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Article Info Abstract 

Original Article 
Efforts in medicine and tissue engineering have shown that the production of 

human tissues and organs within compounds of human-animal cells is possible 

through a technique called interspecific blastocyst complement. The creation of 

human-animal chimeras allows the medical world to test some of the common 

features of humans, namely their stem cells, in the bodies of other living things.  

Among reconstructive medicine's significant achievements are numerous benefits, 

including the production of human organs in animals and their ultimate use in organ 

transplant surgery. This article uses an analytical approach to explain this vital 

technology’s legal regime. Since human essence and soul are divine, and inherent 

dignity governs the bondage of living human cells from birth, the legal challenges 

to hybrid humans, which contain human cellular composition, seem to be due to 

this gift, namely, The description of being human is of particular importance that 

should be considered in modern medical and tissue engineering approaches. 
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 چکیده  اطالعات مقاله 

در    یانسان  یها ها و اندامبافت   دیاز آن است که تول   یبافت حاک  یو علم مهندس  یگرفته در پزشکصورت   یهاتالش پژوهشی مقالۀ  
  ر یپذامکان   یا گونهنیب  ستیبه نام مکمل بالستوس   یفن    قی از طر  وانیانسان ـ ح  یهاحاصل از سلول   باتیداخل ترک

مشترک انسان    یهایژگ ی و  یکه برخ  دهدیم  یپزشک  یای دن  بهامکان را    نیا  وانیانسان ـ ح  یهامرایکا  جادی. اشودیم
در بدن    یانسان  یهااندام  دیمتعدد ازجمله تول   ی ای. مزادیازمایب  گریرا درون بدن جانداران د  اشیادیبن  یهاسلول   یعنی

است.   یاختبازس   یپزشک  یدستاوردها  نی ترعضو از مهم  وندیپ  یها در اعمال جراحاستفاده از آن   تیو در نها  واناتیح
 یانسان  ۀشده است. ازآنجاکه نشئ  نیی مهم تب  یفناور  نیحاکم بر ا  یحقوق   می رژ  ،یل یتحل  یکرد ی مقاله، با رو  نیدر ا
ذات  ی تیالوه و کرامت  بندبند سلول   یاست  به  ۀزند  یهابر  تولد حاکم است،  از بدو  مانسان    ی هاچالش  رسدینظر 
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 مقدمه 

  مرایکه اصطالحًا کا  وانیانسان ـ ح  باتیدر داخل بدن ترک  ی انسان  یهاها و اندامبافت  د یتول   ،ی ستی وزیو ب  ی علم پزشک  نیو نو  ری اخ  یهاشرفت یبا پ
 Wu Jun)  دی آی وجود م به  یاگونهنیب  ستیبه نام مکمل بالستوس   ی فن    قی از انسان است که از طر  ی موجود بخش  نیاست. ا  سریم  شوند ی م   دهینام

et al., 2016ک ی   بیبا ترک  دهای بری. هزند یمتما  ی کیژنت  ۀافتی رییتغ  واناتیو ح  دهای بریمانند ه  یاگونهنیموجودات »ب  گری از انواع د  مراهای(. کا  
  ا ی  کی( با قراردادن  ختهی ترار  واناتی)ازجمله ح  ی کی ژنت   ۀافتی رییتغ  واناتیح  کهی درحال   شوند،ی م  لیتشک  گری د  ۀگونه و اسپرم از گون   کیتخمک از  
را دارا خواهند    وان یانسان و ح  یها یان ا  یاز د  یمخلوط   ی کیژنت  ۀافتی ر ییتغ  واناتیو ح  دهای بری. هشوند ی م   جادیا  گر ی د  ۀگونه در گون   کیچند ژن از  

 اند. شده لیتشک وانیانسان و ح یهاسلول  بیاز ترک مراهای بود. در مقابل، کا
  یرشد سلول  ۀ»جوان جادیبا هدف ا ی خاص انسان یهابافت ایها از رشد اندام ی ری جلوگ  یبرا  ی وانیح  نیجن یهاژن شی را یفن شامل و نیا 

  ن یسپس به جن ی پرتوان انسان  یاد یبن  ی هاکنند. سلول   دیرا تول   ی انسان  ی هابافت  ایها  اندام  توانندی م    ی پرتوان انسان  یها« است که در آن، سلول 
ل م امر مورد مداقه    نیکه ا  وان؛یانسان و ح  یهاسلول   بیمتشکل از ترک   یموجود  ی عنیکنند ـ    جادیاز انسان ا  ی بیترک  یمرا یکا  کی تا    شوند ی مبد 
بحث شود؛ چرا   وانیسلول انسان به ح  قی بر سر موضوع تزر   کند ی م  جابیا  یااخالق حرفه  ی (. حتScudellari, 2016, pp. 310–312است )
انسان  ی وانی سلول ح  قی تزر  ی عن یآن،    فکه خال نت  ی ل چالش اخالقمح  ی به انسان، از نظر اخالق و کرامت  اما    بات یترک  نیا  ۀجیمؤکد است؛ 

 (.Rashid et al., 2014, p.406شده است ) لیتشک ی انسان  یهااست که از سلول  یی هااندام
خاص موش در بدن    ۀگون   ک یاندام از    د یتول   یموش، برا   یاگونهنیب  یهاست یاز مکمل بالستوس   ،یاگونهنیب  یمرا یکا  جاد یا  درخصوص 

پرتوان موش   یادیبن  یهاو همکارانش سلول   ی اشیانجام گرفت، کوبا  2010که در سال    ی مثال، در پژوهش  یاستفاده شده است. برا   گر،ی د  ۀگون 
.  مردند ی پس از تولد م  ی پانکراس را نداشتند و بدون آن، مدت کوتاه  د ی تول   یی کردند که توانا  قی تزر  ی موش خانگ  یهاست یستوس را به بال  یی صحرا 

  باً ی کردند که تقر  جادیا  یعملکرد   ۀلوزالمعد   کیرا پر کردند و    یرشد   ۀجوانه و تود  نیا   تیبا موفق  یی موش صحرا   یادیبن  یها سلول   حال،نیباا
 مریرکایغ  یهابه موش   تیبا موفقآمده  وجودبه  ۀ لوزالمعد   ن یسپس اشده بود.    لیموش تشک  یمرا یکا  ک یموش در بدن    یهاسلول طور کامل از  به
 ( Yamaguchi, 2017, p.191زده شد ) وند یپ

نوع    نیاند. ا کرده  جاد یانسان و خوک ا  کی مریکا  یهانیسالک  اعالم کردند که جن  ی کی ولوژیمطالعات ب  ۀ، محققان مؤسس2017سال    در
شدند.    جادیروز ا  28شدن در بدن خوک، به مدت  خوک، با کاشته  نیبه جنانسان    یی پرتوان القا  یادیبن  یهاسلول   قی با تزر  ی مریکا  یهانیجن

که  افت،یانسان ـ خوک )البته با سرعت کم(  کی مریکا نیمختلف جن  یهادر سراسر بافت توان ی را م ی انسان یهاسلول  ند،یفرا  ن یا انیلذا، در پا
کار  به  وانیانسان ـ ح  کی مریکا  واناتیانسان در بدن ح  یهااندام  د یتول   ی طور بالقوه برا به  توان ی را م   یاگونهنی ب  ستیمکمل بالستوس   دهدی نشان م

 (. Wu et al, 2017, p. 473) د بر
دارند،    یمریکا  یاهنیجن  جادیا  ی محدودکننده برا   اریبس  یکرد یکه رو  یازجمله برخ   ، ی حقوق   یهااز نظام  یاریتوجه است، در بس  جالب

مباحث،   نی. با توجه به ا رد یگی قرار م  یقانون  یخألها ۀ در محدود  ی وان یح یهانیبه جن  یانسان ی هاسلول  قی با تزر وان یانسان ـ ح ی مرا یکا جادیا
  ن ی چن  جادیمرتبط با ا  یمهم  ی اخالق  یهای حاکم است و چه نگران  وانیانسان ـ ح  باتیبر ترک   ی حقوق   می مطرح است که چه رژ  ی اساس  سشپر  نیا

 موجود است. ی باتیترک
انسان   باتیمقررات در مورد ترک  میو تنظ  نیمربوط به تدو  داتیحوزه، ضرورت دارد تمه  نیدر ا  ی علت فقد مقررات قانون به  رسد،ی م  نظربه

  مدو هدف مه  ن یب  د یمقررات با  میکه تنظ  شودی نکته پرداخته م  نیبه ا  ت یدر نها  ،ی لیو تحل  یقیجستار تحق  ن ی. در ارد یدر دستورکار قرار گ  وانیـ ح
  یتوجهقابل  ۀ درج   یکه دارا   کی مریبا موجودات کا  یراخالقیغ  یهاشیاز آزما  ی ریجلوگ   ز یو ن  د یمف  قاتیانجام تحق  لیتسه  ی عنی کند؛    جادیتعادل ا
که    شودی م  ی از آنجا ناش   ی مدع  نیا (.  Gonzalez, 2015)  شودی م  ی انسان  یهاهستند که مربوط به سلول   یاریاز نگاه بس  ی اخالق   تیاز وضع
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حقوق   یی کای امر ونی. اما در کنوانسابد یی نم ی تسر  ی و سلول  ی نیجن ۀبشر حقوق متعلق به انسان از زمان تولد است و حقوق مربوط به دور وقحق
  آورند؛ ی بار نم  ی بر آن بعد اخالق  ی و برخ   دانند ی را انسان کامل م  انیرو  ی برخ است.    افتهی حقوق به زمان نطفه اختصاص    نیا  ی ( تسر 4  ۀبشر ) ماد

 شده است.   ی ست یویتی اخالق پوز کرد یدر رو ی انسان یادیبن یهاو سلول  انی موجب اطالق اخالق بر رو ی انسان  ۀلکن ضرورت پاسداشت نشئ

    مرا ی عام کا  ف ی تعر . 1

هم موجود   مرا یکا  ی . البته نوع ستند یجنس ن  کیاز    تاً یاست که ماه  گری د  یمجزا   سمیچند ارگان  ایدو    بیاست که محصول ترک  ی سمیارگان  مرا یکا
 ۀ شی است که از ر  ژه یآم  ی واژه در فارس   ن یا  ی (.معادل فارس Crane et al., 2019خاص است )  ی قی به طر  ی جنس  دمثلیاست که محصول تول 

 ی هاسلول   قی تزر  ۀویبه ش  وانیاستفاده شده است که با امتزاج انسان و ح  مرا یکا  ۀ از واژ   قیتحق  نیگرفته شده است. در ا  مریش  ا ی  مرایکا  ی ونانی
  2015در سپتامبر    کای سالمت امر  یمل  ۀمؤسس.  رد یگی ماده شکل م   وانیح  در شکم  جادشدهیا  ن یجن  یدارو نگه  ی وانیح  یهاانی انسان به رو   یادیبن
چرا که احتمال    کند،ی نم   تیحما  قاتیدست تحق  نیدانست و اعالم کرد از ا  قیدق  ی ریگیرا مستلزم پ  وانیانسان ـ ح  یمراهایکا  ی صراحت بررس به
 انسان وجود دارد.   یمغز یهادر صورت امتزاج با سلول  واناتیح ی در سطح شناخت رییتغ

ها و  تبادل سلول   قی است که از طر  ی نیجن  شود،ی م  جادیآن که با دست بشر ا  ی وجود دارد که برخالف نوع مصنوع   ی عی طب  یمرا یکا  ی نوع 
در داخل    ی کی است که    گونهتی روند مانند مکش پاراز   ن یاز دوقلوها است. ا  ی کی  دشدن یآن ناپد   ۀجیو نت  رد یگی ها در رحم مادر شکل مآن  بیترک

مرده( از بدن    ا ی)زنده    یی هااندام  ایعضو    یوندهایدنبال پهستند که به  ی مارانیب  مرا یاز کا  ی گری . نوع دشودی رد م وا   زبانیعنوان مبه  ی گری بدن د
مرسوم در    ی دارد، اما روش   یی هاسکی انسان ـ انسان مخاطرات و ر  وند ینوع پ  نی. اشودی م   ی تلق  مرا یکا  ی نوع   بیهستند که خود ترک  گری د  ی انسان

 است.   یوند یو علوم پ ی شکپز

   مرا یکا   خاص   ف ی . تعر 2

و نوع دوم منوط به استفاده    شودی م   جادینوع امشابه موجود هم  وند ی. نوع اول از پ  یاگونهنی بو    یاگونهموجود است: درون  مریدو نوع کا  ی کل  طوربه
 مشابه جاندار است.   ۀطبق ای مشابه از رده  ایمتفاوت  یاز موجود

 )انسان به انسان(    ای ( و/  وان یبه ح   وان ی )ح  ی ا گونه درون   سم یمر ی کا . انواع  1- 2

در سال    بارنینخست  یبرا   مرا یکا  قاتیتحق(.  Chia, 2014)  ستین  یاگونهانیم  یعنی  دهد ی رخ م نوع  هم  ایخاص    ۀگون   کی  نی ب  مرا ینوع از کا  نیا
   ی توسط آندزژ تارکووسک  بارنینخست  یموش برا   انیرو  مریکا  نی(. اول Murray & Huxley, 1925)  افتیانجام    ی و هاکسل  یتوسط مور  1920

شد    جادیمختلف از موش ا  انیدو رو  بیموش با ترک  یهاانیدر مورد رو  یاگونهدرون  یهامریشد. کا  ی طراح   1960  ۀدر ده  نتزیم  سی اتریو ب
(Tarkowski, 2004 .) 

  ی هاانیرو  ایو    یهاستیمنجر شده است که به بالستوس   ی سطوح مختلف سلول   قیبا تلف  یی مرهایکا  د یبه تول   سمی مریکا  نینو  یهاوه یش
نوانجامدی م  ی مریکا نوع  در  ح   هاشیآزما  نیا  ن ی.  نظ  ریغ  ی واناتیاز  موش  موش   ریاز  و  گوسفند  م  یی صحرا   یهاجوندگان،    شودی استفاده 
(Tarkowski, 2004, p.904  .) 
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   ی ا گونه ن ی ب   سم یمر ی کا . انواع  2- 2

   وان ی ـ ح  وان ی . ح 2-1- 2

را    مرا یکا  نینوع ا  نیشد. اول   یاگونه نیب  سمی مریکا  جادیمتعدد کشف شد که منجر به ا  یهاشیبا انجام آزما  1970  ۀاز ده  مرا ینوع کا  نیا
وجود آمد  و موش به  یی موش صحرا   بیکند که از ترک  ی طراح  1973را در سال    ی ستیتوانست بالستوس   یکرد. و  جادیبه نام استرن ا  یدانشمند 

(Stern, 1973  .) 
، به دست  شودالبته نقض اصول اخالقی تلقی می   و  (1398)خبرگزاری دانشجو،    بود  مون یو مها، که اولین هیبرید انسان  ترین آنز مدرنا

 . که تحولی در پیوند اعضای انسانی است وجود آمدبهدانشمندان اسپانیایی به رهبری خوآن کارلوس ایزپیسوآ 
 

 حیوان  ـ  انسانکایمیرای    : 1  شکل 

   وان ی ح ـ  انسان .  2- 2- 2

مختلف در جهت امکان    یهااز سلول   ی مصنوع   یهایکاردست  قیاست که از طر  یا گونهنیب  یمرا یاز کا  گری د  ی نوع   وانیانسان ـ ح  یمرا یکا
حآن   شرفتیپ به  انسان  از  م  وانیها  اGreely, 2013.)شودی انجام  امروزه  حوزه   نی ادیبن  یهاسلول   یهاشیآزما  لیقب  نی(   ۀ موردعالق   یهااز 

  یاخالق  یهاتی در بدن انسان محدود  نی ادیبن  یهاسلول   ی (؛ چرا که مطالعه و بررس Baylis & Fenton, 2007, pp.195-208دانشمندان است) 
  زبان یم  ۀ که دربردارند   یی مرا یکا  یعنیشمارند؛    متیغن  وانیانسان ـ ح  ی بیترک  یمرا یکا  د یتول   ی اند که فرصت را برا از دانشمندان برآن  یاریدارد و بس

 دو شکل عمده است:   یدارا  مرینوع کا ن ی. ااند ی نیجن ای بالغ  ان یرو وانیح
 بالغ باشد.   زبانیم ای رندهیگ وانیانسان ـ ح  زبانی( اگر مالف
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دانشگاه   ی ( از مرکز پزشکCao et al., 1997)  ی چارلز وکانت   کیبالغ با نوع تکن  وانیانسان ـ ح  یمرایکا  یهاشیکه آزماتوجه آن  جالب
بافت    ی با استفاده از فنون مهندس   یشد. و   داریپد   ی موش غضروف گوش انسان  یاز آن بود که در نوع   ی حاک   قی تحق  جیشد. نتا  ی ماساچوست معرف 

روش دانشمندان   ن یدر ا. (1400 د،ی ؛ جاو1394 د، یوجاو  یی)طباطبا را پرورش دهد ی و در پشت او گوش انسان وانیح زبانیم  دنتوانست در ب 
 ی رانسانیغ  یها زبانیبه م  ی انسان  یهاسلول   وند یپ  ن، ی. همچنرند یگی انسان بهره م   یادیبن  یهااز سلول   ک،یسومات  یهااستفاده از سلول   یبه جا

 .شودی م دهز وند یو پ قی تزر

 گوش انسان در پشت خود   اللۀ موش چارلز وکانتی با غضروف  :  2شکل  

هستند    نیدوپام  د یانسان که مسئول تول   ی عصب  یهاسلول   وند ی، پ2003(، در سال  MPI)  یا  ی مکس پالنک با نام مخفف ام پ  ۀمؤسس  ۀ در پروژ
به   نسونیپارک  ی ماریدرمان ب  یمشابه برا  ی شیزده شد. آزما  وند یموش پ  یانسان به مغزها  یانیرو   یادیبن  یهااز سلول   قیتحق  ن یانجام شد. در ا

  مارانیردموند درصدد حل مشکل ب  نیوج یبه نام    یدانشمند   کا،ی امر  لییدانشگاه    یهاشی(. طبق آزما Huther, 2009, pp. 12-31)  د یانجام رس 
 (. Bearden, 2005کرد ) لیتکم یی قای سبز افر مونیانسان به مغز م یادیبن ی عصب یهاسلول  وند یخود را با پ شیبرآمد و آزما نسونیپارک

 باشد.   نیجن  ا ی انی رو زبانیم ای رندهیگ وانیانسان ـ ح زبانی( اگر مب
که در دانشگاه هاروارد    گرددی بازم  2001شد به سال    وند ی و پ  قی تزر   وانیح  ۀرند یبه گ  ی انسان  یهاکه در آن، سلول   یی هاشی آزما  نیاول   خی تار
انسان را به    ی عصب   یادیبن  یهاخود سلول   قیتحق  می با ت  ندر یس  وانیبه نام ا  ی ( صورت گرفت. دانشمند انی)رو   ینیجن  ۀو در مرحل  رفتیانجام پذ 

انجام    آن  یخود را رو  ی شناسبافت  ی هاشیرشد کند و سپس توانستند آزما  یزد. دانشمندان منتظر شدند تا کرتکس مغز  وند یپ  مون یم  نیجن  مغز
حاک  مشاهدات  ا  یدهند.  سلول   ن یاز  که  باق  یطرزبه  ی انسان  ی هابود  کردند،  مهاجرت  نها  یگسترده  در  و  موفق  ت یماندند  شدند.   تیادغام 

البته از طر  زیانگشگفت  نی گزیجا  یو راهکارها  ی درمانروند درمان ژن  ی نیبشیو پ  یدر بهبود  ه آمد دستبه   ی اد یبن  یهاسلول   وند یپ  قی بود که 
 ,.Robert & Baylis, 2003; Ourednik et alدر انسان محقق شد )  تیاز انسان و در نها  ریغ  ی ها به مغز پستانداران بزرگ نورون  ی عصب

2001  ..) 
در    ی ق یتحق  ی دست آوردند. طرا به  مونیانسان به م  ی عصب  یادیبن  یهاسلول   قی مجوز تزر ی از محققان آلمان  یاحرفه  ی م یت  2003سال    در

  ها مونیدر م  نیدوپام  د یتول   یادیبن  یهاسلول   بیو ترک  ی انسان  انیرو  ی ادیبن  یهاسلول   زی تما  ۀ پروژبراستل،    وریاول   ی با رهبرماکس پالنک    ۀمؤسس
 شد.   جامان

را که از مغز   ی خون   یادیبن  یها سلول   قی تحق  می انجام شد. ت  کای امر  یدر دانشگاه نوادا   ی زنجان  لیتوسط اسماع  انیرو  یمرا یکا  گری د  شیآزما
  قت یحق  نیا   افتنیدانشمندان در    ی زدگ(. شگفتWestphal, 2003کردند )  وندیو پ  قی گوسفند تزر  ن یاستخوان انسان استخراج کرده بودند به جن

امر در    ن یکه ا  ابندیی اندام زنده رشد و نمو م   ۀمنظور توسعو به  کنندی مهاجرت م   وانیح  زبان یانسان در بدن م  یعصب  یهااست که چگونه سلول 
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  ی ادیبن  یهاسلول   دهد ی گوناگون نشان م  یهاشی. آزما کنند ی عمل م  زبانیمغز م  ی با ساختار سلول   بیهم محقق است و چگونه در ترک  وانیمغز ح
موش نشان داد که    ۀروزچهارده  انیرو  یهاانسان به مغز سلول   ان یرو   یادیصدهزار سلول بن  قی . تزرابد یی م  زیتما  وانیح  یها انیرو   در   ی انسان

کاررفته در  به  یانسان  انی رو  ی عصب  یهاسلول   زانی(. مMuotri et al. 2005شدن را دارند )فعال  تیها قابلانسان در مغز موش   ی عصب  یهاسلول 
ها بوده است  انسان در مغز موش   ی عصب  یهاسلول   زان یم  نیشدن همدرصد بود که نشانگر فعال  1/0  زانیماز موسسه سالک    ج یاچ گ  رد ف  قیتحق

(Muotri et al. 2005آزما .)ی و مغز  ی عصب  یهایماریدرمان ب  یبرا   ی دبخشیدر ام  اشی را به جهت دستاورد علم  ی اقبال عموم   یو  یهاشی  
 (.  The New York Times, 2005) داشتدر انسان به همراه  
  ی مشکالت اخالق  لیدل را به  یی انجام شد سروصداها  زمانیتوسط و  1980  ۀدر دهنما  موشـ  انسان  یها که در مدل  واناتیح  یهوشمندساز

ا  کرد ی را جدا م  ی انسان  ی عصب  یهاسلول   یپا کرد. وبه با  از جن  کردنزولهیو  انسان  ی انسان  نیآن  قرار مدر مدل موش  ا دادی نما  با    نی.  موجود 
بود. در سال    سابقهی از آن ب   شیکه تا پ  کردی م  ایزنده را مه   سمیداخل ارگان  ی انسان   ۀزند   یهابر نورون  قیتحق  تیانسان قابل  ی عصب  یهانورون

نما  موش انسان  ای  ی د  یای اس س  یهاشدن به مغز موش و وصل  وند یپ  یابقا، مهاجرت و حت  تیمغز انسان قابل  یهانشان داد که سلول   جینتا  2003
موش استفاده کند که چند هفته بعد از   ۀهمان مخچ  ایها مغز موش  ی عصب  یهاقصد داشت از نورون زمانی(. وTamaki et al., 2002) داردرا 

از خود بروز   برند ی رنج م  ایآتاکس  کی فردر ی ماریکه از ب یواقع ماران ینشان دادند که ب را یی هاهمان واکنش ماریب یهاموش  جهی . در نترد یمرگ بم
پ  ی و فلج حرکت  ی حرکت   د ی نقص شد   ی که نوع   دادند ی م از    ی عصب  یهاسلول   زمانیمخچه در موش، و  یهااز مرگ سلول   شیبود.  انسان را که 

  یهاسلول   ند یمنتظر بود تا بب  زمانیمخچه، و  تیفعال  ۀزد. با مشاهد  وند یها پاز مغز موش   ی دست آورده بود، به قسمتبه  ی انسان  ۀشدسقط  یهانیجن
  د ی مشاهده کرد که عالئم ناپد   یامر و  تیدر نها  ا، یندارد. خصوصًا درمورد عالئم آتاکس  ایها دارد  در مغز موش   ی کارکرد واقع  ی انسان  ۀوندشد یپ

   شد.  ی درمان کل  ایشد 

 انسان   ـ  وان یح   ی مرا ی . کا 3- 2

  ی ها. مثالخورد ی م  وند یو پ  ابد یی ورود م  ی انسان  ۀزند  سمیبه ارگان ی صورت مصنوع اندام به ی کل ا ی ی صورت جزئبه وانیح باتیروش، ترک نیدر ا
  ی هااندامها/  به انسان است. استفاده از ارگان  ی وانیح  یهاها و بافتاندام  ی اعمال جراح   وند یبه انسان در پ  وانیح  مرینوع کا  نیا  نییبارز در تب

. اما محققان  دهد ی را کاهش م  ی انسان  ریومو خطر مرگ  رسدی نظر مبه  دبخش یکاماًل ام  میترم  یانسان و نوع   ی هااندام  ی نی گزیجا  یبرا   وانیح
 ی هااندام  از(. استفاده  Deschamps et al., 2005; Reemtsma, 1995)  دانند ی مخاطره نمرا بدون  به انسان    وانیح  یهابافت و اندام  یهاوند یپ

بدن    ی منیا  ستمیس  یبه انسان، رد آن از سو  وانیاز ح   یوند یزدن بافت پ. پسکند ی حل م  وند یها را در اعمال پکمبود ارگان و اندام  ۀمسئل  وانیح
  ی منیدستگاه ا  کوب تحقق آن، سر  یبه انسان است. گاه برا   وان یح  یوندهایموانع پ  نی ان بارزترعنوبه  یبه ارگان و هرگونه جسم خارج انسان نسبت
 (. 1388  د،یمنجر شود )جاو ماریکه ممکن است به مرگ ب آورد ی را فراهم م د ی شد   یهازدن موجبات عفونتدر عدم پس

ها  از بابون  ضه یب  وند یدر فرانسه به پ  یروس  ی ـ انسان محقق شد. محقق   وانیح  یمرا یکا  دیبه انسان در تول   وان یح  یوندهای، پ1930  ۀ ده  در
  یزیناچ  تیآزمود. گرچه موفق  ماریاز دوهزار ب  شیب  یخود را رو  قیتحق  ج یهمت گمارد و نتا  ی به زنان انسان   مون یم  یهاو تخمک  یبه مردان انسان

 Deschampsشد ) د یحائز ارزش تول  یانکته ثی ح نیرا سبب نشدند، از ا ی منیا ستمیس اد ی ز یهاواکنش شیدر آزما ریآمد و غدد درگ  دستبه

et al., 2005ی علم  یدستاوردها  یدارا   ی وانیو نه بافت ح  ی وانیح  یهاسلول   قی نبوده است، تزر   زیآم ت یبه انسان موفق  وانیح  وند ی(. هرچند پ  
 .  رفتی کار مدر انسان به  های درمان سوختگ  یها برا العاده سالفوق  ی ریپذ لزج آن و انعطاف تیعلت خاصمثال، پوست قورباغه به یاست. برا 

   ها خته ی ترار   ا ی  ها ک ی ژن . ترانس 4-2

  دی جد   یهای ژگ یو  یروش، موجود دارا   نیاست. در ا  گری د  ۀبه گون   یااز گونه  ی کیکه انتقال اطالعات ژنت  شودی اطالق م   ی روش به اختالط ژن  نیا
  رشو گزا   د ی انتقال ژن جد   یهاتست و استفاده از روش   یمتداول برا  یهاوه یاز ش  ی کیخود دارد.    ی بعد   یهاانتقال آن را به نسل  ت یو قابل  شودی م
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 Chan etکردند )  جادیا  یبه نام اند هند را    ی بوم  مونیم  ی او نوع   قیتحق  میپستانداران است. جرالد شوتن و ت  یهاژن  ی خاص در توال  یهاژن

al., 2001 فلورسانت   نیشد. پروتئ  جادیا  ی کیژنت  یهایکاربا دست  2001است که در سال    ی سیدر زبان انگلای   ان ید  ۀشد واژه برعکس   نی(. ا
. در  آمد ی و به رنگ سبز روشن درم  دیدرخشی انوار خاص م  ی تأللؤ برخ   ری مزبور ز  وانی آن شد که ح  جهیو نت  افتیانتقال    مونی م  ن یدر ا  یماههژل 

  ی زده شد و به رنگ فسفر   وند ی ها پبه آن  ی کیژنت  ی از توال  ی کردند که بخش  جادیرا ا  کیژنترانس  یهاخوک   یهاهم دانشمندان ُکره   2006سال  
 (. Hogg, 2006) دندیدرخشی م

  ۀ گانیاطالعات ب  کیژنترانس  یهاسم یمطمئن شوند که ارگان  توانندی ، دانشمندان م   ی اف پ  یمانند ژن جگر  گزارش   یها استفاده از ژن  با
 .  اند یماریکه عامل ب یی هارا دارند، مثاًل ژن شدهی معرف 

  ن ی فلورسانت باشد و بد  ی اف پ  ی ج  یکردند تا دارا  یکاررا دست به نام آلبا  ی خرگوش  ی زال  ای نویژن آلب یدانشمندان فرانسو 2000سال  در
 کردند.  کیژنترانس ۀخالقان یهانظر عموم را معطوف به پروژه  بیرت ت

  های فلورسانتژنیک ترانس :  3شکل  

   وان یانسان ـ ح   ی ها ک ی ژن . ترانس 1-4-2

خاص همراه است   ۀدو گون   انیم  ی کیژنت  یهایکارمعمواًل با دست  کیژندر قالب ترانس  ی کیدر تبادل اطالعات ژنت  یاگونه نیروش ب  نیا
صورت به  ی وانی ح  یهاسمیاست که ارگان  یخاص انسان  یهایماریدرمان ب  یبرا   ید یتقل  یوانیو مدل ح  شودی م   ی تلق  زبان یم  وانیروش، ح  نی. در ا

خاص،    یهاس رویرا مستعد ابتال به و  یکه در انسان و  یی هاژن  ایدر انسان    هایماریب  د یتول   یهاژن  رینظ  ی کیاطالعات خاص ژنت  اب  ید یتقل
کادمشوند ی م  بیترک  کند،ی بدن و... م  ی منیا  ستمی سرطان و نقص س نظر  که به  کند ی اشاره م   نیچن  2006در سال    سیانگل  ی پزشک  ی . گزارش آ

  ی کیو مواد ژنت  اتیمحتو  قیبا مقدار دق  مرا یو کا  کیژنحاکم بر موجودات ترانس  حیاز مقررات صح  قیو دق  ی مفهوماست چارچوب    یضرور
 . شود  نییها مشخص و تعدر آن ی انسان

 

 انسان(  - وان ی به انسان )ح   وان ی ح   ی ها ک ی ژن. ترانس 2-4-2

فلورسانت    یهاژنزو روزن واکس    ی ، دانشمندان دانشگاه کورنل با رهبر2007انسان کاربرد دارد. در سال    یبرا   ی کیروش در اصالح ژنت  نیا
درحال رشد    ی هاها در تمام سلول ژن  ا ی که آ  د ی قصد داشت مشاهد نما  قی طر  ن یاز ا  یکرد. و  قی تزر  ی انسان  یهاست یرا به بالستوس   یاف پ  ی ج

  ی نوع رشد و به  رقابلیغ  یهاانیرو  یبررو  ش یو درخشان شدند. آزما  ی رنگ  ان یدر رو   د ی جد   ۀافتیتوسعه  یهاو در واقع سلول   ریخ  ا ی  شوند ی پخش م
 (.  Zaninovic et al., 2007رفت ) نیو بعد از سه روز ازب  رفتی انجام پذ  د یشد  ی با نقص کروموزوم 
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در سال    ایاسترال  زیون  ی هنر  ۀدر جشنوار  ی ن ینیکیبه نام پ  یدست هنرمند به  شدهی طراح  ۀخالقان  ۀدر مجسم  هاکیژنو ترانس  مرا یکا  تفاوت 
همگان    رت یح   جوان«   ۀمجسمه با نام »خانواد  نیگذارد. ا  شیرا به نما  وانیانسان ـ ح  ید یبر یه  باتیاز ترک  ی داشت که موجوات  ی نمود واقع  2002

 ر یش  دنیانسان ـ خوک در حال مک  ید ی بریه  یهاسان و خوک است و بچهاز ان  ی بیاست که ترک  یااز موجود ماده  ی . مجسمه حاک ختیبرانگرا  
  ید ی بریه  ۀبه خانواد  یاثر هنر  نیدر ا  دهیرکشیتصوجوان به  ۀ خانواد  تی است. هو  یامروز  ی ایدر دن  هاکیژنمجسمه نماد ترانس  ن یاند. امادرشان
 دارد. میمستق ۀاشار  خوک انسان ـ 

 

 

 

 
 

خوک - های انسان ها و هیبرید ژنیک نماد ترانس   جوان   ۀ خانواد   ۀ مجسم :  4  شکل  
 
 
 

   حیوان  ـ هیبریدهای انسان .  5- 2

بین ترکیبی  ترکیب  گونه موجودات  نیز  و  مرحل  حیوان ـ انسانای  مرحل  ۀدر  در  اگر  و  دارد  نام  یا شیمر  کایمرا  ارگانیسم   ۀسلولی  باشد،  ژنتیکی 
صورت طبیعی  هباشد که ب  (اسپرم و تخمک)های انسانی  خم یا زیگوت و تولید گامتت ۀ  ای در مرحلگونه ژنیک است. اما اگر ترکیب بینترانس

های مدرن هم ندارد. این مسئله در درک است و حتی نیاز به بیوتکنولوژی شود به آن هیبرید گویند. این هیبرید انسان و حیوان قابلهم حادث می 
 میان پستاندارانی مانند شامپانزه، گوریل و اورانگوتان دیده شده است.  
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 میمون  ـ  اولین جنین انسان:  5شکل  

انسان    د ی بریه  جادیکوشش به ا  تی( با تالش و نهاRossiianov, 2002)   وانف،یا  ایلیا  ،ی مصنوع   یبارور  ۀنیمتخصص در زم   ی روس   شناسست ی ز
  یبارور  بی عج  ۀ به پروژ  وانفی ا  شد،ی م  ی بانیو پشت  تیحما  هیدولت روس  یکه از سو  قای به افر  ی تی پرداخت. در مأمور  1920در سال    مونیـ م

و مخالف با شئونات مرسوم   ریکاماًل مغا  قی طر  نیاز ا  یبارور  طی. شرا د ینجامین  تیهمت گمارد که البته به موفق  ی با اسپرم انسان  ادهشامپانزه م
افتاد و    شهیهم  یبرا   هاکیخود نزد بولشو  ی شگیاز ارج و ابهت هم  وانفیو ا  دیهرگز به ثمر نرس   ی و  یهاشی آزما  ج یبود. خوشبختانه نتا  ی اخالق
در فرانسه، ژان ژاک روسو از   یالدیقرن نوزده م  لسوفانیف  ان یکه در مسابق درآورد. جالب توجه آن  یدر شورو  ی اس یت سر از زندان سیدر نها
 (. Huther, 2009. p. 30بود )  ها شیآزما لیقب نیداران اطرف 

   وان ی انسان ـ ح   ی دها ی بر ی. س 6- 2

  یتقاضا برا   شی. افزا دهد ی دست مبه  وانیانسان ـ ح  باتیترک  جادیا  ی را برا   یمغتنم  یهامدرن فرصت  یوتکنولوژیب  ۀنیدر زم  دی جد   یهایفناور
 بلاز قِـ  شکی . ب ابند یها دست  نوع سلول   نیا  ع ی حصول سر  یدانشمندان را بر آن داشته است تا به راهکارها  ی انسان  یهاانیو رو  یادیبن  یهاسلول 

  ی سلول  یهابا انتقال هسته ها آن بی( وترکانی )رو ی انسان یهارجوع به سلول  نهیگز نی . بهترشودی هم حاصل م ی اخالق یهاچالش نیمضام نیا
  ل حالت، سلو  نی. .در اابد یی ها انتقال مدر آن  کیسومات  یهاکه سلول   شودی م   دهینام  نگی روش کلون   نیاست. ا  واناتیح  ۀشد ی خال   یهابه تخم

گاه انجام شود، آن  گری مختلف د  یهاگونه   هۀو هس  گوت ی روش در تخم و ز  نیا  ی خود است. وقت  یتوکندریِان آ در م  ید  یتنها دارا  شدهی خال
 ی نوع   د ی برینشئت گرفته است. س  توپالسمیو س  د یبریاز ادغام ه  د ی بریس  ۀ است. واژ  د ی بریهمان س   ا ی  ی توپالسمی نوکلئوس   ید ی بریه  ۀافتیموجود شکل 

به    قی و مجددًا تزر  جادیا  نیو جن  کند ی ( رشد م وانی)ح   شدهی جود اهداکننده در تخمک خال مو  یکیو ژنت  ی است، چرا که اطالعات سلول   مرا یاک
 . شودی و تولد م  د یتول  یهمان بالغ مشابه برا 

و    د ی بریرا ه   دها ی بریمتخصصان س  یپرداخت و برخ   تیبه فعال  یاگونهنیموجودات ب  گری و د  مرهایکا ۀنیدر زم  یطرح   یاروپا بر رو   یۀاتحاد
در    ست،یمختلف ن  ۀها از دو گون حاصل از امتزاج گامت  دهای بریس  د ی(. ازآنجاکه تول Weschka, 2008کردند )  یبند طبقه  مرا یکا  گری د  ی برخ 

انتقال   کیمختلف است. اما تکن  ۀدو گون   ایدو موجود    ی جنس  یهامحصوالت حاصل از گامت  دهای بریباشد. ه  ی واقع  د ی بریه  تواند ی نم  ریتعب  نیا
به  کیسومات  یهاسلول  کلون که  م  نگیعنوان  ا  شودی شناخته  دال  یگوسفند   جادیبا  نام  اسکاتلند   ی به  دانشمندان  به   ی تحول   یتوسط  نگرش  در 

 اعطا کرد. دهای بریس
به انجام   ابت ی در درمان د  ی ادیبن  یهاسلول   ۀ گاو در توسع  یهاگامت  یخود را بر رو  قاتیتحق  سیانگل  وکاسل یآرمسترانگ از دانشگاه ن  لیل

در    سیمزبور در انگل  قاتیانجام تحق  یالزم برا   یکار بست. اخذ مجوزهافلج نخاع هم به  ی ماریدرمان ب  ی آمده را برا دستبه  جینتا  ی. ود یرسان



 ی د ی بریانسان ه دیتول  ی فناور یو حقوق ی اخالق یهاچالش/   حیمیر  حاتمی و 

155 

 ا یتانی بر  یو آرمسترانگ از سوشاو    سی کر  نگر،یم   بپردازند.  د ی بریس  جاد یو ا  د یداده شد که به تول   نگریآرمسترانگ و استفان م  لیبه ل  2008سال  
 ( شدند.ی انسان یو بارور ی شناس انی)مجوز رو یا یابه نام اچ اف یمجوز یحق اعطا یدارا 

در چارچوب   یگذاربود و همواره مقررات  مرا یکا  ی هاشیمخالف منع و محدودکردن انجام آزما  سیمجلس عوام انگل  یعلم و فناور   ۀتیکم
در    ی سیمحققان انگل  ۀ خود را با برنام  حی مخالفت صر  2006در سال    سیکرده است. اما دولت انگل  هیو سهل را توص   ریگآسان  یهامجاز و روش 

   (.Huther, 2009ممنوع اعالم کرد ) سیرا در انگل یاگونه نیب قاتیتحق ی ارائه نمود که طبق آن تمام  یاحهی ال سینوشیقالب پ
 ک ی ژنشد تا مجوز ترانس می به مجلس تقد  یاحهی ال سینوشی، پ 2007در مه سال  سیانگل یعلم و فناور ۀتینظر مجلس عوام و کم ی پ در

بعد از چهارده    ستیبای طرح م  نیا  قیط  لیدخ   یاست، صادر شود. نهادها   ی انسان  باتیو ترک  ی که شامل مواد انسان  د،ی بریو س  رایمیکا  جادیو ا
تخر به  تول   بی روز  هکرده  د یآنچه  واقع  در  گمارند.  همت  دوگون   د ی بریه  گونهچیاند  ح  ی بی ترک  ۀو  ـ  مرحل  وان یانسان    دینرس   یی نها  د یتول   ۀبه 

(Huther,2009در ا .)خصوصًا    دهای بریس  جادیاعتراض کردند، چرا که ا  یی اعطا  د ی جد   ۀحی ال  نیبه ا  سیوقت انگل  یاز وزرا   یاریبس  ن،یح  نی
  ان یرو  جادیدر ا   کیوارن و  ی پزشک  ۀرا به دانشکد   یاسالهک یمذکور مجوز    ۀتیذکر است کم  انی(. شاHinsliff, 2008)  تبوده اس  زیبرانگچالش

ژوئ  د ی بریس در  ـ خوک  ا  2008  یۀانسان  و  کرد  ا  نیاعطا  ا  جادیموجود  قابل  یادیبن  یهاسلول با هدف کسب    شیآزما  نیشد.  به    زیتما  تیکه 
 . (Shaw, 2015) شد   نجامرا داشته باشد ا ی قلب یهاسلول 

 

  خوک - انسان   ان ی : رو 6  شکل 

 ی حقوق   مختلف   ی ها نظام در    وان یانسان ح   ی مرا ی کا ۀ دربار   ی قانون   ی کدها .  3

  ۀمصوب   موجببه  وانیح ـ انسان  ی مرا یکا  جادیا  ا،یاسترال . در  است  تی اهم  حائز  وانیح ـ انانس  باتیو ترک  مرا یکا  ۀحوز  در  کشورها  ی برخ   مقررات
  ن یجن  جادیا  ،مصوبه  نیا  موجببه شده است.  شمرده  مجاز  خاص  ی ط یشرا تحت    و  2002مثل مصوب  د یتول   ی انسان برا   یسازهیشب  تیممنوع 

 ستیمکمل بالستوس   ۀ باردر  شی امر هرگونه آزما  نیرسد ا ی نظر م ه. باستروز ممنوع    چهاردهاز    ش یب  یبرا   ید ی بریه  نیجن  ک یرشد    زینو    کی مریکا
جالب    ل،حانی. بااسازد ی مشده را هم با چالش مواجه  انسان زنده متولد مهین  ی مراهایدر داخل کا  یانسان  یهااندام  د ی کند و تول ی را رد م   یاگونهنیب

  ف ی تعار ۀخارج از محدود شوند،ی م  جادیا ی وانی ح یهانی به جن ی انسان یادیبن یهاسلول  قی تزرکه با  وان،یح ـ انسان یمراهایتوجه است که کا
 1.گنجند ی م ید ی بریو ه کی مریکا ی هانیبحث جن در  شدهگفته ی قانون 

در    که  باشد   نظراز سلول مورد   ی بخش  ایکه سلول  آن  از  اعم  شود؛ی م   شناخته   ی انسان  ن یجن»عنوان  به  کی مریکا  نیجن  ،ی قانون   ۀمقرر  نیا  در
ح  کی است«  ی وانیسلول  شده  ا  ن،یا  وجود  با.  2وارد  جن  متفاوت   هامرا یکا  از  فی تعار  خصوص   نیدر  مزبور  قانون  را   د ی بریه  یهان یاست. 

 
1. Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 2002 (Cth). 

2. Chimeric embryos as ‘a human embryo into which a cell, or any component part of a cell, of an animal 
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 نیب  یاانتقال هسته  قی از طر  ایتوسط اسپرم انسان    وانیلقاح تخمک ح  وان،یکه با لقاح تخمک انسان توسط اسپرم ح  کند ی م  فی تعر  یی هانیجن
ا  وانیح  یهاتخم  است و   وانیانسان و ح  زا  ی بیترک  یحاو  ید ی بریه  نیجن  کی، هر سلول  وانیح ـ انسان  یمراهایکا  دراند.  شده  جادیو انسان 

 .است ی کاماًل انسان یهاو سلول   ی وان یح کامالً  یهااز سلول  ی بیترک کی مریکا یهانیجن
 یسازهیشب  و  د یتول   تیممنوع   ۀمصوب طبق    ،( است  نشده  منع   آن  برعکسبه انسان و    وانیح  یهاورود سلول   صرفاً )  کی مریکا   یهانیجن  جادیا
  یهانیبه جن  ی انسان  یادیبن  یهاسلول   بیترک  و  قیتزر  قی از طر  وانیحمهین  کی مریکا  نیجن  جادی. ااستممنوع    ا،یاسترال  2002مصوب    انسان

محدود   ی وانیح م  ی قانون  یهاخأل   ۀدر  ارد یگی قرار  اگرچه  ) ـ وانیح  ی مرا یکا  جاد ی.    ن یجن  جادیا به    مجوز  صدور   ا ی(  وانیح ـ انسان  نه انسان 
  یادیبن  یهابا استفاده از سلول   را   کی مریکا  نیجن  کیتوان  ی م  یشود، از نظر تئوری روز جرم محسوب م  چهاردهاز    شیرشد ب  یبرا   ید ی بریه

 .  کرد  د یتول معنون  ۀمقرر نقضحاصل را بدون  وانیو ح جادیا ی انسان
 
 

 1انسان   کایمریک   جنین   دربارۀ   آن   تفسیر   و   المللی بین   مقررات   و   ملی  قوانین   : 1  جدول 

 های مرتبط قانونگذاری و دستورالعمل  نظام حقوقی 

 استرالیا 
The Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 

های حیوانی به جنین انسان را ممنوع  استرالیا، ایجاد جنین کایمرا از طریق ورود سلول سازی انسان برای تولید مثل در  مصوبۀ قانونی منع شبیه
 2های انسانی به جنین حیوان نیست. کند. این ممنوعیت اما از طریق ورود سلول می

 کانادا 

The Assisted Human Reproduction Act 2004 3 
ها وارد شده  های حیوان یا انسان دیگر در آن عنوان جنین انسان، که سلول کانادا، ایجاد کایمرا، به  2004مصوبۀ قانونی تولیدمثل کمکی در سال  

ها و مؤسسات حال، آژانس شود. بااین های حیوانی منع نمی های انسانی به جنین های کایمریک با ورود سلول کند. البته ایجاد جنین را ممنوع می 
اند و عماًل مانع از انجام های کایمرا را ممنوع کردهاصلی که مسئول تأمین مالی تحقیقات علمی در کانادا هستند، صراحتًا ایجاد هریک از جنین 

 4(Baylis & Robert, 2007, p. 41, 42) شوند چنین تحقیقاتی می 

ایاالت متحدۀ  
 امریکا 

کند، اما مؤسسۀ ملی بهداشت بودجۀ فدرال  انسانی را محدود نمی امریکا، اگرچه قوانین و مقررات فدرال ایجاد کایمراهای نیمه در ایاالت متحدۀ  
های  های بنیادی انسانی به جنین حیوان را به علت بررسی مسائل اخالقی مرتبط با تزریق و ورود سلول ـ انسانبرای انجام تحقیقات کایمیرای  

تعلیق است.  حیوانی  در    کرده  نیمه   2016و    2005های  سالمقرراتی  کایمرای  نوع  چندین  ایجاد  که  شد  ترکیبات وضع  ازجمله  انسانی 
 5ها عمدتًا انسانی است ممنوع کرد. های عصبی آن حیوان را که بافت ـ انسان

کادمی ملی علوم امریکا های  ها و بافتای بنیادی پرتوان انسانی به سلول هنیز توصیه کرده است، در مواردی احتمال قوی وجود دارد سلول   6آ
درحال بررسی تخصصی   2018حال، لوایحی ارائه شده که در سنا در سال  بااین (.  Vogel, 2015, p. 261عصبی یا گامتیک کمک کنند )

 بوده است. 

 
1- International legislation and commentary on part-human chimeric embryos. 
2- Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 2002. 

3- Assisted Human Reproduction Act, S.C. 2004, and C.2. 

4. Also See; Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada Canadian Institutes of Health Research, and Social Sciences and 

Humanities Research Council of Canada, Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans (2014), 
 http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2-2014/TCPS_2_FINAL_Web.pdf. 

5. Human Chimera Prohibition Act, S.1373, 109th Cong. (2005).Human-Animal Chimera Prohibition Act, H.R. 6131, 114th Cong. (2016) 
6. See National Research Council (US) and Institute of Medicine (US) Human Embryonic Stem Cell Research Advisory Committee, National 

Academies' Guidelines for Human Embryonic Stem Cell Research Amended as of May 2010, §7.3 (2010), https://www.nap.edu/read/12923 . 
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 های مرتبط قانونگذاری و دستورالعمل  نظام حقوقی 

 بریتانیا 

ترکیب انسان برای بیش از چهارده روز یا بیشتر از تشکیل ظاهر داشتن جنین  در انگلیس، نگه   2008شناسی  مصوبۀ قانونی لقاح انسانی و جنین 
 کند.جنین اولیه، و همچنین قراردادن »جنین ترکیبی انسانی« در حیوان برای رشد را ممنوع می 

با معرفی یک یا چند سلول حیوانی تغییر یافته حیوان شامل جنین  ـ  جنین ترکیبی انسان های ل جنین اند، همچنین شام های انسانی است که 
کادمی علوم پزشکی توصیه کرده است که برخی از دسته  ای انسان و حیوان است که در آن جنین حیوان غالب نیست. ان حاوی دی های  بندی آ

زد(  ساتر به انسان« می تحقیقات کایمرایی باید توسط هیئتی متخصص )ازجمله هیئت تحقیقاتی که عملکرد مغز، رفتار یا ظاهر فیزیکی را »شبیه 
کادمی درعین  حیوان   ـ انسانهای تحقیقات، ازجمله تحقیقاتی را که شامل ایجاد کایمیرای  بندی حال برخی از دسته بازبینی بیشتری شود. این آ

 1کند.های زایای مشتق از انسان است منع می با عملکرد مغز »شبیه انسان« یا پرورش حیوانات با سلول 

 ژاپن 

توان به رحم  را نمی ها  آن   های اولیۀ جنینی کشت داد. توان فقط تا زمان ظهور رگه حیوان را می  ـ انسانهای کایمریک  ژاپن، جنین بر اساس قوانین  
کردن طیف محدودتری از اعمال،  ها و ممنوع انسان یا حیوان منتقل کرد. هیئت متخصصان ژاپنی، در زمینۀ اخالق زیستی، لغو این ممنوعیت 

 ,Mizuno et al., 2015) را توصیه کرده است    2حیوان  ـ حیوان و جنین کایمرهای انسان  ـ غز انسان در کایمرا/ ترکیبات انسانمانند تولید م 
p.15.) 

 آلمان 

The Embryo Protection Act 1990  
انسان یا آمیختن جنین انسان و حیوان  های حیوانی به جنین  آلمان، ایجاد ترکیبات کایمرا از طریق معرفی سلول   1990قانون حفاظت از جنین  

ویژه در مواردی  کند، به حیوان را ممنوع و تقبیح می  ـ  های اضافی برای ایجاد کایمرا با مغز انسانکند. این قانون ایجاد محدودیت را ممنوع می 
 (. Beier & Beckman, 1991) شود می  3های غیرانسانکه چنین تحقیقاتی شامل جنین 

 فرانسه 
ایجاد جنین قانون   میفرانسه  ممنوع  را  انسان  کایمریک  ورود سلول بااین   کند.های  قانون  آیا  که  نیست  مسلمًا مشخص  به  حال،  انسانی  های 
 (.Bourret, 2016) نماید های حیوانی به جنین انسان را منع می کند یا فقط ورود سلول های حیوانی را ممنوع می جنین 

 سوییس 

های  حیوانی که با ورود سلول  ـ کند، ازجمله ترکیبات انسانمی قانون سوئیس دربارۀ کمک به باروری ایجاد اکثر انواع کایمرا را اکیدًا ممنوع  
اس   پی ایهای  حال، ازآنجاکه قانون سوئیس امکان ایجاد کایمرا با ورود و تزریق سلولبااین   شوند.بنیادی جنینی انسان به جنین حیوان ایجاد می 

 ,Shaw, 2014)گیرد  این تکنیک در محدودۀ خأل قوانین موجود قرار می   کرد،بینی نمی های حیوانی را پیش های پرتوان( انسانی به جنین )سلول 
p.24.) 

های  دستورالعمل 
 المللی بین 

کند که اگر تحقیقات مزبور شامل تکثیر ترکیبات توصیه می   4های بنیادی و انتقال بالینی المللی تحقیقات سلول دستورالعمل راهنمای انجمن بین 
که تحقیقات های انسانی باشد، تحقیقات مربوط به کایمرا نباید دنبال شود. نتیجه این حیوان و بخشی از انسان با پتانسیل تشکیل گامت ـ انسان

صصی برای رسیدگی به مسائل احتمالی حقوق حیوانات  مربوط به کایمرای سیستم عصبی مرکزی یا خط زایا باید تحت نظارت تحقیقاتی تخ
 5باشد. 

 

 
1. Human Fertilization and Embryology Act, c. 220, §4A (2008). Also, Academy of Medical Sciences at 9.  

2. Human– nonhuman primate chimeras. 
3. Nonhuman primates 
4. The International Society for Stem Cell Research (ISSCR) Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation 
5. International Society for Stem Cell Research, Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation §2.1.3 and §2.1.5. (2016),  
http://www.isscr.org/docs/default-source/all-isscr-guidelines/guidelines-2016/isscr-guidelines-for-stem-cell-research-and-clinical-

translation.pdf 
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 : زند ی را رقم م مرا یکا جادیا تیممنوع  لی ذ ییاحصا موارد  رسد ی م نظربه

 وانیح   یهااز تخمک  ای  باشد   وانیبا اسپرم ح  ی انسان  یهاتخمک  یهایبارور  از  حاصل  که  وانیح ـ انسان  یدهای بریه  خلق   و  جادی( االف
  .شود قیتلف  ی با اسپرم انسان

کادم  یهاتوسط دستورالعمل  خصوصاً   ،ی قانون   یهانظاماز    یاریدر بس  وانیح ـ انسان  ونیداسی بریه(  ب   ی المللنیب  ۀو جامع  1علوم   ی مل   ی آ
 ها درنظر گرفته شده است.  آن  یبرا  یی هامجازات  ی ممنوع اعالم و حت 2یادیبن قاتیتحق

  آلمان   رینظ  ا یدر دن  ی حقوق   یهام ی رژ  توسط امر  نی، که ا  وانیح ـ انسان  ی عنی  زبانیعنوان مهطور کامل ببه  یانسان  یهاانیاستفاده از رو(  ج
ممنوع اعالم شده است. منع    هاشیآزما  لیقب  نیو منع ا  تی در محدود  کای امر  ۀحی ال  سینوشیپ  در  ای  3،ی نیجن   یهاانیرو  به  مربوط   مقررات  طبق

هاست و  کامل از آن  ۀناظر به استفاد  معموالً   مرا یکا   جادیدر ا  ی انسان  ی سلول   یها، محتواها و فراوردهی انسان  ان یرو  ی نیجن  یهااستفاده از سلول 
 . نباشد  زیبرانگجنجال چندان آن محدود زانیم  در د یشا

سلول (  د از  سلول   خصوصاً   است،  رادیا  یدارا   وانیح  به  انتقال  یبرا   یانسان  انیرو  و  ی ن یجن  یادیبن  یهااستفاده  از   ی ادیبن  یهااستفاده 
. لذا گاه منع ستین  ی اساس  اشکال  یدارا   یادیبنریغ  یهاسلول   ایبالغ    یادیبن  یهاسلول   ایکند(  ی خاص م  یها ها و بافتاندام  د ی )که تول   کیسومات

 دارد.  ی م  ی اخالق را  کار انیبن آن  صاحب از تیاشکال است که با اخذ برائت و رضا ی ب  بالغ یادیبن یهاسلول  یبررو ی قانون 

نظ  یهاستم یبه س  انتقال خصوصاً (  ه اسپرم(   ی و غدد جنس  ی عصب  یها ستم یس  ریمربوط  و  ز  معموالً   4)تخمک  با شبهات    ادی با وسواس 
 . 5استفاده شود.

  با  سهیمقا در.  است همراه  یاریبس یهابا شک و شبهه معموالً   ی انسانریغ موجودات کل  در  و  پستانداران  به  یانسان یادیبن  ی هاانتقال سلول 
کادم  یهادر دستورالعمل  معموالً   که   ی موجودات   به   انتقال   ن یخاص مجاز از ا  یتواند محدود به موجوداتی م  ، علوم مجاز شمرده شده است  یآ

ممنوع است.    معموالً  ـ شدهیکار دست وانیح ـ انسان ی هاانی رو ای  دهای بریه ـها د ی بریسدست شمرده شود. کشت و پرورش بعد از دو هفته از 
روز پس از    چهاردهحدود    فقط  قاتیتحق  منظر،   نی . از ااست  کرده   نییتع  ی حداکثر زمان را پس از بارور  6وارنوک   ۀتیکم  یۀبه دنبال توص   ایتانی بر

 (. 94، ص 1388 د،یشود )جاو ی م ی ریگیشدت پبه قانون نیا و است ریپذ امکان یبارورساز

  اشکال   یدارا   ی حت  ایممنوع است    شده  منع   هم  یاریبس  نیقوان  تحت  که  ی انسان  رحم  ای  واناتیبه رحم ح  ی انسان  یها کاشت سلول (  و
 . است ی قانون  و ی حقوق 

  .اشکال است یدارا یاها مسئلهآن ریتکث و ی بیترک یهاگونه 7و پرورش  وانیح ـ انسان یاگونهنیب یهاسم یارگان جادیا و  د ی( تول ز 

 آن    ۀ دربار   ی قانونگذار   ی سازوکارها و    وان یح   انسان   بات ی ترک  به   ی حقوق   ی کردها ی رو .  4

و برعکس،   وانیانسان به ح  قی خصوصًا با فرض تزر  ،ی بیو ترک  ید ی بریموجودات ه  جادیا   ۀمفروض دربار  ی نگران  ست،یگرچه فرض محال محال ن
رو به وخامت    ینگران  ن یکه ا  شوند ی م  لیشده تشککه با مغز انسان  ییمرهایکا  ۀدربار  های دامن زده است؛ از جمله، نگران   یادهی به مشکالت عد 

  شان یهاگونه   یفراتر از حد معمول برا   اریباشند که بس  ی اخالق  تیاز وضع  یادرجه  یدارا   توانند ی م  یاز نظر تئور  ی واناتیح  نیچن  را ی است؛ ز  دهییگرا 

 
1. National Academy of Sciences (NAS) 
2. ISSCR ( International Society for Stem Cell Research, Guidelines for the conduct of human embryonic stem cell research, Available via 

www.isscr.org guidelines/ ISSCRhESCguidlines 2006.pdf. 2006. 
3. Embroyoenschutzgesetz 
4. Neural system and gonad   

کادم  یهادستورالعمل به شتریب ۀمطالع یبرا . 5  . دی کن رجوع  علوم  یمل  یآ
6. Warnock 
7. Breeding 

http://www.isscr.org/
http://www.isscr.org/
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 ی ممکن، که برا  یو قانونگذار ی حقوق  یکردهایاز رو ی به برخ  لی شوند. در ذ کیها نزد انسان تیبه وضع توانند ی م  ی حت د،ی است و در موارد شد 
 .  شودی هدف موجود است، اشاره م نیبه ا ی ابیستد

   ی حقوق   ی کردها ی . رو 1- 4

است. هدف    هودهیعبث و ب  یکار  وان یانسان ـ ح  یرا یمیکا  ۀ دربار  ی نوع مالحظات اخالق  ن یو تنزل ا  فیسخ  یاخالق  یهاتی وضع  داشتنلحاظ
که اجبار    رند یپذ ی م   کنند ی را رد م  ی حقوق   یی گرا که اخالق  ی کسان  ی است. حت  ی قانون   ۀمداخل  ازمند ین  ی اخالق  تیوضع  نیاز ا  یمشروع پاسدار

 ، ی با توجه به مخاطرات اخالق  رو،نی(. ازا Feinberg, 1987, p.1مجاز است )  هیتوج   رقابل یغ  ی اخالق  یها بیاز ورود آس  ی ر ی جلوگ   یبرا   ی قانون 
)و نه صرفًا امکان   ی وانیح  یهانیبه جن  ی انسان  یادیبن  یهابا واردکردن سلول   وانیانسان ـ ح  یرا یمیطور خاص به امکان ساخت کابه  د یقانون با

و    ی اصل  کرد یخصوص، پنج رو   ن ینوع قانون مصوب در ا  ی نیبشیبه پراجع   ن،یانسان( بپردازد. بنابرا   نیبه جن  ی وانیح  یادیبن  یهاول سل  ی معرف 
 وجود دارد:  ی اساس

  ی هانیبه جن  یانسان  یهاورود سلول   قی ازجمله از طر  انسانمهین   کی مریکا  یهانیجن  جادیمحدودکننده، که با هدف منع ا  اریبس  کرد ی. رو1
 است.   ی وانیح

آستانه خاص مانند چهارده روز   کیاز انسان فراتر از    ی بخش  کی مریکا  یهانیِصرف، که با هدف منع رشد جن  ۀمحدودکنند   کرد ی. رو2
 است.  هیاول  ۀجوان ای هیاول  ۀظهور رگ   ایرشد 

نکنند،   ی کمک  کی مریکا  وانیبه مغز ح  ی انسان  یهاکه سلول   ی در صورت   تی ِصرف محدود  جادیهدف انسبتًا محدودکننده، که با    کرد ی. رو3
 .  دهد ی را م وانیانسان ـ ح یرا یمیکامل کا ۀتوسع ۀاجاز

  کهی را تا زمان   ش یاست، اما آزما  شدهیسازبا مغز انسان  یمرا ی کامل کا  ۀمتعادل، که با هدف صدور اجازه در توسع  ۀمحدودکنند   کرد ی. رو4
 .  کند ی مشخص نشده باشد منع م  کی مریکا وانیح ی اخالق تیوضع

 .کندی را منع نم  وانیانسان ـ ح  ۀکامل زنده متولدشد  یرا یمی کا جادیکاماًل مجاز، که ا کرد ی. رو5
انسان    ن یبه جن  ی وانیح  یها سلول   کهنینظر از اممنوع است، صرف   ی بخش انسان  یدارا   کی مریکا  نیهرنوع جن  جادینخست، ا  کرد یرو  در

ا  ای  شوند ی وارد م انجام چن  ی اخالق  یبه هرگونه نگران  میطور مستقبه  کرد یرو  نیبرعکس.  با  بااپردازد ی م  یقاتیتحق  نیمرتبط  هرگونه    حال،نی. 
رشد    توانند ی است که م  یاما محدود به حد   شود،ی داده م  کی مریکا  ی هانیجن  جادیا  ۀ دوم، اجاز  کرد ی. در روکند ی رد م  زیرا ن  یتمالاح  یایمزا 

را    کرد یرو  نیبتوان ا   ،ی با وجود بخش انسان  کی مریکا  نیجن  قاتیبه تحق  ی انسان  نیجن  قاتیتحق  ِی فعل  یها تی با گسترش محدود  د یکنند. شا
  ن یجن  یی ابتدا   ۀاز چهارده روز، فراتر از ظهور رگ   شیب  یاز انسان برا   ی بخش   کی مریکا  یها نیمثال، ممکن است رشد جن  یعمل پوشاند. برا   ۀجام

معادل رشد نخواهد بود.    ۀمرحل  کیانسان در    نیجن  کیباالتر از    ی نیجن  نیچن  ی اخالق  تیممنوع شود. قاعدتًا، وضع  ،یاریفراتر از شروع هوش   ای
جن  قاتیتحق  که  ی کسان  رو،نیازا  آستان  نیبا  تا  را  چهارده  ی خاص  ۀانسان  رشد  تا  م)مثاًل  با  رند،یپذ ی روزه(  جن  قاتیتحق  د یاحتمااًل    یهانیبا 
انسان  یدارا   کی مریکا آستانه  ی بخش  تا  ن  یارا  دو رند یبپذ   زی معادل  هر  دوم    اریبس  ینظارت   یهانه ی گز  نیا  ی.  مورد  )اگرچه  است  محدودکننده 

  یانسان  یهااندام  د یمانند تول   ،ی انسانمهین  یمرا یکا  قات یتحق  ۀ بالقو  یا یز مزا ا  یاریاز مورد اول دارد( و هر دو مانع تحقق بس  ی کمتر  تی محدود
پ به قصد  ا  ییهااستیخواهند شد. س  شوند، ی انجام م  وندزدنیکه  از  توج   از ین  کنند،ی م  ی رینوع دستاوردها جلوگ   نی که    رای دارند؛ ز  قیدق  هیبه 

که  وجود دارد. چنان یاعمده ی نامشروع انجام شود، مشکالت اخالق لی سودمند بالقوه بر اساس دال قاتیتحق تیممنوع  یبرا  یاستیس که ی زمان
  قات یمانع، در آن تحق  جاد یخوب با هدف عدم ا  قاتیانجام تحق  یبرا   یضرورت وجود مالحظات اخالق  ی حت   دارند،ی اظهار م   زیمحققان ن  ی برخ 

رنج در    کی  کردنی قربان  ،یی گرا دهیُبعد و از منظر فا  نیاز ا  ن،یها انسان را نجات دهد. بنابرا جان صد   تواند ی م  قیتحق  جیوجود دارد؛ چرا که نتا
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 ,Savulescuشده است )  زیامر تجو  نیمدار، ااخالق  یی گرا دهی(. پس در فا1392  دن،یاست )ه  زیناچ  یلذت و خوشبخت  ا ی  دهیبرابر هزاران فا

2012; Streiffer, 2007 .) 
  که ی زنده متولدشده، تا زمان  انساِن مهین  یمرا ی کا  جاد یا  یبرا   کی مریکا  یهانیآن است که اجازه داده شود جن  ی سوم، منطق اصل  کرد یرو   در

 ی ری جلوگ   یژن برا   شیرا یبا استفاده از و  تواند ی امر م  نینداشته باشند، استفاده شوند. ا  کی مر یکا  وانیدر مغز ح  ی توجهسهم قابل   ی انسان  یهاسلول 
  ینظارت  کرد ی رو  ن یا  تری رفتنینسبتًا مجاز و پذ   ۀ( البته نسخRashid et al., 2014, p. 406)  دیدست آبه  کی مریکا  وان یانسان در ح  یعصب  از رشد

انسان    مغزبه    هیها از قبل شبساختار آن  ایمغز و/    ۀشود که انداز   ی واناتیح  ن یبه جن  ی پرتوان انسان  یادیبن  یها فقط ممکن است مانع ورود سلول 
هرحال، ممانعت  . بهشودی ها ظاهر ممرتبط فقط در گونه   ی اخالق  یها ی ژگ یاند، وانسان  هیکه نسبتًا شب  یی فرض، با احتساب مغزها  نیاست. با ا

نامشخص    جاتموجودات با در  لیقب  ن یا  ی رو  ی راخالقیغ  شیاز آزما  ماً یمستق  شده ی انسان  یبا مغزها  مرا ی کا  ا ی  وان یانسان ـ ح  باتیترک  جادیاز ا
با مغز   وانیانسان و ح  ی بیترک  یرا ی میکا  جادیکردن او مسدود و منع   کند ی م  ی رینامشخص( جلوگ   ی اخالق  تی وضع  جهی)و در نت  ی عملکرد شناخت

و    طالعهمنظور مبه  وانیانسان ـ ح  ی بیترک  یارهیمیاز جمله استفاده از کا  قات،یتحق  ی احتمال  یاز کاربردها  ی برخ   شودی سبب م  شدهیسازانسان
 گرفته شود.  دهیناد ی اختالالت عصب یبرا  د ی جد   ی هادرمان ۀتوسع

 ر یمیکا  ی اخالق  تیوضع  که ی تا زمان  شیاما انجام آزما  شود،ی داده م   شدهیسازبا مغز انسان  مرا یکامل کا  ۀتوسع  ۀچهارم، اجاز  کردیرو  در
  جاد یمرتبط ا  یاخالق  یهای شده و پرداختن به نگراناشاره   قاتیتحق  لیتسه  ن یرا ب  یدئالی تعادل ا  کرد یرو   نی مشخص نشده ممنوع است. مسلمًا ا

 عماًل دشوار است. کرد ی نوع رو نیا یاجرا  حال، نی. بااکند ی م
را روشن    کی مریموجودات کا  ی اخالق  تیوضع  توانی نم   را ی است؛ ز  شناسانهی و از ُبعد هست  ی فلسف  ه  یقض  ن یشده در احادث  ۀمسئل  نیاول 

تا زمان ا  ی شرح موجه  که ی کرد،  و  کهنیاز  باشد. زم  رسند ی م  ی اخالق  تیاز وضع  یابه چه درجه  ییهای ژگ یچه   ت یموقع  یها نهیوجود داشته 
دفاع    ی اخالق  ت یمختلف از وضع  یهارائتاز ق  یار یاز بس  زیاخالق است و فالسفه ن  ۀبحث در فلسف  ی اصل   ۀعنوان حوزبه  ن همچنا  ،ی اخالق
گاه  ار،یقدرت اخت  ،یخودمختار  ت،یبر اساس ارزش احساس، عقالن  ،ی اخالق  یهاتیوضع  را ی اند؛ زکرده توانا  ی همدل  ،ی خودآ عمل،    یی و 

  د یابتدا با  ،ی انسان  کی مریموجود کا  کی  ی اخالق  تی وضع  نییتع  ی. برا انجامد ی موضوع م  نیا  یی چرا   لاست و به ح  یهنجار  لی مطابق با دال
 ی رو  یگذارهیسرما   کای سالمت امر  ی مل  توی، انست2015مثال، در سپتامبر    یإعمال شود. برا   د یبا  ی اخالق  تیگرفت که کدام منطق از وضع  میتصم
  که ی متوقف کرد؛ درحال  شد ی انجام م  مرا یکا  نیجن  د یو تول   ی وانیح  یها نیبه درون جن  ی پرتوان انسان  یادیبن  یهارا که با واردکردن سلول   ی قاتیتحق

 . شودی م  ی تلق ی اتیح  یبازساخت ی پزشک ۀنیدر زم شرفتیپ  یمطالعات برا  نیا
مرتبط   ی اخالق  یهات یظرف   یبرا   وانیانسان ـ ح  ی مرا یشد، کا  جادیا  ی اخالق  تیاز وضع  ی رفتنیگزارش پذ   کی  کهی هنگام  ،ی بعد معرفت  از

با موجودات   ماً یمستق  توانی نم  رای دشوار خواهد بود، ز  افتد،ی گاه که در موجود موردنظر اتفاق مآن  ها،تی ظرف   نیا  صی. تشخشودی م  ی بررس 
چه    قاً یآزمون دق  ن یا  کهنیقابل تأمل و محل سؤال است. ا  واناتیح  یولوژ ی زیف  ا یحاصل از رفتار    یهااستنتاج  که ی کرد، درحال   صحبت  رانسانیغ

از    ی متنوع   فیط  د یبا  یرفتار  قاتیتحق  حال،نیاند. باامرتبط  ی از نظر اخالق  رسد ی نظر مدارد که به  ی بستگ  یی های ژگ یو  داشته باشد به  د یبا  ی شکل
اشکال مختلف عملکرد   ی ابی کند، ازجمله با ارز  ی مرتبط نشان دهند بررس   ی اخالق  یهای ژگ یممکن است و  کی مریرا که موجودات کا  یی هاراه

  یشاهد قطع  د ینشان دهد، نبا  شیآزما  کیرا در    رمعمول یغ  یهایی نتواند توانا  کی مریکا   یموجود  کهنی. ای اجتماع  باتیاز ترت   ی عیوس  فیدر ط
کامل و    ی القاخ   تیبا وضع  کی مریمانند کا  یموجود  ای  وان یزدن به حمرتبط درنظر گرفته شود. ازآنجاکه صدمه  ی اخالق  یها ی ژگ یفقد و  یبرا 

تأمل کرد تا دچار اشتباه    ی اخالق  تیدر اغماض وضع  د ی عمومًا با  ،ی اخالق  تیگرفتن وضعکمدست  یجااست، به  ی راخالقیغ  اریموردتوجه بس
از آن برخوردار باشند، رفتار    نانهیبطور واقع که ممکن است به  ،ی سطح اخالق  ن ی مطابق با باالتر  مرایبا کا  د ی با  ، ی اخالقنشد. با توجه به مخاطرات  

 (. Savulescu, 2013, pp. 651–52; Tooley, 2010شود ) 
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موجود   نیقوان ۀ خارج از محدود یوانیح یهانیبه جن یانسان یها با ورود سلول  ی انسان  ی مرا یکا جادی است که ا ن یا یی پنجم و نها  کرد یرو
 قاتیاز تحق  یباز گذاشته شوند تا بتوان اشکال و ابعاد ارزشمند  د یبا  ی و حقوق   ی موجود قانون   یهاکه خأل  شودی ستدالل ما  نیچن  ی بماند. گاه  ی باق
  یهاشیانجام داد. گرچه انجام آزما  مرا یو کا  ی وانی ح  / ی انسان   یدهای بریدر مورد ه  رانهیسختگ   نیبا قوان  ی مختلف حقوق   یهارا در نظام  مرا یکا

  دی و انتقادات شد   ی بزرگ اخالق  یها انسان ممکن است چالش  ی شناخت  یهاتیزنده با ظرف   یهامریکا  یمضر بر رو  ِی راخالقیغ   اریخطرناک و بس
  ۀمثابخود به  ی  تعداد لذت و خوشبخت  نی شتریدرد و الم در برابر ب  کی  کردنی قربان  ،یی گرا دهیفا  ۀشی بار آورد، طبق اند را به  ی و فلسف  ی علم  فلمحا

 است.  یمداراخالق
سوم   یکردها یرو  رسد ی نظر ماذعان داشت که در مجموع به  د یو برعکس، با  وانیانسان ح  یهاشیگانه در آزماپنج  یکردهایرو  لیتحل  در

و    کنند ی مرتبط( را فراهم م  ی علم  د یزنده )با فوا   رانسانیانسان ـ غ  یۀاول   یمرا یکا  جادیامکان ا  را ی هستند؛ ز  کردهایرو  نی تردوارکنندهیو چهارم ام
  ث ینوع موجودات را از ح  نیمربوط به ا  یهای سوم نگران  کرد ی. البته روکنند ی م  تیمحافظت و حما  ی اخالق  یهای نگران  نی تراز مهم  حالنیرع د

»انسان موجودات  عنوان  با  و  کاملبه  شده«ی اخالق  مطور  برطرف  درع   کند،ی تر  کا  قاتیتحق  ی تمام   حالنیاما  به  مغز   یمرهایمربوط  با 
  یاخالق  تیوضع  ی قبول طور قابلکه به  ی شناخت  تیظرف   گونهچیموجودات ه  نیکه ا  یازجمله در موارد   کند؛ی رد م   زیشده قابل توجه را نیسازانسان

با    ی راخالقیغ   شیرا که شامل آزما  ی قاتیفقط آن دسته از تحق  را ی باشد؛ ز  دئال یچهارم ا  کرد یرو  د ی. شااند اوردهیدهد به دست ن  شیها را افزا آن
 .  کند ی زنده متولد شده است محدود و منع م  یرهایمیکا

 و برعکس    وان یانسان ـ ح   بات یدرخصوص ترک   ی ساز و مقرره   ی قانونگذار   ی ها . سازوکار 2- 4

 :رد یپذی صورت م لی ذ اتیبا اهداف و ن یگذار مقررات یسازوکارها ،یهر رو به
 یعموم ۀبودج  یها تی ( محدودالف

طور مؤثر است ممنوع کنند و به  را که توسط قانون منع نشده  ی قاتیتحق  توانندی م  یادیبن  یهاسلول   قاتی تحق  یمال  نی مسئول تأم  ی هاسازمان
 شود.  یمال نیتأم ی صورت خصوص به اتقیتحق نیا کهنیکنند، مگر ا ی ریجلوگ   ی قاتیتحق نیاز چن

 اخالق   ۀتی( نظارت کمب
  یی توانا  حال،نیکند. باا  ی ریتوسط قانون منع نشده است جلوگ   ی که حت   ی راخالقیاز اعمال غ   تواند ی م  ها شیاخالق در پژوهش و آزما  ۀتیکم

  یی هاتهیکم  نی چن  یمرتبط برا   ی اخالق  یهایی که راهنما  نیداشته باشد به ا  ی بستگ  یممکن است تا حد   فهی وظ   نیانجام ا  یاخالق برا   یهاتهیکم
 .  ریخ ای داردوجود 

 یاحرفه یهادستورالعمل ن ی( تدوج
 ن یقوان  ری بر توسعه و تفس  یرگذار یمقررات را در سطوح مختلف ازجمله با تأث  ،ی اخالق  یبا رهنمودها  توانند،ی م  یاحرفه  یهادستورالعمل

 ( Begley, 2017کنند ) مینظارت بر پژوهش تنظ یهاتهیو مذاکرات کم یمال نیتأم  یهاآژانس یهاتیو مقررات، فعال
کرده   شنهادیپ  انسانمهین  یمرا یمطالعات کا  ی را برا   ی اخالق  یاز استانداردها   یامجموعه  یادیبن  یها سلول   قاتیتحق  یالمللنیب  انجمن

  توان ی را م واناتیکه چگونه اصول موجود در مورد ح دهدی م حیتوض  یخوب سند مدون به  نیکمک کند. ا ی قاخال یهاتهیاست تا در جلسات کم
احتمال را   نیا  زیانجمن ن نیا یهادستورالعمل ریکار برد. مفاد سابه ی ُبعد انسان یدارا  ِی مرایکا قاتیاز تحق ی فرد ناشمنحصربه یهاچالش یبرا 

خود داشته    کی مریرکایغ  انیبا همتا  سهیدر مقا  ی متفاوت  ی رفاه  یازهای ممکن است ن  شدهیسازبا مغز انسان  ک ی مریکه موجودات کا  کند ی م  تیتقو
 تر خواهد بود.  مطلوب  کی مری کا واناتیمرتبط با ح یدر انطباق با هنجارها ی انجام غربالگر کهنیلذا داللت دارد به ا ؛باشند 

مسائل   کهی کند، مادام   رضروریرا غ  ی اصالحات قانون   جتاً یو نت  ی دگ ی ها رس دغدغه  نیبر اصول به ا  ی اخالق بتواند مبتن  ۀتیاگر نظارت کم  ی حت
کا  ی اخالق   تیوضع  ۀدربار  ی فلسف  ۀد یچیپ باق  کی مریموجودات  نشده  برخ   ی حل  و  برا   ی اخالق  ی هاتی محدود  یبماند  از    یبخش  ی گسترده 
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و به وحدت   یی نها  تیوضع  نیینظر خواهد بود و تا تعبحث و تبادل  یمؤثر برا   ی موجود باشد، موضوع همچنان چالش  ی نسانا  ی را یمیکا  قاتیتحق
  .رد یصورت پذ  یادی ز یهاتالش  د یبا  ها، شیآزما لیقب نیا ی اخالق تیتحقق وضع یها برا دولت یهمگ دنیرس 

  ی . اما از نظر قانون رودی شمار م عرصه به   نی ا  شروانیاز پستانداران از پ  ی برخ   یسازه یو شب  یادیبن  یها سلول   ۀخالقان  یفناور  ۀنیدر زم  رانیا
  ی انون ق  ۀاز جنب  شود،ی و آزاد محسوب م  کیدموکرات  ۀ روابط افراد در جامع  ۀکنند میندارد و ازآنجاکه حقوق تنظ  یخاص  ی نظام حقوق   ،یانگارو جرم 
  یهاشرفت یپ  ریو روز جهان در مس  نینو  یهایمقررات مصرح است تا همگام با فناور  نی و تدو  یسازشفاف  ازمندین  ،ی مقررات مقتض  بیو تصو
بردارد. جا  ی پزشک ا  ی بس  یگام  با تحوالت دانش پزشک  رانیتأسف است که حقوق  پ  ی همگام  پ  شرفتیو  قانون   شیآن    ۀ دربار  ی نرفته است و 

  ی هاتهیکم  یبسنده شده است که از سو  ی پزشک  ۀنامو به چند مرام  ستیموجود ن  وان یان ـ حخصوصًا انس  یرایمیبافت و کا  ی مهندس  و  یسازهیشب
آ  حیتوض   نی. اشودی م   ی راهبر  ی و پژوهش  ی علم  یوابسته به نهادها  ی مشورت  اصول   ۀدربار  یی اجرا   یهاو دستورالعمل  هانامهنییالزم است که 
هم خود فاقد ضوابط   یانسان  نی العمل اخالق در پژوهش بر گامت و جنهمان دستور  ای  ی اخالق   یو راهنما  ی علوم پزشک  یهادر پژوهش  ی اخالق
 مانده است. یباق ی اخالق یهانامهعنوان مرامضمانت اجرا است و همچنان به د ی از د ی و قانون  ی حقوق 

 ی ر ی گ جه ی نت 

ل است. در ا  ی و علم پزشک  ستیدر علوم ز  نینو  یفناور  تی مقاله بحث شد، اهم  نیکه در اچنان   ی هانیجن  جادیا  ان،یم  نیبر همگان مسج 
  د یو تول   ی درمان  ی داروها  شیانجام آزما  ها،یماری ب  ۀمطالع  یبرا   یابزار  ۀمنزل زنده به  یمراها یاند و تولد کااز انسان  ی بخش  ی که دارا   کی مریکا

اندام  هابافت را کاماًل ممنوع    کی مریکا  یهانیاز جن  یبرخ   جادیا  ی حقوق   یهااز نظام  یاریخواهد بود. اگرچه بس  د یمف   اریبس  وند یپ  یها برا و 
و   ی قانون  یها خأل ۀها اغلب در محدود با آن بیو ترک یوانیح یهانی به جن ی انسان یادیبن ی هابا ورود سلول  کی مریکا یهانی جن جادیا کنند،ی م

م  یگذارمقررات قرار  آن  به  بهرد یگی مربوط  پ.  قانونگذار  ی بازنگر  ن،ینو  یفناور  یشتازیموازات  و  ا  یمقررات  به  نیدر  عنصر حوزه،  عنوان 
  نیدر ا  تیموفقآن باشد. در صورت عدم  یو عنصر ماد  هاشیمقدم بر انجام آزما  د یبا  ها،ینوع فناور  نیا  یتیو حما  ی اخالق  ریمس  ۀ کنند تیهدا 
  ی های نگران  دی گونه که نباکند. همان  ی ریجلوگ   مرا ی کا  قاتیتحق  ی راخالقیکرد تا از َاشکال غ  یاز مقررات را معرف   ی نی گزیصور جا  د یبا  ضوع،مو

و   ی در جهت رفاه بشر  ی قاتیتحق  ۀحوز  نیا  ۀ بالقو  ی ایاز مزا   جهتی ب  د یگرفته شود، نبا  دهی ناد  کی مریکا  واناتیح  ی اخالق  تیوضع  ۀمهم دربار
 ی خصوصًا پزشک  ن،ینو  یاهداف فناور  شبرد یدر پ  ی دو هدف اصل  نیتعادل ب  جادیا  یراه را برا   نی بهتر  د ینظر کرد. بلکه باصرف   ست ی زطیمححفظ  

پ انجام رسان  یواد  ۀمانند یکه  به  تسهد یعلم است،  تحق  ،ی اخالق  قاتیتحق  لی.  آزما  ی ریو جلوگ   ی انسان  یرا یمیکا  یرو  قاتیکه شامل    ش یاز 
گانه  پنج  یکردها یطبق رو  یگذارمقررات   قی هستند، از طر  ی اخالق  تیوضع  ت یو بالقوه با اهم  ینانیاز نااطم  یاا با درجهه آن  مورددر    ی راخالقیغ
بسته  سریم و  ماهاست  قانونگذار  تیبه  بادولت  ینظام  پذ   یاگونهبه  د یها،  هم  رد یصورت  و دولت  ۀکه  قانون  چارچوب  و  محدوده  در  ها 

آلمان    یاز سو  تس،یدر اردوگاه اشو  ،ی از آن در جنگ دوم جهان  یشوند که نماد   ی اخالق  یایکنند و مانع بروز فجا  عملپژوهش    یاستانداردها
 محقق شد. یناز
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