديتأک

رند تا در ينظر گ مناسب را در يارهايهمه مع خواستها کشور
 يجد يديها، که تهد ن چالشين زمان ممکن به ايتر عيسر
  .)۱۲( نديمنحصر به فرد بودن انسان است، پاسخ گو يبرا

در  ۲۰۰۸اکتبر  ۲۸بر گزارش ارائه شده در مورد جلسه  بنا
ن سازمان معتقد يونسکو، اياخالق  يالملل بين ي تهيس، کميپار

ممنوع  يالملل د در سطح بينيبا يدمثليتول يساز که كلوناست 
ان انسان در يو رو ياديبن يها سلول يق رويشود، و تحق

 ).۴۷( هايي که مجاز است، قانونمند شود کشور

  ٣کايعلوم آمر يمل يها يآکادم
ن استنتاج يکا چنيعلوم آمر يمل ياز آکادم يدر گزارش

را که  يشيزا يساز كلوند يکا باياالت متحده آمريا كه شود مي
از  يشود، ممنوع کند ول ک کودک انجام مييجاد يبا هدف ا

را يت کند زيحما ياديبن يها د سلوليتول يبرا اي  انتقال هسته
درمان  يد برايجد يپزشک يها جاد درمانيدر ا يادياحتمال ز
 دارد يشرفت دانش پزشکيات و پيد کننده حيتهد يها بيماري

)۴۸ .(  
 ٤کيل ژنتانجمن مسؤو

 يساز كلون ياز فراخوان منع جهان ين انجمن دربخشيا
ت يجهان را فرا خوانده است تا ممنوع يها انسان ملت

کرده و شان  ين و مقررات مليقوان را وارد انسان يساز كلون
 يها قدم يالملل ک دادگاه بينيل يرا محکوم کنند، و با تشک آن
ها،  در ملل، فرهنگ ندهيفزا يها يتا نگران دنه را بردارياول

                                                
3 US National Academies of Science 
4  Council for Responsible Genetics; CRG 
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مختلف را در رابطه با احتمال  ياعتقاد يها مذاهب و نظام
 ي چنين کنگره هم. کند يابيات ارزيانسان با جزئ يساز كلون

 يساز فرا خواند که كلون يب قانونياالت متحده را به تصويا
 ا انتقال هسته ممنوع سازدين يق شکافتن جنيانسان را به طر

)۴۹.(  
 ١کايهداشت آمرب يتو مليانست

بر حذف  يکا مبنيس جمهور آمرييبر اساس دستور ر
 يها سلول يق رويانجام مسؤوالنه تحق يموانع موجود برا

 ۲۰۰۹ل يکا در آوريبهداشت آمر يتو ملي، انستياديبن
 - ۱: ر استوار استيصادر کرد که بر اصول ز يدستورالعمل

را از تواند درک ما  انسان مي ياديبن يها سلول يق رويتحق
 يد برايجد يها ارتقاء بخشد و به کشف راه يماريو ب يسالمت

د ين باياهداء جن -۲. ها کمک کند و درمان بيماري يريشگيپ
ن يا. رديکامالً آزادانه، داوطلبانه، و آگاهانه صورت گ

ت کامل اصول يرا با رعا يشير زايغ يساز دستورالعمل كلون
تو ين راهنما، انستيس ابر اسا. داند يمجاز م يو اخالق يانسان
 يها سلول يق رويتواند بودجه تحق کا مييبهداشت آمر يمل
جاد شده يا يها نيكه از جن ن کند مشروط بر اينيرا تأم ياديبن

جاد يا يدرمان مشکالت بارور يکه برا يشگاهيدر لقاح آزما
ن منظور استفاده يا يست، براين يازيها ن گر به آنياند و د شده
دارد و  يعلم يقات دستاوردهاين تحقيكه ا اينبا فرض ( شود

 يق بر رويتحق). انيپس از کسب اجازه از اهداء کننده رو
اند، از  دست آمده گر بهيکه از منابع د ينيجن ياديبن يها سلول

که  يحاصل از لقاح مصنوع يها انيو رو اي  جمله انتقال هسته
 شود و نميتيانست ي اند، شامل بودجه جاد شدهيق ايبا هدف تحق

)۵۰ .(  
  کايآمر ي کنگره
با  اي  حهي، ال۲۰۰۷خ هشتم مارس يکا در تاريآمر ي کنگره

انسان طرح کرد که دو هدف  يساز ت كلونيعنوان ممنوع
ي موضوعات  انسان و مراقبت در زمينه يساز منع كلون: داشت

 يساز ت كلونيممنوع ي حهيطبق ال. يقات پزشکيمهم تحق

                                                
1  National Institute of Health 

ا کوشش يانجام  -۱: باشد يرقانونيد غير بايانسان، موارد ز
 ييا خارج يتجارت داخل -۲انسان،  يساز انجام كلون يبرا

االت يانسان در ا يساز محصوالت انتقال هسته با هدف كلون
افته به يت لقاح نيصدور بالستوس -۳. گريد يمتحده يا هر جا

ن يطبق ا. ستيجا ممنوع ن انسان در آن يساز که كلون يکشور
سال زندان و  که موارد فوق را نقض کنند تا ده يکسانحه، يال

که  ييا سه برابر درآمد يمه نقديون دالر جريليک ميپرداخت 
) تر باشد هر کدام که بيش( دنآور يدست م ن کار بهياز ا

را به  يسلول بدن ي  ن قانون، انتقال هستهيا. دنشو محکوم مي
س ييال دستور ردنب به). ۵۱( كند منع مي زيافته نيتخمک لقاح 
 يها سلول يق رويبر برداشتن موانع تحق يکا مبنيجمهور آمر

ن کشور، در يبهداشت ا يتو مليانست يو انتشار راهنما ياديبن
ب شد که يتصو يکا قانونين جلسه کنگره آمريازدهميصد و 

 يها از جمله سلول ياديبن يها ق بر سلوليتحق بر اساس آن،
تو ذکر شد، يانست ير راهنماکه د يطيبا شرا ينيجن ياديبن

 يد برايتو نباين قانون، بودجه انستيطبق ا. تواند انجام شود مي
  ).۵۲( صرف شود يساز ا انجام كلونيت يحما

  ٢يعلوم پزشک يسازمان اسالم
 ي ق هستهيه کرد که تزرين سازمان توصيا ۱۹۹۷در سال 
د مجاز يزنده به داخل تخمک بدون هسته نبا يسلول بدن
از  يريشگيپ يرا برا ينيد قوانيمسلمان با يشورهاباشد، ک

در  يانسان توسط مؤسسات خارج يساز كلون يق رويتحق
 يساز كلون ي نهيشرفت در زميشان وضع کنند و پيکشورها
ن سازمان ين کنفرانس ايدر هشتم). ۵( د کنترل شوديانسان با
ه شد که يتوص ياسالم يهاردر قاهره، به کشو ۲۰۰۴در سال 

 يپزشک يها به درمان يابيدست يرا برا يشيرزايغ يازس كلون
  ).۵۳( انسان را منع کند يشيزا يساز رند و كلونيبپذ

   يريگ جهينت
مهم است  يکيو تکنولوژ يشرفت علميک پي يساز كلون
که  يديبا امکانات جد ين تکنولوژيا. دارد يبيا و معايکه مزا

كند، از  جاد مييها ا و درمان بيماري يک انسانيي ژنت در زمينه

                                                
2 Islamic Organization for Medical Sciences 
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 يها نهيهايي در زم يها و نگران جاد ترسيک سو باعث اي
ها  هايي را در درمان بيماري ديگر اميد يمختلف شده واز سو

جاد کرده يا يتر در علوم پزشک بيش يها شرفتيو امکان پ
هر کدام  يالملل مختلف بين يها سازمانو ها  دولت. است
بأ توافق يتقر. اند ن خصوص اتخاذ کردهيرا در ا يمواضع
وجود دارد، اما  يشيزا يساز ت  كلونيممنوع يبرا يالملل بين

 ياختالف نظر فراوان يا درماني يقيتحق يساز ي كلون در زمينه
وجود  يکساني يالملل چ قانون بينيشود و هنوز ه مشاهده مي

شود،  مخالفت مي يقيتحق يساز که با كلون يدر موارد. ندارد
ن ترس وجود ين، ايدر ارتباط با جن يخالقعالوه بر مسائل ا

لذا . شود يشيزا يساز ها منجر به كلون تين فعاليدارد که ا
ن يا يايب شود که هم بتوان از مزايتصو ينيسته است قوانيشا

بهره جست، و هم از تجاوز به شأن و مقام  يعلم يتکنولوژ
، يو اجتماع يروان، ياخالق يآمدها يجاد پيو ا يانسان

  .کرد يريشگيپ
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