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Abstract 
This study seeks to analyze new biotechnologies 
with a focus on fertility technologies on children 
throughout human society, including Iran. In this 
regard, a qualitative approach and exploratory 
method and documentary analysis have been 
used. The results show that growth and 
development in the field of reproductive 
biotechnologies leads to the following: 1. Gene 
transfer and trade in order for states to acquire or 
maintain superior genes and to destroy other 
human genes. 2. Production of two- or multi-
linear humans, or embryos composed of 
dissimilar genetic components and in The result 
of the extinction of racial and genetic diversity. 
3- The export or import of simulated human 
embryos and the consequent normalization of 
human trade, the homogenization of human 
beings. 4- Genetic manipulation and joint 
reproduction between humans and animals. 5 - 
Creating black markets in the field of informal 
economy for buying and selling biological goods 
(cells, eggs, sperm, etc.). 6- Determining the 
genetic pattern of children in advance and 
producing a child with the desired genotype. 7- 
Sex discrimination in simulation. 8- 
Reproduction of single people-Homosexuals. 9- 
Replacement of dying people. 10- Abortion and 
violation of the right to life of children during 
the embryonic period to obtain stem cells. Such 
developments lead to ambiguity and confusion 
in the structural and semantic contexts 
associated with children. Semantic and structural 
ambiguity leads to systematic violence and 
semantic violence against children and is 
intensifying day by day; the target of such 
violence is all the current children of the society, 
even the potential children and future children 
who will be born in the continuation of such a 
situation. 
Keywords: Reproductive Biotechnologies, 
Child Rights, the Future of Childhood, 
Simulation, Commodification, Bioterrorism.  

  چکیده
هاي نوین زیستی  پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی فناوري

ها بر کودکان  هاي حوزه باروري و تأثیر آن با محوریت فناوري
در سراسر جامعه بشري از جمله ایران است. در این راستا از 
رویکرد کیفی، روش اکتشافی و تحلیل اسنادي استفاده شده 

و توسعه در عرصه  دهند که رشد است. نتایج نشان می
 -شود. یک باروري منجر به موارد زیر می- هاي زیستی فناوري

هاي  ها به ژن یابی دولت انتقال و تجارت ژن در راستاي دست
 - هاي انسانی دیگر. دو ها و همچنین نابودي ژن برتر یا تداوم آن

جنین تشکیل شده از اجزاء هاي دو یا چند رگه، یا  تولید انسان
هاي نژادي و ژنتیکی.  و در نتیجه نابودي تنوع شابهژنتیکی غیرمت

و در  سازي شده کردن جنین انسانی شبیه کردن یا وارد صادر - سه
 - ها. چهار سازي انسان سازي تجارت انسان، یکسان نتیجه عادي

دستکاري ژنتیکی و تولید مثل مشترك در بین انسان و حیوان. 
غیررسمی براي خرید  ایجاد بازارهاي سیاه در عرصه اقتصاد - پنج

 - و...). ششتخمک، اسپرم ها،  و فروش کاالهاي زیستی (سلول
تعیین الگوي ژنتیکی کودکان از قبل و تولید فرزند با ژنوتیپ 

تولیدمثل  - سازي. هشت تبعیض جنسی در شبیه - دلخواه. هفت
کردن افراد در حال  جایگزین -همجنس باز. نه- افراد مجرد
بر حیات کودکان در دوران جنینی سقط و نقض حق  - مرگ. ده

هاي بنبادین؛ بنابراین چنین تحوالتی  یابی به سلول براي دست
هاي ساختاري و معنایی مرتبط  منجر به ابهام و آشفتگی در زمینه

شود. ابهام معنایی و ساختاري منجر به  با کودکان در جامعه می
بروز خشونت سیستماتیک و خشونت معنایی علیه کودکان 

شود؛ مخاطب چنین  روز تشدید می ده و روزبهگردی
هایی نیز همه کودکان فعلی جامعه حتی کودکان بالقوه  خشونت

و کودکانِ آینده که در شرایط تداوم چنین وضعیتی متولد 
  خواهند شد، هستند.
آینده ، حقوق کودك، فناوري باروري: واژگان کلیدي

  . بیوتروریسم، کاالیی شدن، سازي شبیه، کودکی
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  مقدمه
 3و فناوري نانو 2فناوري اطالعات 1،بدون تردید سه فناوري نوظهور اواخر قرن بیستم یعنی فناوري زیستی

 همه در، چندان دور اي نه دگی در آیندهزن. کنند میرو  بشري را با تحوالت شگرفی روبه جامعه آینده
دچار ، هاي برتر ناوريف تأثیرسیاسی و فردي تحت ، اقتصادي، خود اعم از اجتماعی هاي ارکان

  ).22، 1387، زاده عنایت( و) 99، 1382، حبیبی رضایی( شد هاي عمیقی خواهد دگرگونی
هاي درمانی  داروها و روش، هاي زیستی در حوزه تولید واکسن دستاوردها و اثربخشی فناوريین تر مهم
د تولی، تولید اریتروپویتین، اینترفرون بتاتولید ، تولید اینترفرون آلفا، آ هپاتیت واکسن تولید«براي مثال . است

G-CS ،تولید کیت تشخیص HIV ،کیت تشخیص HCV ،تولید کیت تشخیص HBS ،تولید HTLV-I, 

II ،يها کیت طراحی و ساخت، تولید انسولینPCR تهیه و ، هاي عفونی و غیرعفونی اي تشخیص بیماريبر
انسانی با استفاده از فناوري  و ایمونوگلوبین پ هاي مونوکلونال ضد ایمونوگلوبین بادي تولید آنتی

نشان ) 28، 1387، زاده عنایت( »...و ریا ماال، HCG، هاي مونوکلونال هیبریداسیون سلولی و تهیه آنتی بادي
هاي  تهدیدهاي بیولوژیکی و جنگ، گیري همچون کرونا هاي همه دهند که امروزه با گسترش بیماري می

  .شود بیش از پیش مشخص می زیستی اوريفناهمیت و اولویت ، زیستی

                                                      
1- Biotechnology 
2- Information Technology (IT)  
3- Nano Technology (NT)  
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یابی و کاربرد آن در جهت  اهمیت زیست فناوري در زندگی انسان منجر به رقابت جوامع براي دست
سال از عمر این فناوري نو  سیحدود ایران  در جامعه. هاي مختلف زندگی انسان شده است جنبه توسعه
در عرصه  ایرانترین نهادهاي  جمله قدیمیاز  و پاستورسازي رازي و انستیت مؤسسه واکسن و سرم؛ ردگذ می

 هاي پژوهش سازمان در پیش دهه در دو فناوري زیست تخصصی مرکز نخستین اما فناوري زیستی هستند
نتیک و مؤسسات پژوهشی ژ مهندسی تحقیقات ملی مرکز آن از بعد. گرفت شکل ایران صنعتی و علمی

جهاد ، هاي علوم وزارتخانهکه به دنبال آن  تر شدند ها فعال گاهویژه دانش هاي مختلف به دیگر در بخش
 دنبال به. مذکور دنبال نمودند هایی را در زمینه برنامه) 1370در دهه ( کشاورزي و بهداشت و درمان

شوراي عالی انقالب فرهنگی در اسفندماه ، ي حاصل شده و اقدامات شوراي عالی زیست فناوريها پیشرفت
 فناوري و علمی معاونت ذیل ستاد این و نمود تصویب را فناوري زیست هیل ستاد توسعسند تشک، 1390
 توجه و فعالیت در زمینه، پیرو تحوالت ساختاري و نهادي مذکور در ایران. گردید تأسیسي جمهور ریاست
  ).1390، شوراي عالی انقالب فرهنگیآرشیو ( یابد هاي زیستی روزبه روز افزایش می فناوري

بهسازي و کنترل موجودات ، دستکاري، درك، امکان شناختهاي زیستی در جهان امروز  يفناور
هاي  پذیر از فناوريتأثیرقشر در معرض و ین تر مهمالبته ؛ ساخت دنرا فراهم خواه انسان خصوص به زنده

ه در آغاز زندگی خود در فضاي ظهور و توسعها  آن .وسال همچون کودکان هستند سن زیستی افراد کم
پذیري تأثیر. گیرند آن قرار می تأثیربا رشد فناوري مذکور بیشتر تحت  زمان همچنین تحوالتی بوده و 

زیستی بر  بهسازي و کنترل، دستکاريامکان شناخت نتایج حاصل از تنها  نههاي زیستی  کودکان از فناوري
هاي آینده  و ژنتیکی انسان در سالدهد بلکه بیانگر تحوالت زیستی  ها را نشان می حیوانات و انسان، گیاهان
هاي نوین زیستی  بررسی و تحلیل اثرات فناوري، ها در جهان امروز پرسشین تر مهمیکی از  ؛ بنابرایناست

یی به این پرسش است که گو پاسخپژوهشگر نیز در پژوهش حاضر به دنبال . بر کودکان است
و تاکنون چه اثراتی بر زندگی ؟ وز ایران کدامندامر هاي نوین زیستی مؤثر بر کودکان در جامعه فناوري«

  »؟اند کودکان داشته

  پیشینه تجربی پژوهش
هاي نوین زیستی بر  مطالعه و حتی متنی پیرامون اثرات فناوري، ي نگارنده براي یافتن پژوهشوجو جست

ف داخلی و هاي مختل ي مذکور ما را به پژوهشوجو جست. نتیجه ماند سن و سال بی کودکان یا افراد کم
هاي نوین باروري و  فناوري، تحوالت نوین علم پزشکی، هاي زیستی خارجی در رابطه با فناوري
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نطفه و جنین  خصوص بههاي نوین زیستی بر انسان  سازي انسان رساند که در راستاي اثربخشی فناوري شبیه
ت که بر شناسایی ي خود به هیچ پژوهشی دست نیافوجو جستاند اما پژوهشگر در  نیز صحبت کرده

در پژوهش  ؛ بنابراینهاي نوین زیستی بر کودکان متمرکز باشد ماهیت و یا چگونگی اثربخشی فناوري
  .پردازیم حاضر به موضوع مذکور می

  روش تحقیق
امروز ایران  هاي نوین زیستی مؤثر بر کودکان در جامعه پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل فناوري

اطالعات و ، و شناسایی اسناد وجو جست - اول: بینی شده شامل تا مراحل روشی پیشدر این راس. است
تحلیل تخصصی  - مطالعه و تحلیل اسناد اطالعات اکتشافی مربوطه و سوم - دوم، مدارك مربوط به موضوع

رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش  ؛ بنابراینهاي پژوهش هستند ها و ارائه نتایج از جمله گام یافته
دقت و ، صحت منابع مورد ارجاع، در این راستا. باشند دگانه شامل مطالعه اکتشافی و تحلیل اسنادي میچن

  .ها بیانگر اعتبار و روایی پژوهش است سازي و تحلیل یافته مفهوم، توانمندي تخصصی پژوهشگر در تقطیع

  ها یافته وتحلیل تجزیه
به جز کاربرد . اقشار جامعه اثرگذار هستند ند که بر همها اي یافته هاي زیستی ابعاد گسترده امروزه فناوري

هاي  تولیدات مواد غذایی و همچنین سالح طورکلی بههاي زیستی در تولیدات دامی و گیاهی یا  فناوري
البته . اقشار انسانی نیز اثرگذار هستند موجودات و همه هاي مذکور بر همه فناوريوغیره جنگی بیولوژیکی 
مربوط به حوزه ، هاي زیستی فناوريین تر مهم، بشري اثرگذارند جامعه ور که بر همهبه جز موارد مذک

خالصه به  طور بهتوان  را میها  آن باشند و می» مستقیم«باروري و تولیدمثل هستند که با کودکان در ارتباط 
د توجه داشت بای. نام برد» هاي مداخله در دوران باروري فناوري«و  4»باروري هاي کمک فناوري«صورت 

  .ناباروري در میان باشد شود که مسئله هاي مذکور زمانی مطرح می که استفاده از فناوري
ثبات فردي و  کننده شود که بالقوه تهدید ها شناخته می بحرانی در دوره زندگی انسان عنوان بهناباروري 

 امل اول طالق نام برده شده استسومین عامل یا یکی از پنج ع عنوان بهاز ناباروري . روابط اجتماعی است
هاي کمک  تالش براي حل مسئله ناباروري در جوامع انسانی باعث رشد فناوري). 25، 1999، بورنز(

هاي نابارورِ بسیاري براي رسیدن به آرزوي  هاي اخیر شده است و به دنبال آن زوج باروري در سال

                                                      
4- Assisted Repraductive Technology (ART)  



ـ زیستی نینوهاي  يفناور     287  رانیا در یکودک ندهیآ بر يدرآمد: کودك حقوق و باروري 

 

اطالعات موجود در سال  براساس. روري هستندهاي جدید درمان نابا خود به دنبال شیوهشدن  فرزنددار
هاي کمک باروري به دنیا  بیش از یک میلیون کودك در سراسر جهان با استفاده از فناوري، میالدي 2000
  ).1382، موسوي جمالی( آمدند

هاي باروري مصنوعی هستند که در راستاي باروري بدون  هاي کمک باروري انواع روش فناوري
باروري را ، زمانی که زوجین از طریق نزدیکی جنسیدقیقاً . کنند میین زن و مرد عمل رابطه جنسی در ب

هاي نوین  نیازمند مداخالت غیرجنسی یعنی مداخالت پزشکی با استفاده از ابزار یا فناوري کنند میتجربه ن
مل داخل هاي باروري مصنوعی شا فناوري ؛ بنابراینبراي به دست آوردن تخمک اولیه و باروري هستند

 طورکلی بهکه ) 1237، 2011، برك( باشند می 5)تنی برونلقاح ( و خارج رحمی) تنی لقاح درون( رحمی
. انتقال رویان هستند؛ 9باروري آزمایشگاهی؛ 8انتقال زایگوت؛ 7انتقال تخمک؛ 6تلقیح داخل رحم: شامل
 باشند می 10خمک اهداییباروري آزمایشگاهی و باروري با ت، هاي مذکور ترین موارد از روش رایج

  ).1382، موسوي جمالی( و) 180، 1384، روشن(

  مبانی مفهومی پژوهش - 1
 کودك - 1- 1

گروه هدف و مخاطبان  کننده تعیینتنها  نهکه است  ها گامین تر مهمیکی از ، زمانی و سنی تعیین محدوده
المللی  دك در اسناد بینکو. کند بلکه چیستی و چگونگی کودکی و حقوق کودك را نیز تعیین می، است
زمانی  بازه؛ به معنی هر فرد انسانی زیر هجده سال است، 1ماده  براساس، حقوق کودك نامه پیمان خصوص به

 کودك در جامعه. است) بر مبناي تقویم رسمی هر کشور( سال تمام از بدو تولد تا قبل از هجده، کودکی نیز
؛ سالگی تمام قمري نسانی از زمان تشکیل نطفه تا قبل از هجدهایران و نظام اسالمی عبارت است از هر فرد ا

اول یا دوران  شامل مرحله، این بازههرچند ؛ سالگی است زمانی کودکی نیز از زمان تشکیل نطفه تا هجده بازه
قانونی و  - شرایط حقوقی براساساما شود  می سوم یا نوجوانی مرحله دوم یا خردسالی و مرحله، جنینی

کودکی شامل سه بخش  ؛ بنابراینسالگی تمام قمري ادامه دارد کودکی تا هجده، اي اجتماعیه مسئولیت
                                                      

5- In vitro Fertilization (IVF)  
6- ZUI 
7- GLFT 
8- ZLFT 
9- IVF-ET 
10- Oocyte donation 
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هر سه ؛ گیرند که هر سه در برابر دیگري خود یعنی بزرگسالی قرار میشود  می خردسالی و نوجوانی، جنینی
روح حقوق ، لباشند اما در ک تعریف و داراي حقوقی مختص خود می، گرایانه نسبی کودکی با نگاه مرحله

نیاز به ، یکسان است و شامل عدم مسئولیت جدي و قطعی، حاکم بر سه دوره در ذیل فضاي کلی کودکی
دو گلوگاه مهم در کودکی به شمار » بلوغ«و » تولد«دو موضوع  براین عالوه. گیري است حمایت و سهل

  ).200- 198، 1399، شعبان( کنند میکودکی را به سه مرحله تقسیم  روند که عرصه می

  
 ایران مراحل کودکی در جامعه

  نوین زیستیهاي  فناوري - 1- 2
، براي تولید موادخوراکیها  آن هاي وري از ترکیب موجودات زنده و فرآورده فناوري زیستی هنر بهره

ت و کنترل رشد گیاهان و انسان از زمان کشف زراع. شود هاي دیگر بشر معنا می دارو یا استفاده، نوشیدنی
ها و  افشانی گل گرده. هاي زیستی استفاده کرده است محصوالت گیاهی و پرورش حیوانات از فناوري

زیستی به هاي  امروزه فناوري. زیستی استهاي  گیاهان مختلف و آمیزش نژادي حیوانات از جمله فناوري
. شوند گویی با تمرکز پزشکی انجام می، تاسها  آن دنبال ارتقاء کیفیت محصوالت و استاندارد مطلوب

زیستی هاي  ها از جمله دستاوردهاي نوین فناوري بیوتیک آنتی، هاي مسري ها براي بیماري کشف واکسن
 و دستکاري ژنتیکی موجودات زنده DNAدر عرصه زیستی مدیون تقسیمات ها  جدیدترین فناوري. است

اولین واکسن )، 1979( سنتز هورمون رشد)، 1978( وترکیبتولید اولین انسولین انسانی ن)، 1953-1973(
)، 1995( اولین پیوند مغز استخوان میمون و انسان در جهت درمان ایدز)، 1986( نوترکیب هپاتیت ب

از ) 1998( هاي بنیادي جنینی کشف و مطالعه سلول)، 1979( سازي شده به نام دالی ظهور اولین حیوان شبیه
  ).1591-1570، 1379، خزدمندنیا( توسعه فناوري زیستی هستند هاي نوین در جمله گام

یک دانشمند آلمانی ، به منظور اصالح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، میالدي 1765باید توجه داشت که در 

دوران جنینی (از زمان 
 تشکیل نطفه تا قبل تولد)

 بلوغ تولد
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را بر روي ) باردارکردن زن با وسایل مصنوعی بدون نزدیکی جنسی( تلقیح مصنوعی 11»جکوبین«به نام 
از اسکاندیامو با آزمایش بر روي قورباغه نشان داد که  12»اسپاالنزانی« 1780بعدها در سال  .ها انجام داد ماهی

. آید به وجود می 14»اسپرماتوزا«گامت مؤنث در زمان اولین تقسیم تا زمان لقاح  13»اووست«لقاح در اثر تماس 
موفق را در انسان با پزشک انگلیسی نخستین کسی بود که اولین تلقیح ) 1728- 1793( »جان هانتر«، سپس

در 15»شنک«یک پزشک به نام  1880در سال . اسپرم یک مرد در داخل واژن یک زن انجام داد قراردادن
اگرچه اقدامات او در زمینه . اقداماتی انجام داد، باروري خارج از رحمی تخمک تازه پستانداران زمینه

محیط آزمایشگاهی با شکست مواجه خوکچه هندي در ، بارورکردن اووسیت پستاندارانی چون خرگوش
. در انگلستان موفق به تولد اولین کودك حاصل از لقاح آزمایشگاهی شد 16»لوئیز براون«، 1978در سال . شد

گروه دیگري در دانشگاه ملبورن تحت . بود 1979موفقیت دیگر در این زمینه تولد یک نوزاد پسر سالم در 
اولین فرزند حاصل . را در زمینه لقاح آزمایشگاهی شروع کردند فعالیت خود 17»جان جانستون«نظارت دکتر 

فعالیت  18»اندراس«تحت مدیریت دکتر  امریکاگروه سوم در . متولد گردید 1980از گروه مذکور در ژوئن 
اولین اهداي جنین در دنیا  1983در سال . بود 1981در  19»الیزابت کار«هایش تولد  کرد که در نتیجه تالش می

 21»جین«اولین اهداي تخمک نیز توسط دکتر ، 1984گزارش شد و در سال  20»ترانسون«وفسور توسط پر
، صفائی( و) 1384، رضانیامعلم( شده است هاي دور نیز انجام می گزارش گردید ولی اهداي اسپرم در زمان

در  1987تر در هاي بر با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک). ق1417، سالمه( و) 1380، زاده نایب( و) 1383
پس از آن . به دنیا آمد» لوئیز براون«یک نوزاد آزمایشگاهی به نام ، و همکارانش» استپتو«لندن با تالش دکتر 

پنجاه و شش کودك از طریق یعنی یک سال پس از این موقعیت در کشور انگلستان نهصد و  1988در سال 
انجام گرفت  ARTبیش از چهل هزار سیکل  ریکاامدر ایاالت متحده . متولد شدند 22باروري خارج از رحم

                                                      
11- Zud Wig Jacobin 
12- Spslsnzani 
13- oocyte 
14- Spermatozoa 
15- Schenk 
16- louise-Brown 
17- Jon-Johnston 
18- Andrews 
19- Elizabethcarr 
20- Trounson 
21- Lut Jen 
22- IVF 
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با ها  آن و منجر به هشت هزار و هفتصد و چهل و یک وضع حمل شد که پنج هزار و یکصد و سه مورد
  ).180، 1384، روشن( و) 33، 1379، جعفرزاده( رحم بود از خارج باروري

  هاي اهداء براي باروري مصنوعی باروري آزمایشگاهی و انواع روش - 2
گرفته را به نوعی تسهیل یا در محیطی  طبیعی انجام می طور بهاروري آزمایشگاهی مسیري را که همواره ب

جنین ، امتزاج اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاهی دهد که در نتیجه خارج از بدن انسان صورت می
داشت که درمان باید توجه ). 1388، علیزاده و همکاران( یابد تشکیل شده و به رحم مادر انتقال می

اسپرم زوج یا تخمک زوجه و رحم زن سالم باشند نیاز به مداخله شخص سوم و  که درصورتیناباروري 
و خواه لقاح خارج  23خواه لقاح داخل رحمی، هاي خود زوج اهداء نیست و باروري آزمایشگاهی با گامت

آورد و کودك متولد شده  نمیشود که از نظر شرعی و آثار حقوقی نیز مشکلی به وجود  رحمی انجام می
این روند از . آیند خواهد داشت حقوق و هویتی مشابه با سایر کودکان که به صورت طبیعی به دنیا می

اي در مورد آن وجود  پذیرفته شده است و هیچ مناقشهکامالً جوامع اسالمی از جمله ایران نیز  طرف کلیه
را ندارند و یا از نظر ) سلول جنسی( و توانایی ایجاد گامتندارد اما در برخی موارد یکی از زوجین یا هر د

حل درمانی براي این دسته از زوجین  در چنین شرایطی تنها راه؛ رحمِ زن امکان بارداري ندارد، ساختاري
باید توجه داشت که . اهداي جنین و اهداي رحم است)، اسپرم یا تخمک( استفاده از روش اهداي گامت

اهداء به هر . راهکاري سازنده در جهت احیاء انسان و خانواده است، از بدن انسان ییاهداي عضو یا جز
، فیدل( و) 1995، سرور و همکاران( تواند مشکالت و مسائلی را از پیش رو بردارد شکل و نوعی می

  . اند انواع اهداء به صورت خالصه در جدول زیر بیان شده). 157- 147: 2002
  کمک باروريهاي  انواع اهداء در روش

  جنین  رحم  تخمک  اسپرم  روش  ردیف
  -   مادر  اهدایی  پدر  اهداي تخمک  1
  -   مادر  مادر  اهدایی  اهداي اسپرم  2
  -   اهدایی  مادر  پدر  اي رحم اجاره  3
  -  اهدایی اهدایی  پدر اي اهداي تخمک همراه با رحم اجاره  4
  -   اهدایی  اصلی  اهدایی اي اهداي اسپرم همرا با رحم اجاره  5
 اهدایی اهدایی اهدایی اهدایی اي اهداي جنین همراه با رحم اجاره  6

                                                      
23- IUI 
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اسپرم زوج و یا تخمک زوجه یا هر دو یا رحم زوجه از سالمت کافی برخوردار نباشند  که درصورتی
به معناي تشکیل جنین در ) غیرزوجه( اهداي تخمک بیگانه )براي درمان ناباروري از اولمعموالً 

؛ نابارور ده از اسپرم خود شوهر و تخمک شخص بیگانه و انتقال جنین حاصله به زوجهآزمایشگاه با استفا
نابارور و  یعنی تشکیل جنین در آزمایشگاه با استفاده از تخمک زوجه) فرد سوم( اهداي اسپرم بیگانه )دوم

ی تشکیل جنین زوج بیگانه به معن )سوم؛ نابارور اسپرم شخص بیگانه و سپس انتقال جنین به رحم زوجه
) غیرزوجه( اي رحم اجاره )چهارم؛ نابارور جنین از اسپرم و تخمک یک زوج دیگر و انتقال جنین به زوجه

به معنی انتقال جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوج نابارور به رحم شخص بیگانه و تحویل فرزند پس از 
  .شود زایمان به زوج نازا استفاده می
تواند مشکالت ناشی از نداشتن  مک باروري به همان اندازه که میهاي ک استفاده از اهداء و روش

هاي فراوانی را در  تواند نابسامانی آن مینبودن  مند باشد در صورت قانون گو پاسخها را  فرزند در خانواده
جهت ) شخص سوم( فردي خارج از خانوادهکردن  مستلزم اضافه، روش اهداء. جامعه به وجود آورد

 - فقهی و اخالقی و حقوقی، خانواده است که مسبب مسائل بسیاري در ابعاد روانی کمک به باروري
هاي کمک باروري عالوه بر مشکالت ناشی از حکم تکلیفی از  استفاده از اهداء و روش شود. می قانونی

وضعیت حقوق طفل در بودن  مانند نامشخص. توانند ایجاد مشکل نمایند نظر احکام وضعی نیز می
در ادامه ). 148 - 125، 1383، مرقانی( و) 38- 34، 2008، سرور( والیت و محرمیت، ارث، فقهن، حضانت

  .پردازیم باروري می هاي اهداء در کمک از روش هرکدامبه مسائل حقوقی احتمالی به تناسب 

  اهداي تخمک - 2- 1
دوره ، تخمک اهدایی توانند با ناباروري را دارند می هاي متعدد ناموفق پیشرفته درمان زنانی که سابقه

در این روش تخمک از غریبه گرفته شده اما صاحب رحم ، زایمان و شیردهی را تجربه کنند، بارداري
چون اسپرم از پدر . صاحب اسپرم هم همان پدر ژنتیکی است. است 24) نه ژنتیکی( همان مادر اجتماعی

ژنتیک خود با فرزند را به علت  اتصال مادر اجتماعی حلقه، اما است گرفته شده است نسب پدر واقعی
) صاحب تخمک و رحم( نسب مادري بر هر دو. دهد از دست می) تخمک اهداکننده( ورود شخص سوم

برقرار است ولی بهتر است یک مادر حذف و در گمنامی ها  آن تمام حقوق فرزندي بین. شود تلقی می
  .بماند تا مشکالت بعدي براي کودك بروز نکند

                                                      
  کردن کودك را بر عهده خواهد داشت.  نگهداري و بزرگ شود و وظیفه مادري که کودك به او داده می - 24
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  رماهداي اسپ - 2- 2
کامالً نسب مادري  ؛ بنابرایناسپرم در این روش از شخص غریبه و تخمک و رحم هر دو از مادر است

، گمنامی مطرح باشد پدر موجود که درصورتی. گردد حفظ شده ولی نسب پدري به صاحب اسپرم برمی
ر نفقه کودك مشکلی نخواهند داشت و برعهده پد، حضانت، شود که موضوع والیت پدرخوانده می
ختران زن دبودن  محرم«مبنی بر  25سوره نساء 23 آیه براساسموضوع محرمیت شرعی نیز . اجتماعی است

ارث هنوز  ولی مسئله. برقرار است» اند اگر با آن زن مباشرت کرده باشید که در دامن شما تربیت شده
  .برد نمی گردد و فرد از پدر اجتماعی ارث پابرجا است چون نسب فرزند به صاحب اسپرم برمی

  اهداي جنین - 2- 3
هم تخمک و اسپرم . شود جنین حاصل از اسپرم و تخمک یک زوج قانونی غریبه به زوج نابارور اهداء می

 اجتماعی محسوب - صاحب رحم مادر واقعی. پدر و مادر ژنتیکی هستند، اهداکنندگان. غریبه هستند
  .مانند اهداي اسپرم استفرزندي برقرار است ولی حقوق پدر ه - که حقوق مادرشود  می

  اي رحم اجاره - 2- 4
گیرد که زن به دالیل آناتومیک نتواند حاملگی و زایمان را  اي زمانی انجام می اهداي رحم یا رحم اجاره

در چنین روشی والدین ژنتیکی همان والدین اجتماعی هستند ولی به دالیلی مادر . قبول و تحمل کند
نگهدارد بنابراین از رحم شخص دیگري براي حاملگی و زایمان استفاده تواند فرزند را در رحم خود  نمی
در » مادر جایگزین« عنوان بهاست و بهتر است صاحب رحم » دو مادري«اصل بر ، در این بحث. شود می

 گونه هیچباشند  رحم براي لقاح دیگري می دهنده اجارهصرفاً زنانی که ، باید توجه داشت. گمنامی بماند
  .کامل نام داد 26جایگزین، یکی با فرزند ندارند این روشرابطه ژنت

  اي روش ترکیبی اهداي تخمک همراه با رحم اجاره - 2- 5
مادر اجتماعی است و تخمک و رحم هر دو از شخص دیگري هستند بنابراین مادر با کودك  عنوان بهزن 

                                                      
لکلٍّ - 25 لْنَا وع ی ج ال وا ممرَك م ا تَ دال ونَ نِالْورَب الْأَقْ ینَ و الَّذ و ت قَد ع انُکمیم م أَ فَآتُوه م هیبص ی کانَ اللَّه إِنَّ نَ یء کلِّ علَ ا   شَ ـهِید شَ
 و مـردان  ازهریـک [  بـراي انـد    گذاشته جاي بر اید  بسته پیمان] آنان با[ شما که کسانی و خویشاوندان و مادر و پدر آنچه و از
  است.  گواه چیزي هر بر همواره خدا زیرا بدهید ایشان به را نصیب شان پسایم   داده قرار وارثانی] زنان

26- Gestational Surrogacy 
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کند ولی پدر  مادر صدق نمی پیرو همین امر نیز نسب. رابطه حقوقی ندارد بلکه فقط مادر اجتماعی است
محرمیت با مرد صادق است و . چون صاحب اسپرم است پدر ژنتیکی و اجتماعی بوده و نسب کامل است

زیرا فرزند مرد به همسرش محرم است رابطه حقوقی پدر و فرزند ، محرمیت فرزند با زن نیز برقرار است
ماده  براساسحقوق کودك در والیت  ،مبانی قانونی براساس. کامل برقرار است چون والیت دارد

قانون  30»862«و  29»861«مواد  براساسارث ، قانون مدنی 28»1199«ماده  براساسنفقه ، قانون مدنی 27»1181«
اجتماعی است لذا صرفاً حضانت بر عهده پدر است نه مادر چون مادر ها  آن براساسبرقرار است و ، مدنی
  .گیرد ادر به کودك تعلق نمیقانون مدنی ارث م 31»1171«ماده  براساس

  اي روش ترکیبی اهداي اسپرم همراه با رحم اجاره - 2- 6
؛ پدر فقط اجتماعی است و نسب پدر وجود ندارد اما مادر صاحب تخمک است و نسب مادري برقرار است

مواد ( تواند والیت و نفقه پدر اجتماعی نیز می. برقرار استکامالً محرمیت و ارث مادر ، حضانت بنابراین
محرمیت دختر به پدر . برد دار باشد ولی کودك از او ارث نمی را عهده) قانون مدنی 33»1185«و  32»1184«

  .همسر شرعی و قانونی پدر اجتماعی است، مادر، سوره نساء 23آیه  براساساجتماعی هم برقرار است چون 
                                                      

  .  دارند اوالدخودوالیت به نسبت : هریک ازپدروجدپدري1181 ماده - 27
پدري است بـا رعایـت   : نفقه اوالد بر عهده پدراست پس از فوت پدریا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد 1199ماده  - 28

ها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یـا   نبودن پدر و اجداد پدري و یا عدم قدرت آن االقرب فاالقرب درصورت
قادر به انفاق نباشد با رعایت االقرب فاالقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگـر چنـد   

  ت مزبور از حیث درجه اقربیت مساوي باشند نفقه را باید به حصه متساوي تادیه کنند.  نفراز اجداد و جدا
  نسب و سبب.  - : موجب ارث دو امراست861ماده  - 29
) اجداد و بـرادر  2) پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد. 1برند سه طبقه اند:  : اشخاصی که به موجب نسب ارث می862ماده  - 30

  ها.   ) اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آن3ها.  نو خواهر و اوالد آ
: در صورت فوت یکی ازابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفـل بـوده و   1171ماده  - 31

  براي او قیم معین کرده باشد.  
اماتی شـود کـه موجـب ضـرر مـولی علیـه       : هرگاه ولی قهري طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقـد 1184ماده  - 32

گردد به تقاضاي یکی از اقارب وي و یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبـات، دادگـاه ولـی مـذکور را عـزل و از      
نماید. همچنین اگر ولی قهري به  عنوان قیم تعیین می تصرف در اموال صغیر منع و براي اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به

ه کبر سن و یا بیماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم براي ایـن امـر تعیـین ننمایـد طبـق      واسط
  شود.   عنوان امین به ولی قهري منضم می مقررات این ماده فردي به

  یین قیم قیمی براي طفل معین کند.  : هرگاه ولی قهري محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تع1185ماده  - 33



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   294

 

  اي روش ترکیبی اهداي جنین همراه با رحم اجاره - 2- 7
شود و سپس به  ز زوج شرعی و قانونی دیگري به صورت اهداي جنین به زوج داده میاسپرم و تخمک ا
زن هیچ نقشی در به وجود آوردن فرزند حاصله ندارد زیرا نه  شود. می رحم منتقل دهنده رحم فرد اجاره

بنابراین پدر و مادر هر دو فقط اجتماعی و ؛ مرد نیز صاحب اسپرم نیست؛ صاحب تخمک است و نه رحم
در نتیجه رابطه . محرمیت نیز موجود نیست. نسب مادر و پدر هر دو وجود ندارد. ه ژنتیکی خواهند بودن

سرپرست  والدین با فرزند همانند موضوع سرپرستی است و باید طبق قانون حمایت از کودکان بدون
  .رفتار نمود 1353مصوب 

  باروري و مسئله نسب- هاي زیستی نهادهاي پیرامون فناوري - 3
پس از تولد اولین فرزندان به روش . به کار گرفته شد، 1368علم لقاح خارج از رحم در سال ، ر ایراند

افالطونیان و ( تاکنون مراکز متعددي در کشور در این زمینه فعالیت دارند، لقاح آزمایشگاهی در شهر یزد
در پنج ماده ، 1382مصوب  در نهایت قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور). 7، 1380، زاده حبیب

اولین گام در جهت حل مشکالت کسانی است که ، 1382ایران در سال  گذار قانونمصوبه  34. تصویب شد
مجوز ، در این قانون. بردند مندي از نعمت فرزند به سر می توان باروري طبیعی نداشته و در آرزوي بهره

آن هم پس از موافقت کتبی ، قانونی و شرعی هاي هاي حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج انتقال جنین
 به اثبات برسد صادر شدها  آن زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج ناباروري

                                                      
خواهند بود با رعایت ضوابط شـرعی و   صالح مجاز : به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروري ذي1ماده  - 34

از موافقت  هاي قانونی و شرعی پس هاي حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین
تنهایی یـا هـر    هریک به ها ( زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروري آنکتبی 
تسلیم دادگاه  : تقاضاي دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و2اثبات رسیده اقدام نمایند. ماده  دو) به

زوجین بنا به گواهی معتبـر پزشـکی،    -کند: الف می ذیل مجوز دریافت جنین را صادرشود و دادگاه در صورت احراز شرایط 
زوجـین داراي صـالحیت اخالقـی باشـند.      -دارشدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. ب امکان بچه

یـک از   هـیچ  -العـالج نباشـند. هــ    بهـاي صـع   یک از زوجین مبتال به بیمـاري  هیچ -یک از زوجین محجور نباشند. د هیچ -ج
: وظـایف و  3زوجین بایسـتی تابعیـت جمهـوري اسـالمی ایـران را داشـته باشـند. مـاده          -زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند. و

گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربیـت و نفقـه و احتـرام نظیـر وظـایف و تکـالیف        تکالیف زوجین اهداء
: بررسی صالحیت زوجـین متقاضـی در محـاکم خـانواده، خـارج از نوبـت و بـدون رعایـت         4ر و مادر است. ماده اوالد و پد

  تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صالحیت زوجین قابل تجدیدنظر است. 
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پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شوراي اسالمی و شوراي ). 186- 161، 1383، مقدم صادقی(
و ) اسپرم و تخمک( ید اما در رابطه با هداي گامتابالغ گرد، 1383آن در سال یی نامه اجرا آیین، نگهبان

قانون اساسی جمهوري اسالمی  35طبق اصل یکصد و شصت و هفتم، اي به علت سکوت قانون رحم اجاره
 يکشورها معدود ران از جملهیاست که ا ین در حالیا. توان به فتواهاي مراجع تقلید استناد کرد ایران می

و به گزارش غربالگري سال  افته استیان انسان دست یرو نیادیبن يها  د سلولیجهان است که به تول
، وحیدي و همکاران( کنند میناباروري اولیه را تجربه ، هاي ایرانی حدود یک چهارم زوج، 1384- 1383
  .ایران است ناباروري یکی از مسائل مهم در عرصه تولیدمثل در جامعه ؛ بنابراین)251- 243، 1385

انجماد سلول جنسی ، باروري آزمایشگاهی در انسان«انجام اقداماتی پیرامونِ ، رویانبا ظهور پژوهشگاه 
هاي خصوصی و  تشکیل بانک، هاي بنیادین جنین و بند ناف تولید و جداسازي انواع سلول، و جنین انسان
بیضه  بانک تخمدان و، هاي بنیادي جنینی بانک سلول)، يدیبریه کبان( هاي بنیادي بند ناف عمومی سلول

) 251- 243، 1385، وحیدي و همکاران( »...بانک بافت تولید مثلی مردان و زنان و ،DNAبانک، انسانی
این اقدامات . در ایران گسترش یافتند که منجر به ایجاد تحوالت و تغییراتی در رابطه با کودکان گردیدند

کشت جنین ، مصنوعی هاي گیري مراکز علمی و پژوهشی مرتبط با باروي با شکل، 1380 در دهه
 در دهه«این اقدامات . در سراسر ایران گسترش یافتندوغیره بانک تخمک و اسپرم انسان ، آزمایشگاهی

 یبافت تخمدان انسان کبان تأسیس؛ 1394اندازي اولین بانک تخمدان انسانی در کشور  با راه، 1390
علیزاده و ( »1398 به سرطان در کشور انجام اولین پیوند بافت تخمدان انسانی در بیماران مبتال؛ 1396

باید توجه داشت که تحوالت مربوط به شرایط ژنتیکی و زیستی . به اوج خود رسیدند) 1388، همکاران
مناقشات ، هاي ایدئولوژیکی مختلف کودکان در پیش از تولد و بعد از تولد در سراسر جهان و در نظام

، ارث، نفقه، حضانت، وضعیت نسببودن  ی پیرامون نامشخصبسیاري ایجاد کردند که در ایران نیز مسائل
، ترین مسئله باید توجه داشت که عمده، اما والیت و محرمیت را پیش کشیده و قبالً نیز ذکر شدند

کودك متولدشده از طریق تلقیح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه است که مبناي مسائل » نسب«بودن  مبهم
، نژاد، اصل، قرابت، نسب از نظر لغوي. آورد دیگري را نیز به میان می دیگر بوده و یا خودش مسائل

                                                      
 بـا  نیابـد  اگـر  و بیابـد   مدونـه   قـوانین در  را دعوا هر  حکم کند  کوشش  است  موظف  قاضی       هفتم و شصت و یکصد  اصل - 35

 یـا   اجمـال  یـا   نقـص  یـا   سـکوت   بهانـه   بـه  توانـد  نمـی  و نماید صادر را  قضیه  معتبر، حکم  فتاواي یا  اسالمی معتبر منابع  به استناد
  . ورزد  امتناع  حکم صدور و دعوا  به  رسیدگی از  مدونه  قوانین  تعارض
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از نظر عرفی عبارت است از فرزندي که از . معنا شده است) انسان( خویشاوندي و پیوستگی بین دو شیء
 عنوان بهنسب  مسئله. شود اي برقرار می آید و بین او و والدینش رابطه جنسی مرد و زن به وجود می رابطه
 شود ایران نمی مسئله ناشی از باروري مصنوعی امري جهانی است و فقط مربوط به جامعهین تر ممه
  ).151، 1371، امامی( و) 238، ق1398، نجفی( و) 609-605، 2007، بنوازوبیر(

باروري مصنوعی منجر شده که پیوند آباء و اجدادي زیر  اصالح شرایط زیستی باروري به وسیله«
» دولیزي دپارسوال«به نظر . هاي باروري بازتعریف شود بحث واقع شده و با تکنیکمورد ، سؤال رفته

حاال که کودك  کنند میاند و بیان  باره در مجالت محبوب زنان چاپ شده مطالب زیادي در این، 2004
، پیوند ژنتیکی؟ دهد چه چیزي پیوند را تشکیل می، مرکز خانواده شده است با تحوالت مباحث باروري

 36»اتالن«به نظر  همچنینو ؟ کشد پیوند اجتماعی یا میلی که انتظار به دنیا آمدن کودك را می، د نافبن
این گسست از بند ناف باعث واژگونی تعریف تمامی پیوندهاي اجتماعی و ایجاد مناقشات بر سر ، 2005

  ).2013، مایال( و) 271- 250، 2010، سیروتا( ».شود تعریف والدین و چگونگی والدگري می
هاي نوین باروري  پیرو اهمیت و نقش محوري نسب در تعیین حقوق و مسائل کودکان ناشی از فناوري

، قانون مدنی ایران 861با توجه به ماده . است» ارث«مناقشه پیرامون مالکیت یا ین تر مهم، در سراسر جهان
طریق تلقیح مصنوعی متولد مسئله ارث کودکانی که از . نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است

بنابر اختالف ( شوند تابع ثبات یا عدم ثبات نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک و یا رحم یا هر دو می
شود و  نیز برقرار میها  آن است که اگر به رسمیت شناخته شود توارث میان) مبانی در مسئله نسب مادري

نیز سالبه به ها  آن ن ژنتیکی او برقرار نشود مسئله توارث میانهرگاه رابطه نسبی میان کودك و والدی. برعکس
هاي مختلف  آینده مالی فرزندان متولد از طریق روش تأمینبه منظور  ؛ بنابراینانتفاي موضوع خواهد بود

استفاده از صنعت بیمه ، هایی از قبیل وصیت حداکثر تا میزان ثلث دارایی حل استفاده از راه، باروري مصنوعی
هاي قراردادي مانند استفاده از شرط تملیک اموال در زمان حیات به صورت شرط نتیجه از  حل ا سایر راهی

؛ شود پیشنهاد میوغیره طریق درج آن در ضمن عقد الزم و یا ایجاد مدیونیت به نفع طفل در زمان حیات 
اعم از ( هرگاه تلقیح مصنوعی) تامامیه و اهل سن( توان بیان کرد که به عقیده فقها می طورکلی به بنابراین

تخمک و رحم زوجه یا همسر دیگر شوهر صورت گیرد ، با استفاده از اسپرم شوهر) داخل یا خارج رحمی
منتسب ) بنابر اختالف مبانی( و یا زوجه صاحب تخمک یا صاحب رحم) شوهر( کودك به صاحب اسپرم

                                                      
36- Atlan 
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عالوه  ؛ بنابراین)35، 1385، قزوینی صفایی و علوي(شود  می برقرارها  آن خواهد بود و در نتیجه توارث میان
  .حقوقی دارند صاحب رحم و صاحب تخمک با کودك رابطه، بر صاحب اسپرم

  اي باروري و رحم اجاره- هاي نوین زیستی فناروري - 4
محور اصلی و » دو مادر«اي یا اهداي رحم در باروري مصنوعی موضوع وجود  اجاره در صورت رحم
اي براي تولد  اجاره البته در شرایط رحم. برانگیز است که قبالً به آن نیز اشاره شد موضوعی مناقشه

باید توجه داشت که دو مادري مورد . شود مطرح می) بیولوژیکی و اجتماعی( موضوع دو مادري، کودك
. ننددا اي نیز صاحب تخمک را مادر می و عده اي تنها صاحب رحم را مادر دانسته عده. توافق همه نیست
. کنند میاصل دو مادري را مطرح ، اي اهللا خامنه آیت، اهللا خویی آیت، اهللا موسوي اردبیلی در ایران آیت

صاحب تخمک را  هرچنداهللا سیستانی  اهللا فاضل لنکرانی نیز صاحب رحم را مادر عرفی دانسته و آیت آیت
؛ )186 - 161، 1383، مقدم صادقی( و) 1384، رضانیامعلم( کند داند اما احتیاط را نیز ذکر می مادر می
دار  رحم در باروري مصنوعی و کمک به زوجین نابارور براي بچه با وجود اهمیت اهداء و اجاره بنابراین
، »ابهام در برخورداري کودك از مادر«که در کمترین حالت منجر به  کنند میمسائل مختلفی ظهور ، شدن

، »مادر و نقش مادريشدن  کاالیی«و » رابطه با مادرشابهام حقوق کودك در «، »چند مادري کودك«
، عالوه بر موارد ذکر شده شود. می »سردرگمی نسب مادري«و » مرگ مادري و احساس مادر«

  .اي یا اهداء رحم براي باروري مصنوعی مناقشات دیگري را نیز به دنبال دارد اجاره رحم
هاي  ه نظام پزشکی و دولت هندوستان به راهکمیسیون مرکزي قانون و عدالت اروپا بیان داشته ک

با هدف رشد توریسم درمانی و تجارت آن دست » اي زوري رحم اجاره«مختلف به حمایت از گسترش 
فروشان از  فقیر و مستمند هندي که همانند تن، سواد زنان بی، مفاد گزارش مذکور براساس. زند می

ها نگهداري و پس از به دنیا آوردن  غیرانسانی در کلینیکاند تحت شرایط بسیار  روستاهاي خود فرار کرده
عدم . این موضوع بیانگر توریسم باروري در برخی کشورها است. شوند فرزندان به حال خود رها می

خواهد شد که در آن زنان با هدف  37کنترل رحم جایگزین منجر به گسترش استفاده از جایگزینی تجاري
خاص در طبقات  طور بهچنین وضعیتی . دهند در رحم زنان دیگر پرورش میتناسب اندام فرزندان خود را 

، آرامش( دهد کشانه قرار می هاي جدي بهره در معرض آسیب شدت بهزنان را ، تر اجتماعی اقتصادي پایین
1387 ،36-42.(  

                                                      
37- Commercial Surrogacy 
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در رحم . است تر مهمها  آن نقش مادران در فرزندآوري از نقش پرورشی، ها پژوهش براساس
، زادآوري، حاملگی به عبارتی تجربه. شوند ین نقش فرزندآوري مادرانِ جایگزین نادیده گرفته میجایگز
نهاد پزشکی و حقوقی ، توسط مادر واقعی، نشانگان مادري عنوان بهشدن در بیمارستان و شیردهی  بستري

امر یعنی  این. گیرند شوند و مادر جایگزین در جایگاهی بدون نسبت با کودك قرار می سرکوب می
خاص از طریق تبدیل مادر به شیء یا کاال ممکن  طور بهسازي ارتباط مادر جایگزین و فرزند  خنثی
توانند به  شود که از طریق آن می درك میها  آن ابزاري خارج از وجود مثابه بهبدن در این زنان . شود می

. دن به عمل استدا هاي تن ضرورت این نوع نگاه نتیجه. کسب ارزش افزوده دست بزنند
اند نسبت به بدن خود  که احساسات خود را نسبت به جنین سرکوب کرده گونه همان گیرنده زنانِرو ازاین

از بدن خویش به درکی اخته و ها  آن زنند و درك و برداشت نیز به سرکوب احساسات انسانی دست می
هاي  امروزه شمار باالي ازدواج. دترین قشر اجتماع هستن زنان فقیر از ضعیف. شود واره تبدیل می شی

سرپرست فاقد  رشد زنان بی، فروپاشی نهاد خانواده، افزایش فاصله طبقاتی، ملی کاهش ارزش پول، نابارور
، راگون( مهارت منجر به افزایش مادران جایگزین شده که در ایران درآمد آن حدود پنجاه میلیون است

هاي  باید توجه داشت که روش). 578- 557، 1399، کاراندادخواه و هم( و) 2012، سروگیت( و) 1994
توانند مبنایی براي انتقال  اي می اجاره اهداء جنین و رحم، باروري مصنوعی از جمله اهداء تخمک و اسپرم

باشند که در وغیره هاي مقاربتی  هاي ژنتیکی و بیماري هاي بسیاري به کودکان از جمله بیماري بیماري
  .گردند مذکور میهاي  ها و اختالالت وراثتی و ژنتیکی منجر به تداوم نسلی بیماري صورت وجود بیماري

  باروري مصنوعی و اصل گمنامی - 5
، اهداء جنین و رحم، هاي باروري مصنوعی از جمله اهداء تخمک و اسپرم باید توجه داشت که روش
محرمیت ، ارث، مانند نسبنقض در حقوق کودك ه، ها و مسائل ژنتیکی عالوه بر تداوم نسلی بیماري

چه بسا کودك از دو پدر و . شود مندي کودك از پدر و مادر نیز می منجر به ابهام و مناقشه در بهرهوغیره 
بحث از دو پدري و دو . ژنتیکی یا اجتماعی استها  آن دو مادر خواهد بود که نقش پدري و مادري

باروري مصنوعی  فرایندهاي مهم در رابطه با  موضوع از جمله) که قبالً نیز مورد اشاره قرار گرفت( مادري
یکی از راهکارهاي جهانی براي حفظ . هاي نوین زیستی باروري است و تولد کودکان از طریق فناوري

به . حذف یک پدر و یک مادر است، ثبات هویت و شخصیت کودکان متولد شده در باروري مصنوعی
بیولوژیکی صرفاً ها  آن تخمک و رحم که نقش پدري و مادري ،اي که مرد یا زن اهداءکننده اسپرم گونه
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در نهایت ؛ مانند حذف و در گمنامی باقی می، بوده و تمایلی براي سرپرستی و نگهداري کودکان ندارند
چنین . شوند پدر و مادر واقعی به کودك معرفی می عنوان بهپدر و مادري که نگهدارنده کودك هستند 

تواند در نگاه اول منجر به رفع ابهام و آشفتگی در  می» گمنامی«یا » محرمانگی اصل« عنوان بهاقدامی 
حق کودك براي آگاهی از نسب «درك کودك نسبت به پدر و مادر خود گردد اما به جز موضوع 

سردرگمی «اهداکننده براي کودکان بودن  ناشناس، دارند ان بیان میشناس روانکه  طور همان، »واقعی خود
محرمانگی منجر به ظهور مسائل دیگري ، کند ایجاد می) 578-557، 1399، همکاران و دادخواه( »انساب

  شود. می نیزها  آن )ژنتیکی و اجتماعی( براي کودکان و والدین
اهداء و انتقال جنین و ضرورت افشا نکردن نام اهداکنندگان براي زوجین بودن  در ایران درباره محرمانه

اجرایی  نامه آیین 38»10«سکوت اختیار کرده و این قاعده در ماده ، اهداي جنین حوهقانون ن، کننده دریافت
اي  حرفه و صنفی تخلفات به رسیدگی انتظامی نامه آیین 39»4«ماده . آمده است 1383قانون مذکور مصوب 

 و شیآمیزهاي  بیماري از جلوگیري طرز قانون 40»3«ماده ، 1378وابسته مصوب  و پزشکیهاي  حرفه شاغالن
سرطانی هاي  بیماري اجباري گزارش و ثبت به راجع قانون 41ماده واحده، 1320واگیردار مصوب هاي  بیماري

قانون ثبت احوال  42»34«ماده ، 1334آزمایشگاه تشخیص طبی مصوب  تأسیسنامه  آیین، 1363مصوب 
                                                      

کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قـوانین مربـوط    : ارائه مدارك و اطالعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت10ماده  - 38
  به حفظ و نگهداري اسرار دولتی و به مراجع قضایی صالحیتدار مجاز است. 

  مار، مگر به موجب قانون را ندارند.  هاي پزشکی و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بیماري بی : شاغالن حرفه4ماده  - 39
کـه بیمـار در دوره واگیـري     : درمان نزد هر پزشکی که پروانـه پزشـکی در ایـران دارد آزاد اسـت امـا درصـورتی      3ماده  - 40

بیماري از موعدي که پزشک معالج براي درمان او معین نموده تا ده روز از حضور نزد پزشک یا بنگاه دولتـی غیبـت کـرد و    
کننده مکلف است مراتب را  اول خبر نداد نخستین پزشک درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک ري تحت درمانپزشک دیگ

  با قید محرمانه به اطالع بهداري برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.  
هاي سرطانی، کلیـه   ي بیمارياي و تنظیم آمار ماده واحده: به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیري منطقه - 41

شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند در مناطق معینـی از کشـور    هاي آسیب مؤسسات درمانی، آزمایشگاه
اي را کـه بـه هـر عنـوان تشـخیص، درمـان و تجسـس از بـدن انسـان زنـده            که امکانات الزم موجود است هـر بافـت و نمونـه   

یا مشکوك بـه سـرطان برخـورد نمودنـد، نتیجـه       رد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی وشود، مو برداري می نمونه
نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، محرمانه به مراکـزي کـه    آزمایش و اطالعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آیین

  وزارت بهداري تعیین خواهد کرد، ارسال دارند.  
  اي اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز براي صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصالح ممنوع است. : افش34ماده  - 42
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راي زوجین رحم و جنین ب، تخمک، درباره محرمانه و گمنامی اهداکنندگان اسپرم، 1355مصوب 
دارند ولی  نظر اختالفوغیره فقها درباره مسئله رازداري در اهداء گامت ، اما اند کننده صحبت کرده دریافت

اي که تعارضی با عرف و شرع نداشته باشد جایز و ضروري شمرده  حفظ اسرار بیمار و سیر درمان آن به گونه
  ).78- 53، 1390، فر زاده اردبیلی و معینی عظیم( و) 1386، صفایی( شده است

: شوند کشورها به دو دسته تقسیم می، در بحث از اهداي ناشناس گامت یا جنین در سطح جهانی
رازداري یا اهداي ناشناس را از ، بلژیک و فرانسه، کاندا، امریکابعضی از کشورها از جمله ایاالت متحده 

. اند آن را از نظر قانونی غیرمجاز شمردهسوئد و هلند ، نظر قانونی مجاز و بعضی دیگر از جمله بریتانیا
. اند ممنوعیت گمنامی اهداکننده را تصویب کرده، کنوانسیون حقوق کودك براساسبرخی کشورها 

در برخی ، ولز جنوبی، استرالیاي غربی، ایالت ویکتوریا، فنالند، نیوزلند، بریتانیا، نروژ، هلند، اتریش، سوئد
موافقان و مخالفان  طورکلی به. شود و تمایل اهداکننده افشا می گیرندگان فقط با درخواست کودك و

دالیل مخالفان جواز . کنند میگمنامی و محرمانگی در راستاي تبیین دالیل خود نیز دالیلی را مطرح 
 لزوم آگاهی به پیشینه، حق دانستن کودك: شامل این موارد است، رازداري در اهداي گامت یا جنین

کاهش سطح اطمینان میان والدین و فرزندان و خطر ، ري از زناي با محارمجلوگی، پزشکی کودك
ایجاد مشکالت هویتی براي کودك و مقایسه میان قوانین ، بازگویی راز توسط شخص ثالث

دالیل موافقان آن نیز به این شرح  همچنین. فرزندخواندگی و قوانین مربوط به اهداي گامت شخص ثالث
حمایت از ، حمایت از واحد خانواده و اعضایش، ط ژنتیکی براي اشخاصاهمیت نداشتن رواب: است

حق ، تخریب روابط والدین فعلی و کودك، هاي منفی جامعه العمل کودك و والدینش در برابر عکس
سلب مسئولیت ، نگرانی از ایجاد اشکال جدید خانواده، آزادي تولیدمثل و حق حفظ حریم خصوصی

استرس کودك در رابطه با  بردن بین ازایجاد نظام تربیتی واحد براي کودك و ، اهداکننده در برابر کودك
والدین براي  قوانین در انگیزه تأثیرعدم ، اش و همچنین کاهش تعداد اهداکنندگان دانستن منشأ ژنتیکی

  ).78- 53: 1390، فر اردبیلی و معینی عظیم زاده( اطالعات اهداکننده از کودكکردن  پنهان

  انسانی- بیوتروریسم و تجارت زیستی؛ کودكشدن  زي و کاالییسا شبیه - 6
یک مسئله و بحرانی در حیات  عنوان بهسازي  موضوع شبیه، هاي نوین باروري فناوري با رشد و توسعه
سازي وجود ندارد اما این فرض ممکن  هرچند اخبار و اطالعات زیادي در مورد شبیه. انسانی مطرح شد

یی که در این زمینه تاکنون ها پیشرفت، زي انسان خیلی جنجال برانگیز استسا است که چون بحث شبیه
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» ادونسدسل«مؤسسه اینکه  این نظر با توجه به. خواهند منتشر و عمومی کنند اتفاق افتاده است را نمی
همچنین به نظر . رسد درست به نظر میکامالً ، تکنولوژي تا سه سال به تحقیقات خود اعتراف نکرد

سازي محسوب شوند چون  شبیه عنوان بهکه بعضی دانشمندان بر آن نیستند که این دستاوردها رسد  می
و این  کنند میگویا فقط با دیدن نوزادي گریان آن را قبول ها  آن ها کامل شوند نگذاشتند که رویانظاهراً 

. آید حساب نمی به انسان بودند چیزي بهشدن  شدند و در پروسه تبدیل ها تقسیم می واقعیت که تخمک
خواهند که  سازي می هاي درگیر در شبیه باالخره صاحبان شرکت، اي هم اثرگذار است البته رقابت حرفه

دقت کنید که در یک . خواهند لو بروند شناخته شوند و به همین دلیل نمی» کننده انسان سازي اولین شبیه«
انسان را کردن  سازي کند شبیه کوشش می سازي گفت که آزمایشگاه او از شبیه» بریگت بویزلر«مقاله 

او . ها اختراع کند یا هر چیزي مثل این، تولید کند، کند آن را گسترش دهد او کوشش نمی. تکمیل کند
یافته است  داند اکنون اجراي آن پایان کند که او می این مرا متقاعد می. کند تا آن را تکمیل نماید تالش می

با توجه به وضعیت مبهم در این فضا همچون تعویق نشر عمومی . داده باشد و خود ممکن است آن را انجام
سازي انسان چقدر از  باید تعجب کنیم که خبرها در مورد شبیه، تا وقتی که هشت ماهه شده بود» دالی«خبر 

م را انجا سازي شبیه، 1998ها در  اي و کره 1995در ها  ییامریکا هرحال به. ما مخفی نگهداشته شده است
سازي  دانیم ممکن است نوزادان و کودکانی وجود داشته باشند که شبیه که می باوجوداین ؛ بنابرایندادند
هاي خبري با عجله اعالم  گذرد که برخی گزارش چیزي نمی. اند اما این فرض مشکوکی است شده
که به شما درست  فقط به یاد داشته باشید، سازي انسان به زودي اتفاق خواهد افتاد که شبیه کنند می

  ).115 - 109، 1387، کیک( اجراي آن اکنون هم به اجرا رسیده است. اند نگفته
 »سازي درمانی یا پژوهشی شبیه«و  »سازي انسانی یا مولد شبیه«فناوري به دو بخش  عنوان بهسازي  شبیه
شبیه فردي است که الً کامآید که از لحاظ ژنتیکی  فردي به وجود می، سازي انسانی در شبیه. شود تقسیم می

سازي انسانی عبارت است از کشت هسته سلول غیرجنسی  شبیه ؛ بنابرایناز هسته فعال او استفاده شده است
 همچنیندر سلول تخمک عاري از هسته جنس ماده و  است. انسان یا حیوان که داراي کروموزوم کامل

اي که از  وعی به منظور تشکیل موجود زندههاي ویژه در رحم طبیعی یا مصن بارورکردن این تخمک به روش
پدر یا مادري ). 267- 246، 2001، هاوکینز( مانند صاحب هسته سلول اولیه باشددقیقاً ، لحاظ شکل ظاهري

، السان( شود شبیه نامیده می، سازي شده به او که در تولیدمثل مشارکت دارند شخص اصلی و فرزند شبیه
هاي بنیادین جنینی از جنین چند روزه  هدف تهیه سلول، سازي درمانی بیهدر ش که درحالی). 320- 299، 1386
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  .ها را دارد ها و اندام از بافتهریک  هاي به سلولشدن  ها قابلیت تبدیل در حال رشد است که این سلول
، پزشکان، کانون توجه دولتمردان، تکنولوژي نوظهور عنوان بهسازي  شبیه، مطرح شدآنچه  پیرو
اي نو به روي جامعه بشري در  این پدیده دریچه. و سایر محافل علمی قرار گرفته است اندان حقوق

درمان ، یین در درمان نازاینو هاي جاد روشیامر با ا يدر بادکرد و اش باز  خصوص خصایص درمانی
 آن يبرا يات بشریکه ح یبا توجه به مقررات اما دیگرد یپزشک يایدن وارد، انسان يها اعضاء و بافت

،  یاخالق، یدر ابعاد مختلف پزشک يدر جوامع بشر ییها برشمرده است موجب به وجود آمدن دغدغه
در نهایت ادعاهاي مبنی بر . دادهایی را پیش روي جامعه بشري قرار  نگرانیو  دیگرد یو حقوق ینید

  ).320- 299، 1386، السان( هایی را ایجاد کرد نگرانی 2002سازي انسان در  شبیه
به دو  يساز  هیبرخورد با مقوله شب خصوص در یالملل بینو  یها و تفکرات حاکم در حوزه ملکردیور

با هر  يساز هیشب یا یو پژوهش انسانی يساز هیاز کشورها به منع شب یبرخ. ده استیدار گردیصورت پد
. فرانسه اشاره نمود ا ویاسترال، امریکات متحده االیا يکشورها به توان یان مین میاند که از ا پرداخته یهدف
 یبا اهداف درمان يساز هیپرداخته و شب ید مثلیتول اهداف با يساز هیگر از کشورها تنها به منع شبید یبرخ
ولی . کردانگلستان و ژاپن اشاره  يتوان به کشورها یان مین میاند که از ا ز نمودهیرا تجو یا پژوهشی
هاي  المللی و دیدگاه سازي وجود دارد که با اسناد بین هدر سطح جهانی نوعی تمایل به منع شبی طورکلی به

  ).1998، بل( و تقویت شده است تأییدمذهبی - اخالقی
صورت  یرجنسیبه غ یاز زاد و ولد جنس یچرخش، هاي نوین در باروري فناوري با ظهور و توسعه

نظر  به. خواهد بود راههم خانواده و جامعه، کودکان يبرا ینیمشکل آفر يامدهاین امر با پیلذا ا. گرفت
 يساز  هیا شبیآاینکه  منظور به تالش يبرا یقحل اخال توان به راه ینده نمیو درآ یرسد در جوامع کنون یم
  ).320- 299، 1386، السان( افتیر دست یا خیتواند بدون مخاطره باشد  ید انسان میتول يبرا

دانند  می) زن و شوهر( ریت دو غیرهمجنسیافته با محو در کشورهایی که خانواده را اجتماعی سازمان
حضانت و سرپرستی در ، والیتزیرا  سازي استفاده کرد توان از قواعد موجود براي رد نظریه شبیه می

تواند از ساختاري دفاع کند که نتیجه  نمی، حامی خانواده عنوان بهتصورند و قانون قابل  اي دو سویه رابطه
یکی از  ).320- 299، 1386، السان( متفاوت استکامالً یل آن در قالبی آن از هم پاشیدن خانواده یا تشک

ها  آن سازي این است که شباهت تام فرزند به پدر یا مادر و عدم شباهت ظاهري به یکی از مسائل در شبیه
یکی از تبعات  ؛ بنابراینشود می منجر به از بین رفتن احساس تعلق و دلبستگی والد غیرشبیه به کودك
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هاي  هاي والدینی است که تمایل دارند بچه سازي در جوامع انسانی ارضاي امیال و خواسته شبیه گسترش
در جهت صرفاً خودخواهانه و کامالً ي فرایندچنین امري در یک . استثنایی و شبیه خود داشته باشند، سالم

  .پذیرد لذت والدین براي برخورداري از کودك دلخواه صورت می
اي خاص و داراي  با هدف داشتن کودکی با چهرهمعموالً ازي توسط والدین داوطلب س تمایل براي شبیه

گسترش چنین امري در جوامع انسانی منجر به اهمیت و توجه . پذیرد هاي شخصیتی خاصی صورت می زمینه
اي اهمیتی که منجر به تقاض شود. می هاي ذهنی خاص هوش و توانمندي، نبوغ، هاي ظاهري به افراد با ویژگی

هاي  بازاري براي خرید و فروش سلول، به دنبال چنین امري. شود میها  آن یانسان نیا جنیاسپرم ، تخمک
یابد که در این بین معیارهاي زیبایی ظاهري و هوش و نبوغ افراد  ظهور میها  آن جنسی و غیرجنسی و جنین

اي شبیه فردي  داشتن کودکی با چهرهچه بسا والدینی که براي . ها و جنین است مبنایی براي درخواست سلول
ها و داراي شباهت با نوابغی همچون مخترعین و کسانی چون انیشتین اقدام به خرید و  خاص از جمله سلبریتی

. کنند میهاي مذکور  و تقویت تجارت در زمینه یانسان نیا جنیاسپرم ، تخمک يانجام معامالت تجار، فروش
ان منجر به تولید نسلی داراي معیارها و استانداردهاي بین خوشگاه چنین موضوعی شاید از یک جهت در ن

اي براي تعریف  هاي دیگر زمینه زیبایی و تناسب ظاهري و سطح باالیی از هوش و نبوغ گردد اما از جنبه
دهی عمومی  هاي متعین براي نظم سازي جمعیت و کنترل جمعیت انسانی از جانب قدرت یکسان، استانداردها

تجارت ، هاي جنسی و غیرجنسی و جنین چنین با رواج عرضه و تقاضا یا خرید و فروش سلولهم. است
و ) جنین( گویی که تجارت انسان. شود بیولوژیکی به تجارتی مهم در سطح جهانی تبدیل می- زیستی

- با گسترش تجارت زیستی شود. می به امري طبیعی تبدیل...) سلول و، اسپرم، تخمک( متعلقات او
، هاي بیولوژیکی ها و جنگ یابند و زمینه را براي رقابت نهادها و ساختارهاي مختلف ظهور می، یکیبیولوژ

انتقال و  - اول: سازي شامل تبعات دیگر شبیه. کنند میهاي انسانی ایجاد  بیوتروریسم و نابرابري در گروه
رفتن و نابودي  ر نتیجه تحلیلو دها  آن هاي برتر یا تداوم ها به ژن یابی دولت تجارت ژن در راستاي دست

و  رمتشابهیغ یکیژنت اجزاء ل شده ازین تشکیجنیا ، هاي دو یا چند رگه تولید انسان - دوم؛ هاي انسانی دیگر ژن
توفق و گسترش نژادهاي خاص و در  - سوم؛ هاي انسانی هاي نژادي و ژنتیکی گروه در نتیجه نابودي تنوع

 ین انسانیجنکردن  ا واردیکردن  صادر - چهارم؛ نژادهاي انسانینتیجه نابودي و تحلیل رفتن برخی از 
هاي انسانی بومی هر منطقه و  نابودي گروه، سازي تجارت انسان و در نتیجه عادي شده يساز هیشب

 قراردادنمثالً دستکاري ژنتیکی و تولید مثل مشترك در بین انسان و حیوان  - پنجم؛ ها سازي انسان یکسان
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تبعات آن که منجر به نابودي جوامع گرفتن  نظر در بدون برعکسا یوان یک حیدر بدن  یانسان نیک جنی
ایجاد بازارهاي سیاه در عرصه اقتصاد غیررسمی براي  - ششم؛ گردد هاي حیوانی می انسانی و حتی گروه
  .کاالهاي زیستی عنوان بهوغیره  یانسان نیا جنیاسپرم ، تخمک، ها خرید و فروش سلول

هاي جنسی و  سلول( طورکلی بهانسان » شدنِ کاالیی«سازي منجر به  ند بدون محدودیت شبیهبنابراین رو
بازارسازي و ، فروش، خریدقابل  کهشود  می خاص طور بهو کودك در دوران جنینی ) غیرجنسی

پیرو اخبارهاي منتشر شده امروزه خرید و فروش اسپرم و تخمک یکی از پردرآمدترین ( سودآوري هستند
افزوده بر مبناي تجارت اجزاي  همچنین موضوع ارزش)؛ هاي اقتصادي فردي در جهان است یتفعال

و کودك  اسپرم، تخمک، ها یابند گویی که انسان در قالب تولیدکننده سلول بیولوژیک انسان افزایش می
ارت و حتی تج، هاي بنیادي به کاال تبدیل شده و مورد خرید و فروش و حامل سلول نیجن عنوان بهانسانی 

کاالهاي زیستی مذکور مبنایی براي  در چنین شرایطی کلیه. گیرد قاچاق در بازار سیاه قرار می
 بنابراین؛ گردند خرابکارهاي عرصه سیاست می طورکلی بهها و  انتقال بیماري، ایجاد انحراف، کاري دست
ها و  ازع و رقابت سیاستمیدانی براي تن«کاالهاي زیستی به  و کلیه نیجن، اسپرم، تخمک، ها سلول
تهدید اصلی براي جوامع  عنوان بههاي بیولوژیکی  یا جنگ» بیوتروریسم«شوند و  تبدیل می» ها دولت

  .شوند برساخت می

  سازي و سقط جنین شبیه - 7
سازي زمانی که در تمام ابعاد علمی و تجربی روشن و بدون ابهام باشد صحیح است در غیر این  شبیه

اي به جز تولد کودك با اوصاف ژنتیکی مجهول یا  دادن است که نتیجه مایشصورت مستلزم آز
تواند سالمت جامعه را در معرض خطر قرار دهد و منجر  تغییر ژنتیکی می. هاي ناشناخته در بر ندارد بیماري

ستن کا. هیچ نفعی براي بشریت ندارند، ابهام در ترکیب ژنی و بیماري، به تولد افرادي شود که جز هزینه
عالقه به  توان التزام به آن را به افرادي که بی تک افراد بشر است و می از چنین تهدیدهایی وظیفه تک

برخی جوامع به این موضوع که ، اما )320- 299، 1386، السان( تحمیل کرد، اجتماع و آینده هستند
دهند و بیان  پاسخ می، باشدد مجاز ینبا و است نیجن مستلزم سقط ين فناوریچناینکه  و یدرمان يساز هیبش
 از العالج بدون درمان و صعب يها يماریگر به عالج بید ینجات جان انسان يتوان برا یم دارند که می

ز مجاز اعالم یگر نیموارد د ین در برخیجن بردن بین از که گونه همان، استفاده کرد ینیجن يادیبن يها  سلول
هاي  شود که رشد فناوري ایران بیان می در جامعه، اما ز استسازي درمانی نیز مجا در شبیه ده استیگرد
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ین تر مهم. تبعات مختلف مثبت و منفی براي جوامع انسانی به دنبال داشته است، سازي باروري همچون شبیه
چنین . هایی بدون پدر و مادري مشخص است تولید کودکان یا جنین، سازي انسان تبعات مذکور در شبیه

  ).30، 2001، شاپیرو( براي تجارت جنین استمعموالً ي خودخواهانه دفراینکاري پیرو 
و » حق حیات«یک انسان بالقوه  عنوان بهداراي حیات است و ، جنین، در اندیشه دینی اسالمی که درحالی

م ین به دو مرحله تقسیجن اتیحاینکه  در حقوق اسالم با توجه به. حقوق دیگري دارد که باید رعایت شوند
بنابراین سقط  ح استیشدن روح صح دهیو دم ین پس از چهار ماهگیبر جن و اطالق نفس محترم شود یم

 بردن بین از يبرا یمانع عقل که کنند میبرخی مطرح ، اما جنین بعد از چهار ماهگی ممنوع و مشمول قتل است
رنده موضوع یدربرگن یسقط جن اتیروا که ویژه بهوجود ندارد  یقانون مواددر  یچهار ماهگ از شیپ نیجن

؛ ات استیطه شمول روایح از خارج یموضوع یدرمان يازس هیشب ن دریجن بردن بین ازمورد بحث ما نبوده و 
» انجماد جنین«همچنین در بحث از ). 62، 1384، رحیمی( مخالفت نمود یدرمان يساز هید با شبین نبایبنابرا

در این صورت به علت ، تکامل آن متوقف گردد منجمد شده و مراحل رشد و، هرگاه جنین بعد از تشکیل
احکام حقوقی جنین بر آن ، بر آن» حمل«آن از مسیر رشد و تکامل و نیز عدم صدق عنوان شدن  خارج

گردد تا زمانی که مجدداً در مسیر رشد و تکامل  مترتب نیست و جنین مزبور از حقوق مدنی برخوردار نمی
اهه به باال که داراي روح انسانی است نیازمند بحث و مبانی دقیق حقوقی انجماد جنین چهار م، اما قرار گیرد

ان یرو نیادیبن ياه  د سلولیجهان است که به تول يکشورها معدود ران از جملهیاکه  باوجوداین ؛ بنابرایندارد
در  را رورن ناباین به زوجیجن ياهدا نحوه قانون و) سازي است که کمی همسو به شبیه( افته استی انسان دست

 يدر راستا یاقدام گونه هیچ ين تکنولوژیبدو ظهور ا از رانیا دولتنیز مصوب کرده است اما ، 1382
کشور  ینین امر با کسب اجازه از رهبران دیکه تحقق ا باوجوداین. آن صورت نداده است دقیق يگذار قانون

و  یراخالقیغ يامدهایاز پ يریگجلو يست که در راستایامر مانع از آن ن نیا اما رفته استیصورت پذ
، 1388، فکور( دنن و اجرا نگردیالزم تدو ینظارت ين و راهنماهایقوان، دهین پدیا یاحتمال يها  سوءاستفاده

سازي و حقوق جنین در برابر امر سقط  موضوع شبیه ؛ بنابراین)119، 1384، الریجانی و زاهدي( و) 170- 145
  .یی هستنداجرا ضمانتنی و نیازمند تدقیق قانو، یا منجمدسازي

  سازي و تحوالت نهاد خانواده شبیه - 8
نهاد خانواده تحوالتی را نسبت به شکل سنتی آن ها  آن الزم به توجه است برخی از کشورهایی که در

چنین جوامعی از ؛ هاي همجنس مجاز است گرایی و تشکیل خانواده پشت سر گذاشته است همجنس
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ي هستند و استفاده از این روش را بهترین راه براي حل مشکل فقدان فرزند ساز مصرترین طرفداران شبیه
باز براي فرزندپروري در  تناسب مردان و زنان همجنس. دانند هایی می عامل قوام چنین خانواده عنوان به

گرایی قانونی  اکنون در تمامی کشورهایی که همجنس اگرچه هم. ها مورد تردید است بسیاري از زمینه
هاي متعددي مثل  توانند به روش گرایان می همجنس، در این کشورها. فرزندپروري نیز معمول است، است

فرزند اختیار ، تلقیح و یا حتی رابطه موقت با شخص سوم غیرهمجنس، عمل جراحی، فرزندخواندگی
که خانواده را پیوندي ، در حال حاضر«گویند  نیز می، 2006 43»پویتوین«و  1998» تري«، باوجوداین. نمایند
 اهمیت والدگري با ظهور مسئلههرچند . سازد با اشکال جدید والدگري یا برادري تعریف شده است می

هاي همجنسگرا منجر به ایجاد مناقشات بیشتري بر سر تعریف والدین  فرزندخواندگی کودکان توسط زوج
  ).2013، مایال( ».و چگونگی والدگري شده است

و حتی تبعات منفی ها  آن سازي کودك براي همجنسگرا و تبعات شبیههاي  عالوه بر خانواده
افرادي که بدون ازدواج از طریق . است» تولیدمثل افراد مجرد«دیگر  مسئله ها، آن فرزندخواندگی

. اهداء جنین و حتی حضانت و سرپرستی کودکان به دنبال فرزندآوري هستند، لقاح مصنوعی، سازي شبیه
بحران مفهوم مادري و پدري و روابط والدین با ، معناي خانواده، بحران خانوادهچنین امري منجر به 

  .آورد به وجود میها  آن فرزندان شده و مناقشاتی را بر سر بازتعریف و تبعات
، ایران تابو و مشروعیت ندارند در جامعهها  آن هاي همجنسگرا و تبعات که خانواده باوجوداین

در دسترس نیست و این ها  آن هاي همجنسگرا و وضعیت فرزندآوري  د خانوادهاطالعات دقیقی نیز از وجو
اقدام به باروري ...) ازدواج موقت و، ازدواج مقطعی( ممکن است در قالب مواردي دیگرها  آن امر که

در ایران امکان ، در رابطه با فرزندآوري افراد مجرد، اما مصنوعی یا حضانت کرده باشند بعید نیست
هاي باروري مصنوعی ممنوع و این ممنوعیت بیش از آن که قانونی باشد عرفی  از روشها  آن هاستفاد
» سرپرست و بدسرپرست حمایت از کودکان و نوجوانان بی«متن قانون ، 1394در ایران در سال ، اما است

ایط دختران مجرد باالي سی سال در صورت داشتن شر مورد بازبینی قرار گرفت که به موجب آن همه
باید ؛ سرپرست را دریافت کنند توانند حضانت کودکان بی اجتماعی و فرهنگی می، سیاسی، الزم اقتصادي

از جمله کاهش وسعت سازمان بهزیستی و یا حضور ( هاي مثبت این قانون توجه داشت که با وجود جنبه
نین امر حقوقی روابط پیرو چ)، از محبت سرپرستها  آن مندي سرپرست در محیط خانه و بهره کودکان بی

                                                      
43- Poitevin 
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سیالیت و ابهام فرو برد ، پیچیدگی، اي از نسبیت مادري و پدري را با شدت بیشتري در هاله، فرزندي- والد
را » کنند میروابط سببی در بین حداقل دو فرد که در یک مکان مشترك زندگی «زیرا قانون ایران وجود 

اما به موجب قانون واگذاري حضانت به دختران  کرد  تعریف می» خانوار«یک  عنوان بهتا پیش از این 
مبناي مفهومی . بازتعریف و برساخت گردید» خانواده«یک  عنوان بهخانوار مذکور ، مجرد باالي سی سال

، این موضوع از این منظر است که حضانت و واگذاري سرپرستی کودکان به دیگرانِ داراي صالحیت
 که درحالیمندي کودکان فاقد خانواده از این نهاد است  بهرهو لزوم » جایگزین خانواده«پیرو موضوع 

جایگزین «کودك را وارد هرچند اعطاي حضانت و سرپرستی کودکان به دختران مجرد باالي سی سال 
نام پدر ( محروم است، کند اما کودك همچنان از رکن اساسی خانواده یعنی پدر می» فرزندي- مادر رابطه

به صورت یک خانواده در نظر ، و خانوار پیشین یعنی یک دختر مجرد) است در شناسنامه اعطایی فرضی
این پرسش که آیا چنین تحوالتی در ( گرفته شده و حضانت کودك به او نیز واگذار گردیده است

موضوعی دیگر است که باید ؟ هاي باالدستی از جمله سند تحکیم خانواده است یا نه راستاي برنامه
  ).200- 198، 1399، شعبان() حث خانواده به آن بپردازندمندان به مبا عالقه

 که طوري بهاما چنین تحوالتی بیانگر ورود نهاد خانواده در فضایی از منفردبودگی و فردگرایی است 
تواند آغازي  چنین تحوالتی می. گیرد روز بیشتر فاصله می گرایانه روزبه نهاد خانواده از هنجارهاي جمع

» زوجین ازدواج سفیدي«در بین  خصوص بهرزند در اشکال نوینِ خانواده در ایران یابی به ف براي دست
توانند حضانت کودك یا  دخترانی که در روابط ازدواج سفید هستند می، با تحوالت مذکورزیرا  باشد

هاي همجنسگرا مبنی بر فرزندآوري به  فرض مذکور براي خانوادههرچند ( کودکانی را بر عهده بگیرند
براي زوجین ازدواج وغیره طبیعی و مصنوعی از طریق ازدواج موقت با پارتنر یا شخص سوم روش 

  ).تواند موجود باشد سفیدي نیز می
اخیر با  در دهه، مصنوعی و حضانت براي فرزنددار شدن، هاي طبیعی است که به جز راه تأکیدالزم به 

) معتادان خصوص به( فقیر و محجور توسط اقشار 1390 در دهه 44»فروش نوزادان و کودکان«گسترش 
رواج خرید و . بار خرید و فروش کودکان و نه جنین این. ظهور یافته استشدن  حل جدیدي براي فرزندار راه

                                                      
، اخبار و شواهد زیادي مبنی بر فروش نوزادان و کودکان، توسط اقشار فقیر و طبقـات پـایین جامعـه ایـران     1390در دهه  - 44

 -1394در سـال  » مـادران معتـاد بـاردار   «اي میدانی به صورت طرح پژوهشی یا عنوان  جریان مطالعه منتشر شد. نویسنده نیز در
  ، شواهد بسیاري در مورد فروش نوزادان و کودکان در تهران مشاهده نمود.  1395
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شدن کودکان در تمام مراحل زندگی  بیانگر تسلط فضاي بازار و کاالییتنها  نهفروش کودکان بعد از تولد 
چنین تحولی منجر به تغییرات . دهد ودکان در ایران را نیز نشان میشدن ک است بلکه شواهد واقعی کاالیی

حمایت از کودکان و نوجوانان «متن قانون . نهادي و ساختاري در راستاي حمایت از کودکان نیز گردید
بازبینی شد که نسبت به اشکال پیشین این قانون عالوه بر بیان حق ، 1395در سال » سرپرست و بدسرپرست بی

کودکان «حق واگذاري حضانت و سرپرستی ، سرپرست حضانت و سرپرستی کودکان بی واگذاري
نهادهایی  همچنین. را نیز مصوب کرده است که امکان انتقال موقت یا دائم حضانت را نیز دارد» بدسرپرست

سرپرست و بدسرپرست با  ها با محوریت بنیاد برکت براي حمایت از کودکان بی همچون بهزیستی و خیریه
ثانیا پیشرفت فناوري ، شدن کودکان اوال کاالیی ؛ بنابراینجدیت بیشتري اقدامات خود را شروع کردند

، خانواده عنوان بهباروري و بحران هویت و نسب کودکان و ثالثا تحول معنایی خانواده و بازتعریف خانوار 
دکان و کودکی در ایران شده سیالیت و ابهام در عرصه زندگی کو، پیچیدگی، نسبیت، منجر به بحرانی شدن

  ).200- 198، 1399، شعبان(شود  می روز نیز تشدید است که روزبه
اهدا » «اسپرم و جنین، اهداء تخمک« 45، »هاي اسپرم و تخمک بانک«باید توجه داشت که در ایران نیز 

براي ( »يساز شبیه«و » فروش نوزادان و کودکان«، »هاي باروري مصنوعی روش«، »اي هاي اجاره و رحم
کنترل و ، در حال گسترش هستند که منجر به تولید و بازتولید سلطه» هاي بنیادي با هدف درمانی سلول

، »نقض حق حیات کودك در دوران جنینی«خشونتی که کمترین آن . شوند خشونت علیه کودکان می
همانند ، کودك شدن البته به دنبال کاالیی. است» شدن کودك کاالیی«، »بحران هویت و نسب کودك«

تحت تسلط نظام بازار قرار گرفته و دچار ، والدبودگی یا پدري و مادري، هاي عینی که ذکر شدند نمونه
، اسپرم، سلول«هاي زیستی انسان  گویی سلطه بازار بر جنبه. شوند پیچیدگی و ابهام می، سیالیت، تغییر

چنین شرایط .. نده و فروشنده تغییر داده استمفهوم پدر و مادر را به تولیدکن» سلول بنیادي، جنین، تخمک
زیرا بازار آزاد ؛ گردد تشدید می، جوامع از جمله ایران سازي در همه بحرانی با روند روبه رشد خصوصی

  .تنها به دنبال افزایش عرضه و تقاضا یا تولید انبوه کاال همگام با ایجاد نیاز است
را ها  آن از قبل الگوي ژنتیکی - اول: ك است زیراسازي نقض حقوق کود شبیه طورکلی بهبنابراین 

-تولیدمثل افراد مجرد - سوم. تبعیض نژادي و جنسی هست، سازي نابرابري در شبیه - دوم. کنند میتعیین 

                                                      
  براي نمونه به مرکز علمی تحقیقاتی رویان مراجعه کنید.   - 45
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تکثیر  - ششم. فرزند با ژنوتیپ دلخواه - پنجم. افراد در حال مرگکردن  جایگزین - چهارم. همجنس باز
سقط و نقض حق بر حیات  - هفتم. هاي خاص ظاهري ا افراد با ویژگیگسترده افراد خاص مثل نوابغ ی

ترکیب ژنتیکی انسان و حیوان با  - هشتم. هاي بنیادي یابی به سلول کودکان در دوران جنینی براي دست
  ).32- 21، 1388، محمدي( و) 72- 65، 1387، محمدي( تبعات مبهم و حتی خطرناك

باروري که به -هاي زیستی سازي انسانی و کاربرد فناوري با وجود چنین تبعات منفی در عرصه شبیه
هاي  فناوري طورکلی بهسازي و یا  باید گفت که کاربرد شبیه، صورت مستقیم بر کودکان اثرگذارند

 طورکلی بهخاص و انسان  طور بهغیرمستقیم بر کودکان  طور بهزیستی در عرصه گیاهی و حیوانی نیز 
هاي گیاهی و  سازي و دستکاري شبیه، هاي ژنتیکی زمانی است که ترکیب اثر نیزین تر مهم. اثرگذارند

هاي رشد و داروهاي مختلف براي فرآوري گیاهی و حیوانی وارد چرخه  حیوانی همراه با کاربرد هورمون
توانند زمینه را براي  شده می غذاهاي گیاهی و حیوانی فرآوري. شوند ها از جمله کودکان می غذایی انسان

اخیر ناشی  در دههها  آن نمودین تر مهمبراي کودکان ایجاد کنند که  خصوص بههاي مختلف  بیماري انواع
کاهش سن بلوغ «هاي رشد در مواد غذایی منجر به  هورمون. است» هاي رشد هورمون«از کاربرد 
گویی که تحوالت و ؛ در جهان از جمله ایران شده است» زودرس کودکان بلوغ«و یا » کودکان

کودکان را با سرعت بیشتري در ، هاي زیستی در عرصه گیاهی و حیوانی ي مربوط به فناوريها رفتپیش
که به دنبال  کنند میوارد ) بلوغ( هاي گذار کودکی یعنی گذار از خردسالی به نوجوانی یکی از گلوگاه

کی یعنی از مرحله اول دوران کود، آن کودك با سرعت بیشتري نسبت به قبل با بروز شواهد بلوغ
توان بیان کرد که چنین تحوالتی  البته می. شود خردسالی به مرحله نهایی کودکی یعنی نوجوانی وارد می

اي براي کاهش باروري و افزایش ناباروران است که در راستاي تداوم  در عرصه مواد غذایی و بلوغ زمینه
 سازيِ همه خصوصی اري که در نتیجهباز. هاي نوین زیستی و اهداف بازار آزاد است استفاده از فناوري

باروري و تجارت زیستی در جهت - هاي زیستی براي افزایش تقاضاي فناوري، جوامع از جمله ایران
. نیازمند ایجاد نیاز در بین کنشگران است) جنین و سلول بنیادي، تخمک، اسپرم، سلول( سازي شبیه

افزوده یا سود و  زیستی که در راستاي ارزشاي از ایجاد نیاز به مصرف و فروش کاال در عرصه  چرخه
  .کند سودآوري بیشتر عمل می
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  نتیجه
کودکی شده است و تحوالت ناشی از این تحول منجر به  وارد دهه، 1390 که ایران در دهه باوجوداین

ان و کنشگران به کودکان شده و حتی در سطح ارزشی گذار سیاست، پژوهشگران، توجه بیشتر متفکران
هاي ریسکی براي کودکان نیز  گردیده است اما این تحوالت با جنبه» ارزشمندشدن کودکان« منجر به

هاي ساختاري و معنایی مرتبط با  ها و چندگانگی در زمینه آشفتگی، ها همراه بوده است که شاملِ ابهام
ه است که در ابهام معنایی و ساختاري منجر به بروز خشونت علیه کودکان شد بنابراین؛ شود می، کودکان

سطح ساختاري منجر به خشونت سیستماتیک و در سطح مفهومی منجر به خشونت معنایی علیه کودکان 
کودکان فعلی  هایی نیز همه رسانی چنین خشونت مخاطب آسیب؛ شود روز تشدید می گردیده و روزبه

در شرایط تداوم چنین و کودکانِ آینده که ) ها نطفه و جنین، تخمک، اسپرم( جامعه حتی کودکان بالقوه
معاصر ایران به دلیل آشفتگی  وضعیت کودکان در جامعه ؛ بنابراینهستند، وضعیتی متولد خواهند شد

هاي تعارض گفتمانی و درآستانگی ظهور اخالق  بارقه دهنده بحرانی است که نشان، ساختاري و معنایی
هاي دولتی  حول و واگذاري ساختارگفتمان نوینی که همگام با ت. نوینِ دیگري در فضاي کودکی است

 ساختار حمایت از کودکان در ایران دههین تر مهمباید توجه داشت که . ی در حال ظهور استخصوص به
به دنبال چنین ؛ بهزیستی است و بیش از هفتاد درصد آن هم به بخش خصوصی واگذار شده است، 1390

حمایت از اقشار  خصوص بههاي جامعه  عرصه رفته در حال کنار کشیدن از همه دولت رفته، تحوالتی
ها و نهادهاي مدنی   هاي چنین تحولی هرچند زمینه را براي ظهور فعالیت بارقه؛ نیازمند مانند کودکان است

هاي اخیر شاهد گسترش سریع  شود که در سال کند و باعث می ها فراهم می ها و خیریه از جمله انجمن
اقدامات دولتی را در  قرارداده و کلیه تأثیرماهیت دولت را نیز تحت ، دیگر ازسويحوزه مدنی باشیم اما 

جاي داده ) که همانند دوران قبل نهادي خیریه از طرف حکومت بود( »بنیاد برکت«اختیاري  درون حوزه
هاي حمایتی دولت براي بهبود وضعیت  يگذار سیاستاست گویی که بنیاد مذکور جایگزین اقدامات و 

سازي شاید  چنین تجمیع. انسانی گردیده است- مبانی اخالقی، قانونی- مبانی حقوقی، کانکود، خانواده
اي و همپوشانی عملکردها داشته باشد اما چیزي به جز  اي مثبت در راستاي رفع اقدامات جزیره جنبه

  .رهاشدگی وضعیت و کاهش عملکرد را به دنبال نخواهد داشت

  تعارض منافع
  .ه وجود نداردمقال ینتعارض منافع در ا
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