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: چكيده
ن اندكي پس از شبيه سازي انسان نيز، امكان شبيه1997 حيوان پستاندار در سالخستينسازي

و شبيه. مطرح شد و درماني با اهداف توليد انسان سازي انسان را از منظر هدف به دو نوع مولد

ميدن سلولبه دست آور فراهم شدن چنين. كنند هاي بنيادي جنيني براي امور درماني تقسيم

و مشكل رد پيوند اعضاء را به همراه خود  آورد؛ اما امكاني، اميد حل مشكالتي نظير ناباروري

و احتمال برخي سوءاستفاده از آنجا كه همه آثار چنين پيشرفت علمي قابل پيش ها بيني نيست

و خدشهرودمي از آن را، مسايلي همچون تاثيرات نامطلوب بر خانواده دار شدن كرامت انساني

سازي هاي فراوان درباره شبيه اين گونه مسايل موجب درگرفتن بحث. هم در پي داشته است
سازي انسان به اثر مثبت اين پيشرفت بزرگ در زندگي در حالي كه مدافعان شبيه. انسان شد

و درمان بيماريبشر به ويژه در امر با مي روري از هاي مختلف استناد كنند، مخالفان آن مسائلي

و درهم قبيل نقض كرامت انسان و آزادي فرد ها را پيش ريختگي نسبتِ خانواده، نقض استقالل

و هواداران شبيه. كشند مي از مقاله حاضر به بررسي داليل مخالفان سازي انسان به خصوص

و حقوق مي بينديدگاه حقوق بشر .پردازد الملل

:واژگان كليدي
 كرامت- حقوق بشر-الملل حقوق بين- سازي درماني شبيه-سازي مولد شبيه-سازي انسان شبيه

. توليد مثل- رويان- انساني
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.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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و. تواند متوقف شود حكم آفرينش اين است كه هيچ چيز نمي بشر محكوم به آن است كه پيش برود

، آدميزاد طي چندين هزار سال، تعادلي در خود ايجاد كرده بود كه پاي او را بر زمين با اين حال. ... برود

مي. داشت نگاه مي و رفته رفته عاليمي نشان داده شود كه پاي افزارها اكنون لرزشي در اين تعادل ايجاد شده

كه. اند ولي پاها بر زمين محكم نيست خوب ساخته شده  در برابر قرن بازيافت اين تعادل، معضلي است

و يكم قرار خواهد داشت  محمد علي اسالمي ندوشن. بيست

ميعلم به همان سرعت كه درمانمان مي و به همان سهولت كه برايمان كند، به كام مرگ هم كشاند

مي مي و بهبود هدف چه ما پيوسته در پي توسعه وسايل خود بوده....آفريند سازد، ويراني  ويل.ها ايم نه ترقي

 انتدور

 مقدمه
و مشغولياز جمله مسايلي كه از ديرباز جزء دل  هاي انديشمندان علوم طبيعي بوده

و توليد نسل بشري استپژوهش هايي پژوهش. هاي پزشكيِ بسيار را سبب شده مسأله ژنتيك

به جاودانگي به نظر نميكه بي و ميل او به. آيند مناسبت با طبع انسان گويي انسان همواره

ميدتولي به ابديت و ازدياد نسل خود همچون راهي براي رسيدن اما. انديشيده است مثل

به اين آرزو يعني زايش ديگراني همچون خود، هميشه براي همگان ممكن نبوده  دستيابي

هاي مختلف براي ها، دانشمندان را بر آن داشت تا با آزمايش شيوه وجود برخي دشواري. است

ميافتن راه به صورت طبيعي نتوانستههاي توليد كه اند صاحب ثل كمكي، به كمك آنهايي بيايند

كه تالش. فرزندي شوند هايي هاي دانشمندان علم ژنتيك در رفع نارسايي از حق نبايد گذشت

ميكه منجر به ناتواني انسان در توليد . هاي تحسين برانگيز قرين بوده استشود با توفيق مثل

كه پس از توليد يك گوسفند با اين» سازي شبيه«ها شيوهاز ميان جديدترين اين است

شدخصوصشيوه، امكان انجام آن در  كه گاهشمار رويدادهاي. انسان مطرح تاريخ نويسان

نخستين گوسفند» دالي«اند، از تولد هاي دور تا زمان ما برشمرده مهم جهان را از دوره

و تمدني در ترين پيشرفتمهم همچون يكي از 1997سازي شده در فوريه شبيه هاي علمي

به مرحله شبيه.)Vallaud,2005, p.217(كنندطول تاريخ ياد مي سازي جانداران چنين اگر رسيدن

كه شبيه چه حد مهم خواهد بود با اهميت باشد، ناگفته پيداست زيرا از طريق. سازي انسان تا

ر، انسانفناين  حس.ا توليد نمايندها خواهند توانست مشابه ژنتيك خود يچنين توانايي

مي دو به آنچه روزي تخيلي. كند گانه ايجاد و شادي از دستيابي از يك سو احساس سرمستي

و  و از سوي ديگر نگراني درباره اينكه مبادا اين عمل دخالت در كار پروردگار باشد بيش نبود

د. يا نتيجه آن به نقض كرامت انسان بينجامد به خودي به حقيقت، چنين ستاوردِ بزرگ علمي

و مهم است  در واقع، اين پيشرفت بسيار مهم به رفع بعضي مشكالت منجر. خود ارزشمند

الملل آن را چونان يك انقالب علمي در رديف شود؛ چنانكه بعضي متخصصان روابط بينمي
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و روابط هاي وسايل ارتباطي مانند اينترنت، داراي تأثير شگرف بر اوضاع جها پيشرفت ن

مي بين مي.)Guilhaudis,2002,pp.377-380(دانندالمللي دوره كنوني سازي، آيد شبيه وليكن به نظر

و نيازمند چالش كه در خور توجه و اخالقي ايجاد خواهد كرد هايي را هم به لحاظ حقوقي

. حل استراه

به اين موضوع، گوياي بيم و حقوق ا از عاقبت كارهايي آنهتوجه انديشمندان حوزه اخالق

مي جديد شبيهفناست كه حتي، به محض انتشار اولين. كند سازي امكان وقوع آنها را فراهم

و حقوقي از ديدگاه به بررسي پيامدهاي خبرها در اين باره، مراكز علمي، ديني هاي مختلف

و عده فنيري اين اي خواستار ممنوعيت يا اعمال محدوديت در به كارگ ناشي از آن پرداختند

و در نهايت طرح چنانكه اين واكنش. نوظهور شدند به تنظيم قواعدي در شماري از كشورها ها

. سازي انجاميد المللي، جهت تعيين محدوده مجازِ شبيه سطح بين موضوع در

و واكنش طور كه گفتيم، اين نگرانيهمان مي ها شود ها بيشتر از آن بابت است كه گفته

سازي نه تنها براي درمان بيماران، بلكه براي توليد يك فرد جديد نيز شدني شبيهگيري بهره

ميبه ديگر سخن، شبيه. است و: شود سازي انسان بر حسب هدف آن به دو نوع تقسيم مولّد

هدف نهايي تولد انساني است كه به لحاظ ژنتيك همانند سازي مولد در شبيه. درماني يا تحقيقاتي

هدف حال آنكه در نوع تحقيقاتي يا درماني،. او مورد استفاده قرار گرفته استDNAفردي است كه 

به دست آوردن سلول  Embryonic(هاي بنيادي جنيني توليد فرد ديگري نيست بلكه مقصود
Stem Cells(به كوتاهي اشاره كنيم كه1.هاي گوناگون استو استفاده از آنها در درمان بيماري

و سلول پيكريهبراي تحقق شبي يك) غيرجنسي(سازي، هسته يك تخمك نابارور را خارج

و آن را جايگزين هسته خارج شده مي در اين. كنند جاندار را در آن تخمك فاقد هسته تزريق

و سلول  و وارد كردن يك شوك الكتريكي باعث تركيب سيتوپالسم تخمك زمان با ايجاد

ا پيكري جايگزين هسته مي و حاصل ين عمل تولد نوزادي است كه به لحاظ ساختمان شوند

و  و هيچ شباهتي به صاحب تخمك و همسان فرد دهنده سلول پيكري است ژنتيك كامال شبيه

با. صاحب رحم ندارد كه جاندار جديد بنابراين در اين شيوه برخالف توليد مثل جنسي

و يك تخمك شكل مي وا آميزش ماده ژنتيك يك اسپرم لد ژنتيك خواهد گيرد، تنها يك

سازي اين است كه موجود زنده را بدون تر منظور از شبيه به زبان ساده)(Pence, 1998, p.12.داشت

 
مي هايي كه از اين طريق درمان از ميان بيماري.1 و ديگر توان به بيماري پذيرند كه بيماريهاي قلبي، ديابت، پاركينسون هايي

به.شوند، اشاره كرد موجب تخريب سلولي مي : نگاه كنيد

Every Things you Need To Know About Cloning, At:                                    
http://www.keepmedia.com/pubs/Businessweek/2002/04/29/2002             
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آميزش جنسي تكثير نمايند كه نتيجه اين عمل توليد موجودي است كه به لحاظ ژنتيكي همانند

1.موجود اوليه است

كه خوشبختانه  با2.سازي است از پيشتازان عرصه شبيه كشور ما به لحاظ علمي بايد دانست

به شبيه و بنا به اهميت مسايل مربوط هاي حقوقي در اين پژوهشسازي، توجه به همين نكته

و حقوق بين مي باب به ويژه از ديدگاه حقوق بشر در اين جستار، قصد. نمايد الملل بايسته

به بررسي چالش آن. بپردازيمسازي انسان از همين ديدگاه هاي شبيهداريم در واقع كوشش ما

و تكنيك نوپديد را بررسي  و هنر اين دانش به مفاهيم حقوق بشري، عيب كه با تكيه است

. كنيم

و-الف آن داليل موافقان 3نقد

مي موافقان شبيه به نظر كه شمارشان در مقابل مخالفان كمتر آيد، در مقام دفاع سازي انسان

د مي انستن شبيهاز انديشه خود براي روا .كنند سازي انسان به صورت عمده دو دليل را عرضه

تواند بر زندگي بشر اول اثر مثبتي است كه اين پديده از طريق برخي كاركردهايش مي

 يكي از حقوق مهم بشر به نام آزادي توليد مثل استازدليل دوم، ضرورت حمايت. بگذارد

به اعتقاد آنان از طريق شبيه اكه ميسازي به ديگر سخن،.دكرتوان اين آزادي را تامين نسان

به نقض حق آزادي توليد مثل خواهد شد و منجر .منع كردن آن مغاير با حقوق بشر

و درمان بيماري-1 در امر باروري هاكاركردهاي مثبت شبيه سازي انسان
و صاحب مجاز تلقي شودسازي مولد انسان باي نظران معتقدند شبيه برخي از دانشمندان .د عملي

و پژوهش هاي مربوط به آن ممكن است در نهايت به دست آوردهاي چرا كه به اعتقاد آنها اين پديده

 
، چند گونه پستاندار»دالي« با وجود آنچه تا به حال در باره امكان توليد انسان گفته شده است، بايد بگوييم كه پس از توليد.�

و گاو(ديگر ندسـازي انـسان تـا اما گويا تالش بـراي همان. هم به همين شيوه با موفقيت توليد شدند) شامل موش، خوك، بز

:بهنگاه كنيد. كنون راه به جايي نبرده است
The President’s Council on Bioethics, "Human Cloning and Human Dignity: An Ethical 
Inquiry", Law and Medicine, Volume18, Number2, 2002, p169. 

و اصـفهان در پژوهـشكدهNT در قالب طرح تحقيقاتي 1383سازي را از سال روي شبيه بر دانشمندان ايران كار.2  در تهران

سازي شده ايران به نام رويانا با همت پژوهشگران پژوهـشكده رويـان گوسفند شبيهخستينن1385در سال. رويان آغاز كردند

مي هاي كشورمان در زمينه شبيه از ميان تازه ترين موفقيت.متولد شد  هـاي بنيـادي مغـزو فـرآوري سـلول توان به تكثيـر سازي درماني،

و پيوند آنها به قلب وي اشاره كرد10استخوان كودك  به. ساله و جهـان بـه: نگاه كنيد پايگاه اطـالع رسـاني اخبـار پزشـكي ايـران

 http://www.pezeshk.us/?p=5488:نشاني
مي سازي آنهايند كه از هر دو نوع شبيه شايان ذكر است منظور از موافقان شبيه.3 و درماني حمايت حال آنكه. كنند سازيِ مولد

و با شبيه مخالفان آنهايند كه عمدتاً با شبيه  را سازي مولد مخالف هستند سازي درماني هم مـوافقتي ندارنـد از آن روي كـه آن

ميس راهگشاي شبيه .پندارند ازي مولد
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و درمان بيماري لذا ممنوعيت اين عمل باعث. هاي گوناگون منجر شودمثبت در امر باروري

شدمحروميت بشريت از بسياري از امكان ع. هاي بالقوه مثبت خواهد نوان نمونه اين گروه براي به

. كنند اثبات ادعاي خود به موارد زير استناد مي

سازي رويان انسان ممكن است پزشكان را در درك بهتر علل سقط جنين ياري شبيه) الف

و پيش. نمايد و كمك به گيري سقطلذا تحقق اين امر ممكن است در درمان هاي خود به خود

و گذران دوره كامل بارداري نيستند نقشزناني كه قادر به نگهداري جني . مهم ايفاء نمايدين
)http://www.doh.gov.uk/cegc/Stemcell Report.htm (Department of Health(UK),at   

ميانسان)ب به طور معمول حامل هشت ژن معيوب ژن. باشند ها ميهريك از اين تواند ها

به آن بيماري نخواهند شد . عامل بيماري در انسان باشد اما در صورت فقدان آنها، افراد مبتال

به وجود به عبارت ديگر به اعتقاد گروهي از پزشكان با استفاده از شبيه سازي انسان اين امكان

كه افراد در آينده حامل ژن نخواهد آمد .باشندهاي معيوب

شود كه از طريق آن نطفه سازوكاري سازي رويان انسان ممكن است منجر به درك شبيه)ج

به اعتقاد گروهي از پزشكان،. كندپس از تبديل به بالستوسيت خود را به ديواره رحم متصل مي

مي شناسايي اين ساز بر. هاي ضدآبستني اثر بخش منجر شودتواند به توليد قرصِكار اين، آنها عالوه

در. هاي سرطاني قابل مقايسه استمعتقدند رشد سريع نطفه انسان با رشد سلول لذا دانشمنداني كه

اي براي متوقف نمودن تقسيم تخمك كنند، بر اين باورند كه اگر شيوه خصوص سرطان پژوهش مي

د انسان يافت شود، در آن صورت ممكن است بتوان به راهكاري براي خاتمه دادن به رش

. هاي سرطاني دست يافتسلول
(US Department Of Health and Human Services National Institutes of Health Stem Cells, 
2001 at: http://www.nih.gov/news/stemcell/Scivport.htm.)  

به جاي تحمل دوباره آبستني ترجيح بدهند يك جفت دوقلوي زوج)د ها ممكن است

و داليل انگيزه. سازي ممكن خواهد بود داشته باشند كه اين مسئله تنها از طريق شبيهيكسان  ها

. تواند علت اين ترجيح باشد مختلفي مي

 از حاميـان پيـشتاز Richard Seed)(به اعتقاد گروهي از مدافعان از جمله دكتر ريچارد سـيد)ـه

ط در فنĤوري شبيه بـه. سازي فرآيند كهولت را معكوس كـرد ريق شبيهسازي انسان، ممكن است بتوان از

هـاي توان در خنثي كردن حمالت قلبي كه در اثر كهولـت برخـي از سـلول عنوان مثال از اين پديده مي 

و سـازي سـلول بدين صورت كه از طريق شـبيه. آيند، بهره جست قلب به وجود مي  هـاي سـالم قلـب

و بـه آن توانهاي مصدوم مي ها به داخل بخش تزريق آن  هـا امكـان قربانيان حمالت قلبي را ياري نمود

.زندگي براي زمان بيشتري را داد
Cloning. At:http://www. Human (Human Cloning Foundation, the Benefits of Human 

Cloning.Org/Benefits.htm.)                                                 
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به مزاياي اين فناوري ضرورت مجاز شمرده شدن شبيه مدافعان،بدين ترتيب سازي انسان

كه اين فناوري تحقق  و اجازه دهند و معتقدند اگر افراد ترس را از خود دور كنند استناد كرده

و بي شديابد، عصري نوين چنين تأثيراتهم. سابقه در پيشرفت علم پزشكي آغاز خواهد

به روشني در زندگي . بشر قابل لمس خواهد بودمثبت اين پديده

در تقابل با آزادي توليد مثل است منع شبيه-2  سازي انسان
مي سازي مولد، مشروعيت استفاده از شبيه به اعتقاد طرفداران شبيه تواند سازي با محوريت خانواده

پ چرا كه از ديدگاه آنها شبيه. محتمل باشد و رورش سازي انسان فراتر از هر چيزي تعهد به داشتن

سازي انسان، عالوه بر مراحل به دست آوردن تخمك، در واقع از اين منظر فرآيند شبيه. كودك است

و قرار دادن تخم فعال شده  DNA براي كلون كردن، انتقال آنDNAيافتن   به داخل تخمك فاقد هسته

ك و توانايي به پرورش و پرورش؛ شامل تعهد و به دنبال آن بارداري، تغذيه ودكي است كه در رحم

و در واقع دوقلوي مشابه شخص ديگري است خواه اين ديگري زنده  ژنوم او از پيش انتخاب شده

.باشد يا مرده

هاي اساسي سازي مولد به راحتي از اين واقعيت هاي مخالف شبيه گويند، گروهميعقيدهصاحبان اين

دسازي انسان نياز به رحم اجاره كه شبيه و تعهد به پرورش هماي و چنين تأثير نفوذ محيط روي كودك ارد

و شباهت سازي شده داراييو حتي اين كه كودك شبيه وي به منبع اوليهشبيه سازي شده به لحاظ پرورش

و وظايف مشابه با ساير اشخاص، چشميا برده خالق پوشي اش نيست، بلكه فردي است با تمامي حقوق

1.كنندمي

سازي مولد انسان معتقدند كه آزادي توليد مثل افراد، آزاديِهبر همين اساس، موافقان شبي

مي چرا كه به كمك شبيه. كندچنين فرآيندي را ايجاب مي به لحاظ ژنتيك، سازي، افراد توانند

به  و بر مبناي تعهد به پرورش كودك حاصل، يك خانواده را خودكودكِ مرتبط  داشته باشند

 اين پديده در حقيقت نقض آشكار حقوق انساني افراد از اين رو، ممنوعيت. تشكيل دهند

. محسوب خواهد شد

و ارزيابي نيازهايي كه و حقوقي بايد به تشخيص و تحليل اخالقي خالصه آنكه، براي تجزيه

و ارتباط مهم آن با ساير شيوه در. هاي توليد مثل پرداخت اين تكنيك پاسخگوي آنها خواهد بود

مي آيا شبيهواقع، پرسش اين است كه به زوج سازي مولد به طور مسئوالنه براي كمك ها تواند

 
باها به عنوان نمونه در يكي از مشهورترين فيلم.1  The Boys From Brazil» پـسران برزيلـي«بـا عنـوان شـبيه سـازي در ارتباط

و محيط هـم قـدرت تأثيرگـذاري شود كه ژن مطرح مي و در كنار آن، طبيعت ها تنها جزء تعيين كننده اين هستند كه ما چه كسي هستيم

به. دارندي جزي :براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد
The Boys from Brazil, Incorporated Television Company films 1978, Director: Franklin 
J.Schaffiner at: http://www.imdb.com 
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و آيا براي دست يابي به يك توليدمثل مشروع با هدف تشكيل خانواده مورد استفاده قرار گيرد

از اين گونه استفاده از شبيه سازي، در چارچوب اعمال آزادي توليدمثل افراد به عنوان يكي

و بنيادين آن ميحقوقي اساسي  گيرد؟ ها قرار

و سپسبه نظر مي و محدوده آن را روشن كرد آيد، ابتدا بايد معناي آزادي توليدمثل

كه آيا استفاده از شبيه سازي انسان به عنوان يك شيوه توليدمثل كمكي براي افزايش دانست

به جاي شيوه به جهت جايگزين شدن آن و ساير امكان باروري هاي اهداي تخمك، گامت

مييكتكن 1گيرد يا خير؟ها در چارچوب معمول آزادي توليدمثل قرار

و محدوده آزادي توليدمثل از ديدگاه موافقان)2-1  معنا
و سپس محدوده اين آزادي مي به بررسي معناي آزادي توليدمثل پردازيم تا روشن ابتدا

كه آيا شبيه مي كنيم .د يا خيرگير سازي مولد انسان نيز در چهارچوب اين حق قرار

و مفهوم آزادي توليدمثل)2-1-1  معنا
گيري در مورد داشتن يا نداشتن فرزند از آزادي توليدمثل به معناي آزادي فرد براي تصميم

در. شودياد مي و آزادي به توليد مثل در حقيقت آزادي توليدمثل در دو بعد آزادي در اقدام

در. شود اجتناب از توليدمثل خالصه مي به دليل تاثيرات گسترده اين عمل در آزادي  توليد مثل

مياي از آزاديزندگي افراد، نمونه  شود هاي شخصي بنيادين تلقي

)Robertson, 1994, pp.22– 45(.ميرد به ماده اين خصوص استدالل 12شود كه با توجه

و امور، 1948مصوب اعالميه جهاني حقوق بشر  اين آزادي مربوط به زندگي خصوصي

.و بايد از مداخله خودسرانه در آن جلوگيري شودباشدميخانوادگي افراد

كه اهميت آزادي توليدمثل ناشي از تأثيردر واقع مي يايتوان گفت  عميق است كه داشتن

چرا كه توليدمثل بار جسمي عظيمي نسبت به زن تحميل. در زندگي افراد دارد نداشتن فرزند

اج كند همانمي كه بار ميطور و مرد تحميل و احساسي نسبت به زن لذا اين. كند تماعي، رواني

ن كه افراد راك حمل اين زحمت شوند مگر اينمتايدبتفكر، رايج است ه به صورت ارادي آن

كه فرزند،. در مقابل اين موضوع، آرزوي توليدمثل هم حائز اهميت است.انتخاب نمايند چرا

و نسل بعد مر ميانسان را با طبيعت ميكند، به انسانتبط آنها احساس ابديت و ها را قادر دهد

 
و انتقـالي كه در پي خواهد آمد حاوي تمامي اشكال شبيه سازي، شامل اشتقاق رويان، انتقال هـسته رويـانحثب.1  يـا جنـين

سـازي بـه در ضمن، اين بحث با فرض اين است كه تمامي اشـكال شـبيه. هسته سلول سوماتيك از كودك يا بالغ خواهد بود

.صورت برابري كارآمد هستند
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و او را پرورش دهندمي كه والدين كودكي شوند و. سازد لذا محروم كردن اشخاص از قابليت

آن نج بزرگ استرفرصت توليدمثل يك   ها صورت گيردو نبايد بدون رضايت
)1998, pp.1389-1390 Robertson,(.

 آزادي توليدمثلمحدوده)2-1-2
مي همان و آزاديِ طور كه دانيم آزادي توليدمثل از هر دو سوي، يعني آزادي براي توليدمثل

و در سال در بحث. اجتناب از آن، از موضوعات پرمجادله است هاي هايي همانند سقط جنين

تي، انتخاب هاي حاملگي غيرمقاربهاي پزشكي، توليدمثل با استفاده از شيوه اخير بنا به پيشرفت

و شبيه در ژنتيك پيش از تولد كه آيا اين موارد سازي انسان، كشمكش بر سر اين است

تا. چهارچوب آزادي توليدمثل قابل تحليل هستند به عبارت ديگر، محدوده آزادي توليدمثل

و چه مواردي را شامل مي و آيا توسل به هر شيوهكجاست اي براي توليدمثل مجاز تلقي شود

ميد؟ از اينها مهمشو مي مندي از اين آزادي محدود تواند افراد را در بهرهتر، آيا حكومت

 نمايد؟ 

به اين پرسش ميصاحب ها، برخيدر پاسخ ةهاي نابارور بايد بهرگويند زوج نظران

چراكه به طور قطع عدم توانايي. هاي بارور داشته باشندمشابهي از توليدمثل در مقايسه با زوج

به همين.ي آنها براي باروري تأثيري بر توانايي مشابه آنها در پرورش كودكان نداردفيزيك

به وسيله تكنيك  ,Robertson(.هاي كمكي منع شوندجهت ناباروران مقاربتي نبايد از توليدمثل

38-40..(1994, ppازدر نتيجه، آنان معتقدند زوج  ها اين حق اخالقي را خواهند داشت كه

يا) لقاح در لوله آزمايشIVF).In Vitro Fertilization مانندهاي توليدمثل كمكي غير مقاربتيتكنيك

تلقيح مصنوعي به وسيله اسپرم همسر، استفاده نمايند تا فرزندي داشته باشند كه به لحاظ بيولوژيك

نابارور حق خواهند داشت كه از هاي عالوه بر اين از ديدگاه آنها، زوج. ها داردبيشترين ارتباط را با آن

بههاي اهدايي، جانشينگامت و حتي اهداي تخم در مراحل بدوي، و نقش هاي حاملگي رغم حضور

از منظر آنها هرچند شركت فردي غير از زوجين. شخصي سومي در فرآيند توليدمثل، استفاده نمايند

بادر توليدمثل، دقيقاً منجر به تكرار وضعيت معمول ژن پها، و كهش يگانهروررداري اي نخواهد شد

ا چرا. آيند، اما بايد به همان نحو با آن رفتار شوددر توليدمثل مقاربتي به وجود مي  اينزكه هر يك

ميها به درجات مختلف، زوجشيوه و بپرورند كه به لحاظ بيولوژيك ها را قادر سازد كودكي داشته

.)Robertson, 1998, p.1390(ها باشد حداقل مربوط به يكي از آن

و با وجودبه اعتقاد آنها، آزادي توليد مثل آشكارا در بسياري از رابطه ها پذيرفته شده است

از بعضي مناقشه ها در اين خصوص، به طور كل حق اخالقي براي توليدمثل شامل حق استفاده

ميكوسايل غيرمقاربتي يا كم آ. شودي توليدمثل هم  نكه حوزه آزادي توليدبه عبارت ديگر، با

چه كه در محدوده به وضوح تعريف نشده است؛ اما تا حال حاضر براي تعيين آن مثل تاكنون
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ها شامل بررسي دقيق اعمال اين روش. اند هايي به كار رفته گيرد، شيوهاين آزادي قرار مي

و ارزيابي منافع آنها IVFتوليدمثل كمكي از قبيل  و، اهداي گامت يا جانشيني در كنار درك

به اين موضوع است كه توليدمثل مقاربتي يك عمل با ارزش است اعمال چنين. توجه

به آن خواهد شد كه اغلب تكنيك روش به عنوان هاي توليد مثل جديد، جسورانه هايي منجر

هاي ناباور را قادر ها زوج چرا كه اين روش. بخشي از آزادي توليدمثل در نظر گرفته شوند

ژنساز مي به موجب ها يا بارداري به يك يا هر دوي والدين مرتبطد كودكي پرورش دهند كه

.Robertson, 1996, p. 479)(است 

 سازي انسان در آزادي توليدمثل از ديد موافقان جايگاه شبيه)2-2
اَشكال رايج سازي مولد انسان موافقان شبيهبنا به آنچه گفته شد، معتقدند اگر اغلب

و گزينش ژنتيك در چارچوب مفاهيم غالب آزادي توليدمثل قرار بگيرند،توليدمث ل كمكي

 خاص از حق آزادييسازي در ابعاد گونه استدالل كرد كه برخي از اشكال شبيه توان اينمي

ميسازي، زوج استفاده از شبيه،به عنوان مثال. توليدمثل سهيم هستند سازد هاي نابارور را قادر

و پرورش داشته باشندكه كودكي سال و به لحاظ بيولوژيك مرتبط براي تربيت سازي يا شبيه.م

كه كودك موجودشان را قادربه والدين اين امكان را مي دهد تا منبعي از بافت براي پيوند بيابند

ترين سازي آخرين شكل يا حتي ترسناك عالوه بر اين، آنها معتقدند شبيه.به زندگي نمايد

و سرانجام، دانشمندان تكنيكشكل گزينش ژن يا تيك نيست به وسيله الحاق هاي تغيير ژن را

.)Harris, 2004, pp. 332-334(ها توسعه خواهند دادحذف ژن

به حق آزادي لذا موافقان شبيه سازي مولد انسان براي توجيه لزوم مجاز بودن اين عمل

كه. كنند توليدمثل افراد استناد مي چه سازي باعث مجاز شمرده شدن شبيهآنها معتقدند آن

و پرورش كودك حاصل استانسان مي حتي اين. شود، حق توليدمثل افراد با قصد تربيت

ثDNAسازي گروه، شبيه كه به هيچ وجه توليدمثل مستقيم محسوب نميا شخص شود، لث را

و پرورش والدين جزء آزادي توليدمثل افراد به حس ميبه لحاظ وجود رابطه بارداري آورند اب

به عنوان اهداي تخم مورد استفاده قرار مي وو آن را با آن چه كه در حال حاضر گيرد مشابه

.كنندبرابر تلقي مي

سازي انسان در عين آنكه معتقدند مفهوم توليدمثل، خانواده، پرورش، والدين موافقان شبيه

به هر ميزان كه از توليدمثل جنسي فاصله بگيريم و نامشخص خواهد شد؛ امام،و كودكان بهم

كه زوج كه به كمك شبيهبر اين نكته تأكيد دارند و پرورش كودكي،سازي هايي  قصد بارداري
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كه حتي به آنها مرتبط باشد، نبايد از حق توليدمثل خودشان را دارند به لحاظ ژنتيك االمكان

1.محروم شوند

ژنسازي مولد، ريشه مشكالت از نگاه طرفداران شبيه در ابهام در خصوص نقش  فرآيندها

ژن. توليدمثل است ها شرط ضروري توليدمثل باشندبه اعتقاد اين گروه هر چند ممكن است

در حقيقت از منظر آنها، توليدمثل. سنجش صحت توليدمثل نيستنداياما هرگز معيار كافي بر

به عالو ميةبه مفهوم ارتباط بيولوژيك اين گروه حداقل الزم براي لذا. شود تربيت اطالق

و بارداري مي .(Robertson, 1998, p.1403)دانند تحقق توليد مثل را قصد تربيت

كه شبيهآدر نهايت بر به يند آراي مدافعان حاكي از اين است سازي انسان بايد با استناد

جهت اما نكته حائز اهميت آن است كه آيا آرزوي آنها. آزادي توليدمثل مجاز تلقي شود

كه لزوم محدوديت در پي نخواهد داشت به گونهيتجويز اين شيوه از توليدمثل، زيان مهم اي

به نظر  به ظاهر معتبر از تشكيل خانواده را پيش بياورد؟ براي بررسي اين موضوع، اين شيوه

به كوتاهي حق توليد مثل را از بعد حقوق بين . الملل از نظر بگذرانيمالزم است

 الملل توليدمثل از منظر حقوق بينحق)2-3
و اسناد و بينحق توليدمثل به عنوان يك حق بشري از جهات مختلف در معاهدات المللي

مي حق در حقوق بينجايگاه اين. استگرفتهاي مورد توجه قرار منطقه توان بر اساس الملل را

و منطقه اسناد بين م المللي جهان شمول . علوم كرداي مرتبط با اين موضوع،

 المللي حمايت از حق توليدمثل در سطح بين)2-3-1
و اسناد بين المللي،به طور كلي در ميان مقررات مربوط به حق توليدمثل در معاهدات

مي دسته به طور ضمني به حق انتخاب توليدمثل مربوط و دسته اي صراحتاً يا به شوند اي ديگر

مي.ت توليدمثل هستندصورت صريح يا ضمني مربوط به حق سالم رسدبه هر روي، به نظر

المللي حقوق مدني نخستين حمايت مستقيم از حقوق توليدمثل در سطح جهاني در ميثاق بين

شد1966و سياسي سال  .، مقرر

مي23ماده)2(بند و مردان در سن ازدواج، حق دارند اين ميثاق مقرر دارد كه تمامي زنان

و تشكيكركه ازدواج  پي.ل خانواده دهندده به شماره آن، در 19تفسير كلي كميته حقوق بشر

كه.1  چنين بد نيست اضافه كنيم كه از ديدگاه مدافعان، درنظر گرفتن حق انتخاب افراد در موضوع توليدمثل، با توجه به اين

و سرشار از معاني گوناگون براي زندگي آنها است، ضرورتي حتمي و شخصي افراد موضوعي مربوط به حوزه امور محرمانه

هاي دسترسي به اهداف توليدمثلي شناخته شده را بپذيرند، بلكه بنابراين، الزم نيست كه همه افراد تمامي راه. رسد به نظر مي

و گزينش اين راهها بايد  و پيوند با موضوع هستند، واگذار شودپذيرش نگاه كنيد. اساساً به افرادي كه به طور مستقيم در ربط

.(Robertson, 1998, p.1402):به
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و شوهر، بيان مي و برابري زن حق«دارد كه در خصوص حمايت از خانواده، حق ازدواج

به اين معناست كه در اصل امكان توليد به طور ضمني و زندگي مشترك تشكيل خانواده » مثل

آميز يا هاي تنظيم خانوادة دولت نبايد تبعيضستبه عالوه اين كه سيا. وجود داشته باشد

از.),Art. 23)  CCPR General Comment 19, 1990اجباري باشند در عين حال، از ديد شماري

 ميثاق يا تفسير كميته حقوق بشر مبني بر وظيفه ايجابي23مفسران، هيچ عبارتي در متن ماده 

بدولت براي كمك به زوج  وجود ندارد» امكان ايجاد انسان ديگر«ه ها، جهت تحقق بخشيدن
Packer, 1998, p.82)(.

معاهده مهم ديگر، كنوانسيون ملل متحد در خصوص رفع تمامي اشكال تبعيض نسبت به

و مترقي در اين زمينه دارد1979مصوب سال (CEDAW) زنان كه محتوايي پيشرو بند. است

به حق انتخاب تول16ماده)1( و مقرر داشته است اين كنوانسيون :يدمثل پرداخته

هاي متعاهد بايد همه اقدامات الزم جهت رفع تبعيض نسبت دولت

و روابط خانوادگي انجام دهند  به ازدواج به زنان را در همه امور مربوط

و زن تضمين نمايند حقوق مساوي : ...و به ويژه بر پايه تساوي مرد

تزنان براي تصميم و فاصله گيري آزادانه در خصوص عداد فرزندان

كه  و وسايلي به اطالعات، آموزش و همچنين دسترسي زماني بارداري

. عمال اين حقوق سازداآنها را قادر به

كه مطابق اين ماده، طرف در نگاه كلي به نظر مي هاي معاهده صرفاً متعهد به تضمين آيد

به عالوه اين كه،. اند ديگري شدهگيري در امر توليدمثل بدون دخالت اختيار زنان براي تصميم

از شايسته از موضوعات مربوط به برنامه خانوادگي از قبيل شيوهيبه نحو هاي جلوگيري

و قابليت استفاده از سقط جنين برخي توسط16با اين حال، ماده. مطلع شوند،بارداري

از،به عنوان مثال. تر قرار گرفته است موسعيمفسران موضوع تفسير به نام يكي  مفسران

كند كه مفهوم ضمني عبارات اين ماده بر حق انتخاب باردار شدن يا اريكسون استدالل مي

مينشدن داللت مي كه هاي هاي مصنوعي، همانند تكنيكتواند با استفاده از تكنيك كند؛ حقي

كه. طبيعي صورت پذيرد كه حق در صورتي آناعمالش از اين منظر، از آن جا  براي صاحب

ازغيرممكن باشد بي  معنا خواهد بود، اشخاص نازا در صورت لزوم بايد حق استفاده

به ظاهر از اين تفسير,p.194 .(Eriksson ,1993(هاي توليدمثل كمكي را داشته باشندتكنيك  اما

حتي در توصيه كلي شماره. موسع، در كميته نظارتي كنوانسيون هيچ پشتيباني صورت نگرفت

21 CEDAW و اهداف و روابط خانوادگي، درباره محدوده ، در خصوص برابري در ازدواج

مي16ماده  بدين معنا كه كنوانسيون،.(U.N. Doc. A/47/38)شود ديدگاهي كامالً مضيق مالحظه

ومعناي عدم بارداريبه تنها به يك بعد از حق توليدمثل نه تنها بر درمان نازايي پرداخته
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ن توصيه. دارد بلكه بيشتر نگاهي به تأثيرات منفي تولد كودك بر روي زندگي زنان داردتأكيدي

اَعمال اجباري نظير نامه ياد كه موضوع شده، صرفاً بر اهميت تضمين اين قبيل حقِ زنان

درنهاي اجباري، سقط جنين يا عقيم كردن قرار نگير حاملگي و همچنين اطالعات كافي د

ميهاي جلوگيخصوص شيوه  U. N. Doc. A/47/38).(كندري از بارداري داشته باشند، تأكيد

به مسئله حق سالمت توليدمثل پرداخته است12عالوه بر اين ماده، ماده بند. كنوانسيون

مي)1( : دارد آن مقرر

هاي طرف معاهده بايد تمامي اقدامات الزم جهت محو دولت

به زنان را در زمينه مراقبت وه تبعيض نسبت اي بهداشتي انجام داده

و مرد، دسترسي به خدمات بهداشتي را شامل تساويبر مبناي   زن

.هاي تنظيم خانواده تضمين نمايندخدمات مربوط به برنامه

كه تفسير پي آن بر آمدند بهيدرباره اين ماده نيز برخي مفسران در  موسع ارائه كنند؛

مكه نحوي به درمان ,Packer(وثر براي نازايي لحاظ شود در محدوده آن حق دسترسي 1998, 

p.82(.به ماده  صورت CEDAW، از طرف كميته12با اين حال، حمايتي از اين طرز نگرش

د24عنوان مثال در توصيه كلي شمارةبه. نگرفت و سالمتي، هيچر كميته،  خصوص زنان

كه داللت بر پيشنهاد تفسير مادهم د12طلبي رمان موثر براي نازايي به نحوي كه شامل حق

به چشم نمي .Para.24 U ,1.(آيدباشد، N. Doc A/54/38/ Rev(.كه در مورد تفسير  لذا همان طور

و مجدداً ذكر شد، رويكرد كميته بسيار محافظه16ماده تأكيد آن تنها بر حق كارانه بوده

و خدمات دسترسي به اطالعات مربوط به برنامه تي به خانواده استسنريزي تنظيم خانواده

(U. N. Doc A/54/38/ Rev.1, Para.2, 11, 18, and28).

به حق توليدمثل در سطحاي، توجه1990گفتني است كه در سال هاي دهه  افزونتر

ميبين به خصوص در كنفرانس بين المللي ديده كه و1994المللي شود  در خصوص جمعيت

و همچنين چهارمين كنفرانس به رغم.به ظهور رسيد1995 جهاني زن توسعه با اين حال،

به زنان براي تالش و همچنين كنوانسيون رفع تبعيض نسبت هاي فراوان در اين دو كنفرانس

و استقالل در توليد مثل، به نظر تصويب مقررات الزام آور حقوقي در خصوص حق انتخاب

ب. اي حاصل نشد دگرگوني عمده به طور كلي مياز اين رو، حقه نظر رسد با توجه به جايگاه

كه مدافعان شبيه توليدمثل در معاهدات بين و المللي، آن چه سازي مولد انسان به آن استناد كرده

حق دهند با برداشت مراجع نظارتي بيندستماية اثبات ادعاي خود قرار مي المللي ذيربط از

.توليدمثل، همسويي ندارد
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اي يدمثل در معاهدات منطقهحمايت از حق تول)2-3-2
به كنوانسيون اروپايي حقوق در ميان معاهدات منطقه اي حمايت از حقوق بشر، بايد

. اي بسيار پيشرو نگريستبه عنوان نمونه(The European Convention on Human Rights)بشر

به مسئله حق توليدمثل اختصاص دارندياما در اين كنوانسيون، مقررات ز بررسيا. اندك

مي مقررات مختصر مربوط به اين حق، از اين قدر توان فهميد كه هيچ عبارتي دال بر حمايت

و يا فراتر از آن، استفاده از تكنيك توليدمثل مصنوعي  حق انتخاب يا طراحي بهترين كودك

به بررسي مهم. سازي مولد وجود ندارد شبيه ابراي اثبات اين مدعا ين ترين مواد كنوانسيون در

. پردازيمخصوص مي

به حق توليدمثل اشاره12ماده كه و داراي مفاهيم مشابهي با بندكر كنوانسيون ماده)2(ده

مي 23 و سياسي است، چنين مقرر : داردميثاق حقوق مدني

و زن كه مطابق با قوانين ملي ناظر به مردها هايي كه در سن ازدواج هستند حق دارند

و تشكيل خانواده دهنداعمال اين حق، ازدوا .ج نموده

هاي مصنوعي در چارچوب به اعتقاد برخي از مفسران از جمله پاكر، حق توليدمثل از طريق شيوه

مي12حقوق حمايت شده در ماده  هاي طرف12به اعتقاد او، هر چند در زمان تنظيم ماده. گيرد قرار

م معاهده توجهي به گسترش خانواده از طريق تكنيك صنوعي نداشتند، اما كنوانسيون يك موجود هاي

و زنده است كه با  و امكاناتكرروي پويا مي جديد بالندگيدن اوضاع كه. كند اش را حفظ از آن جا

و در بسياري  در حال حاضر، توليدمثل مصنوعي يك وسيله پذيرفته شده براي گسترش خانواده است

و با توجه به هدف كنوانسيون برايي نزديكخواندگي به توليدمثل طبيع از موارد از فرزند تر است

و غيرعادي به نظر  گسترش محدوده حق توليدمثل براي در برگرفتن فرزندخواندگي، دور از ذهن

.)(Packer, 1998, p.82خواهد رسيد اگر توليدمثل مصنوعي از اين حق استثناء شود

كه توليدمثل مصنوعي در محدو مي12ده ماده با اين همه، حتي پذيرش اين به قرار گيرد،

و قطعي است كه تحقق آرزوي افراد براي دسترسي به چنين تكنيكي حتمي . اين معنا نيست

به12 حق تشكيل خانواده كه در ماده،به عنوان مثال. بلكه اين حق مشروط به شروطي است

دتواند در مواردي موضوع محدوديت صريح پيشآن تصريح شده است مي 8ر ماده بيني شده

مي. كنوانسيون قرار گيرد : دارد اين ماده مقرر

و خانوادگي و هر فردي حق دارد كه زندگي خصوصي اش، خانه

اي در نبايد هيچگونه مداخله. مكاتباتش مورد احترام قرار بگيرد

به  خصوص اعمال اين حقوق توسط قدرت عمومي صورت گيرد

و در جا كه مطابق با قانون است معه دمكراتيك براي جز مواردي

منافع امنيت ملي، امنيت عمومي يا رفاه اقتصادي كشور، براي 
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و جلوگيري از اختالل يا جرم، براي حمايت از سالمت يا اخالقيات

و آزادي .هاي ديگران ضروري استيا براي حمايت از حقوق

كر شدهذ12عالوه بر آن، شرط مهم ديگر در خصوص حق تشكيل خانواده در خود ماده

لذا. به موجب اين ماده اعمال حق توليدمثل در هر كشور بايد طبق قوانين ملي صورت پذيرد. است

شده، به طور كل حق توليدمثل را اعطا كرده است؛ اما به عنوان مثال اين كه آيا افراد حق دارند ماده ياد

خبه فرزندخواندگي به عنوان يكي از شيوه انواده متوسل شوند يا خير، هاي بالقوة اعمال حق تشكيل

با. بستگي به قوانين خاص دولتشان دارد  اثبات كرد كه موفقيتبه عبارت ديگر حتي اگر بتوان

هاي توليدمثل، در راستاي مقاربت طبيعي براي اعمال حق توليدمثل مصنوعي به عنوان يكي از شيوه

واي است، محدوده اين حق، شيوه12تشكيل خانواده به موجب ماده   كه اين حق بايد اعمال شود

كهحتي اين كه آيا در كل مجاز شناخته مي  شود يا خير، موضوع مقررات قانوني خواهد بود

ميقانون ,(كنند گذاران داخلي وضع 2004, p. 341 Harris(.

به نظر مي رسد در حال حاضر هيچ مبناي آشكاري در حقوق با توجه به نكات باال،

كه الملل بين سازي انسان است، قابل به كارگيري در شبيه» حق توليد مثل«براي اثبات اين ادعا

و فضاي باز براي تنظيم مقررات سازي شبيهبا اين حال با توجه به برخي منافع. وجود ندارد

به اين حق در آينده وجود خواهد داشت بين از. المللي، امكان توجه بيشتر به نحوي كه برخي

حق هاي توليدمثل مصنوعي، تغييرات ژنتيكي، شبيهكاشكال تكني و غيره مشمول سازي

. توليدمثل قرار گيرند

آن مخالفت با شبيه)ب و داليل  سازي مولد انسان
و طرح امكان تحقق شبيه هاي مهم در زمينه شبيه به دنبال پيشرفت سازي سازي جانداران

به جهت ارتباط مؤثر اين پديده با  ، امكان بروز خطرهاي احتمالي ناشي از آن نيزانانسانسان،

و استقالل انسان،. قوت گرفت اصالح نژاد، توليد انسان به خطرهايي همچون نقض كرامت

آنعنوان كاال كه چالشاين.و مانند و مبناي مختلفهايگونه بود  حقوق بشري مطرح

شر. سازي قرار گرفت هاي بسيار با شبيه مخالفت به باح داليل اينگونه مخالفتدر اينجا، ها

مي شبيه . پردازيم سازي

و شبيه)1  سازي انسان كرامت
 مفهوم كرامت انسان)1-1

و لوازم آن، سخن بسيار است از نگاه صاحب نظرانِ بلند نام،. در معناي كرامت انسان

و معادل واژه  و شرف به معني عزت و اعالميهdignityكرامت  جهانيكه در منشور ملل متحد
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و صفت كسي است كه نيكويي حقوق بشر آمده است، مرتبه هاي استثنايي اي واالتر از آزادگي

 اين كرامتِ سلب ناپذير از انسان، از نظرگاه اديان تجلّي اراده حق تعالي است.و چشمگير دارد

ص1381موحد،(  اصل گران اعالميه جهاني حقوق بشر، قرار دادن به نوشته يكي از تحليل.)423،

به عنوان مبناي  هر يك از اعضاي حقوقكرامت ذاتي در ديباچه اعالميه جهاني حقوق بشر

و حرمت خاص براي همه انسان خانواده بشري، همانا شناسانيدن گونه به اي منزلت و هاست

و روشن يعني به زبان ساده كُنهِ اين مفهوم رعايت احترام همه توسط: رغم اختالف نظرها،

 از نظرگاهي.),pp.302-303 2005, Langlois( روابط انساني متمدنانه سنگ پايههمه همچون 

كه الينفك: اند كمابيش مشابه، ديگر نويسندگان، كرامت را بر دو نوع دانسته كرامت ذاتي بشر

و  و از طريق اكتساب عرَض وجود اوست و كرامت غيرذاتي بشر كه ذات وجود اوست

به دست مي  آيد تحصيل
ص1386ي زاده، موس( در.)264، كه موضوع حمايت از كرامت انساني هنگامي

مي برابر سوءاستفاده و ويژگي هاي احتمالي از علم مطرح شود؛ منظور از كرامت، كرامت ذاتي

و به بشريت اي كه انسان ويژگي. بنيادين نوع بشر است ها را از ساير آفريدگان متمايز ساخته

مي. كندميعنوان مركز عالم را اعطا  شود به عبارت ديگر، اين معيار مبناي حقوق بشر محسوب

ميو هر كس كه برروي كره خاكي زندگي مي در واقع كرامت ذاتي. بردكند از اين كرامت بهره

ها، ويژگي است كه بيانگر انسانيت صرفاً ناشي از اراده شخص نيست بلكه اين كرامت انسان

و در آن مشترك هستند .)39ص، 1386، يلوماركس هلمنسس( آنهاست

 مغايرت شبيه سازي انسان با كرامت انساني)1-2
آن»كرامت انساني«بر پايه اين طرز تلقي از ، برخي انديشمندان همانندسازي را ناسازگار با

به عنوان معيار اساسي، كرامت و خواست فرد و معتقدند پذيرش قدرت مطلق علم يافته

خ ميانساني را در معرض و نمايندگان تفكرات. دهدطر قرار در واقع نويسندگان حقوقي

مي فلسفي شبيه به آسيب به كرامت بنيادين بشري دانند كه بايد سازي انسان را منجر

اِعمال كردمحدوديت و از ديد اينان، انسان شبيه. هايي را بر آن سازي شده از همان كرامت

مي بهرههاي ديگر برخوردارند، منزلتي كه انسان به كااليي تبديل و يا مند نخواهد بود؛ بلكه شود

كه برخي گفته بر اند برده آن گونه و هوس پديد آورنده و هوي داري نوين شكل خواهد گرفت

-Nawash, at:http://www.islam-online.net/iol)شد سازي شده مسلط خواهد موجود شبيه

english/dowalia/techng-15-10/techng1b.asp(اند كه ممكن است چنين بر اين عقيده هم

به دليل علم به اين كه تنها شبيه و يا وي را سازي، منجر به احساس عدم فرديت كلون شود

به دليل آگاهي از خصوصيات منبع اهداي سلول جسمي، دچار فقدان  يك والد ژنتيك دارد يا

به نفس الزم نمايد .)(Andrews, 1998, p.643اعتماد
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 سازي با كرامت خود افراد گر از نويسندگان، عالوه بر اينكه نظر به مغايرت شبيهبرخي دي

و آن را مغاير با ؛ دانندمي» كرامت بشريت«يا» كرامت همگاني«دارند، فراتر نيز رفته

)2002, p.103 Malby,(.به كه همان گونه هر چند به ظاهر هيچ اجماعي وجود ندارد كه جوامع اي

 گروهي ديگر از نويسندگان.),p.53 Klonai ,1995(افراد داراي كرامت هستند، صاحب كرامت باشند 

و آزادي و حمايت از حقوق هاي افراد افزون بر اعتقاد به اينكه اتكا به كرامت انسان براي ترويج

و كه به موجب آن، گروهتر در مورد كرامت باور دارند ضرورت تام دارد، به مفهومي گسترده ها

مي جوامع را از كرامت بهره  اينان در راستاي اثبات ادعاي خود،.),p.10 Ullrich, 2003( دانند مند

كنند كه از جمله آنها اعالميه يونسكو بدين مضمون اشاره به وجود چنين كرامتي در برخي اسناد مي

:است كه

ك« به طور خاص در زمينه هيچ گونه تحقيقي در خصوص ژنوم انسان يا اربردهاي آن،

به حقوق بشر، آزادي زيست و پزشكي، نبايد بر احترام و كرامت شناسي، ژنتيك هاي بنيادين

و يا گروهي از افراد غالب شود  (Universal Declaration on the Human Genome»انساني افراد
and Human Rights, 1997, Art.10(
م و جمعي بشر غايرت شبيهبه هر روي، معتقدان به سازي مولد انسان با كرامت فردي

و محدوديت اِعمال ممنوعيت المللي هاي ضروري در عرصه جهاني توسط مراجع بين خواهان

به نقض كرامت بشر خواهد شد اند؛ تا از اين طريق از سوءاستفاده شده هاي احتمالي كه منجر

مي. به بهترين نحو جلوگيري شود به نظر كه توسط مراجع بين چنين از آيد اقداماتي المللي

و سازمان بهداشت جهاني در خصوص محدود ساختن شبيه سازي قبيل سازمان ملل، يونسكو

به همين منظور بوده است انسان صورت گرفته مي. اند توان به اعالميه جهانيبه عنوان نمونه

كه ممنو و حقوق بشر اشاره كرد اعمالي كه مغاير«عيت يونسكو در خصوص ژنوم انسان

مي» سازي مولد كرامت انسان هستند، نظير شبيه  Universal Declaration on the(كند را توصيه

Human Genome and Human Rights, 1997, Art.10(سازمان 1998به طور مشابه در سال ،

كهكربهداشت جهاني تصريح اخ شبيه«د به لحاظ القي غير قابل سازي براي تكرار افراد انساني

و تماميت انسان است و مغاير كرامت چنين در اين راستا كنوانسيونهم.)WHO, 1998(» قبول

و پروتكل الحاقي آن در خصوص ممنوعيت  شوراي اروپا براي حمايت از حقوق بشر

مي شبيه ابزاري نمودن انسان از طريق توليد عمدي انسان مشابه ژنتيك«دارد سازي انسان مقرر

و در حقيقت سوءاستفاده از زيست پزشكي استمغا .»ير كرامت انسان

)1998 Council of Europe, (.
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از توليد انسان به عنوان كاالنگراني)2
به نگراني گونه كه گفتيم يكي ديگر از خطرهاي همانندهمان هاي سازي انسان، منجر

كه با كودكان متولد شده به عنو و رواني، اين است اي براي تحقق اهداف ان وسيلهاجتماعي

دنياي«واقع، چنين امكاني بسيار خطرناك خواهد بود اگر، همانند فيلمدر. ديگران رفتار شود

هاي بسيار از ژنوم سازي انسان براي توليد طبقه كارگر يا كپي شبيه) Brave New World(»قشنگ نو

و فردي، بدو و رفاه كلونخاص براي خدمت به اهداف سودجويانه اجتماعي ها،ن توجه به حقوق

در واقع در اين صورت كودكان همانندسازي شده شبيه كاالهايي مصنوعي،. مورد استفاده قرار گيرد

ها خواهند بود كه افراد با مراجعه به كاتالوگي كه تصاوير دست ساز يا توليد شده در كارخانه

و شرح مختصري از خصوصيات آنها در آن در نظر را سفارشج شده جنين موردكودكان آينده

و آن را در رحم زني جاي مي  Human Cloning, the Religious and Ethical)دهند داده
CS.Virginia.Edu/jones/Tmp 352/Projects 98/group 1/Ethic.Html) http://www at:  Debates,(

و ابزار بودن حتي در مي و پرورش ان زوجخطر شيء شدن كه با هدف باردار شدن هايي

مي DNAدادن كودك حاصل، مي فردي را انتخاب كه ممكن. آيد كنند، امكان پذير به نظر چرا

به اهدافي كه انگيزه انتخاب آن ژنوم براي است آنها كودك را به عنوان وسيله اي براي دستيابي

كه. سازي بوده است، در نظر بگيرند شبيه به انبوهي از انتظاراتبه نحوي  زندگي كودك را

و در نهايت او را تا آن حد رنج دهند كه آرزوي عدم تولدش را نمايدمبدل
Robertson, 1998, pp. 1419-1420)(.

و جنبة ديگري از ابزاري شدن كودك حاصل از شبيه سازي، استفاده از او به عنوان منبع ارگان

مي در چنين فرضي، شبيه.ت اسDNAبافت، جهت پيوند به منبع  گيرد سازي با اين هدف صورت

و ارگانكه فرد موجود از بافت اش جهت درمان بيماري- با قابليت پيوند باال-هاي مشابه خودها

و در نظر گرفتن وي در در حالي كه اين عمل منجر به خدشه. استفاده نمايد دار شدن كرامت انسان

و وسيله است  موضوع به شدت از جانب حاميان حقوق بشر مورد انتقاد قرار اين. حد يك ابزار

.)Krauthammer, 2002(گرفته است

كه مسئله شيء شدن انسان شبيه سازي شده تا حدودي متفاوت البته شايان توجه است

و ارگان خواهد بود اگر زيست هاي الزم شناسي تا آن مرحله پيشرفت نمايد كه بتواند بافت

به دست بياورد از سلولبراي پيوند را در. هاي بنيادي جنيني يا جنين تازه سقط شده كه چرا

به دست آوردن بافت يا ارگان جهت پيوند، تنها نياز به توليد  صورت تحقق چنين امري، براي

كه حتماً متولد بشود نه توليد كودكي در چنين مواردي با فرض اين. كلون رويان خواهد بود،

بوكه رويان  به عنوان شخص هستند مشكل ابزاري شدن جنين ه خودي خود فاقد حقوق

.)National Bioethics Advisory Commission, 2003, p.13(كودك حاصل، حل خواهد شد
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 سازي خطر اقدام براي اصالح نژاد از طريق شبيه)3
و دگرگون كردن جامعه بشري، از طريق دستكاري ژن ها آرزوي آرمان تسلط بر طبيعت

هاي گذشته، امكان تحقق اين رويا بيش از پيش با رشد علم ژنتيك در سده. اي است رينهدي

به خود گرفته است سازي انسان از طريق انتقال امروزه هم با طرح انديشه شبيه. شكل واقعيت

.هستة سلول پيكري، ايدة اصالح نژادي بسيار بيش از گذشته تقويت شده است

و واكنشتوليكن طرح اين ايده، مخالف در واقع. هاي بسياري را در پي داشته استها

بي تصور شبيه و نگراني به شكل گسترده، ترس و به قصد اصالح نژاد  را موجب اندازهسازي

كه ايده اصالح نژاد از طريق شبيه. شود مي و مثبت بايد توجه داشت به دو شكل منفي سازي

ي منفي در راستاي بهبود وضعيت سالمتبه اين معنا كه اصالح نژاد. قابل تصور است

و مخرب مي نمايد، در حالي كه اصالح نژادي جسماني، اقدام به حذف عناصر ژنتيكي منفي

به دنبال ايجاد تغييرات دلخواه  به دنبال از ميان بردن اختالالت ژنتيك افراد نيست بلكه مثبت

 ,National Bioethics Advisory Commission) هاي خاص است براي خلق موجودي با ويژگي

2003, p.14-15(.به و يا و توسط يك حكومت  چنين اعمالي ممكن است در سطح كالن

و خصوصي واقع شود .صورت جزئي

و آزادي افراد)4  نقض استقالل
و اساسي زندگي اوست، هر چه بگوييم كم و استقالل بشر كه الزمه اصلي  در اهميت آزادي

ميها چرا كه انسان. است و آزاد به دنيا . بايد آزاد زندگي نمايند- مطابق قواعد اجتماع خود-آيند

به حال آن كه از ديدگاه حاميان حقوق بشر، شبيه و صدمه سازي مولد انسان منجر به خدشه

و آزادي او مي اينان براي اثبات ادعاي. شود؛ پس بايد به هر صورتي ممنوع اعالم شوداستقالل

ميخود داليلي دارن .كنيمد كه به مهمترين آنها اشاره

يا اگر كودكان حاصل از شبيه)4-1 به عنوان مال، شيء يا برده منبع كلون سازي

شد ابتكاركنندگان شبيه به سلب آزادي آنها خواهد ياين در حال. سازي محسوب شوند، منجر

كه بر فرض تحقق شبيه از است كه و مشروع بودن آن، هر كودكي  اين طريق سازي انسان

و اخالقي خواهد بود، بدون اين كه مال يا متولد خواهد شد شخصي با تمام حقوق قانوني

و ساير حمايت لذا ممنوعيت قتل، تجاوز، بهره. سازي باشد شيء فاعل شبيه ها از كشي از كودك

گيري در خصوص به عبارت ديگر تصميم. كودكان، نسبت به اين افراد هم بايد اعمال شود

ازهژن و استفاده و DNAاي شخص به منبع كلون به دنيا آوردن يك كودك،  فرد موجود براي

 براي تسلط كامل يا مستبدانه بر كودك حاصل اعطا اضافهسازي حقي ابتكاركنندگان شبيه

به دليل امكان وجود.),pp.1371-1446 1994, Dwyer(كندنمي  اما در هر حال از ديدگاه مخالفان
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كه مانع سوءاستفاده و زير پا گذاشتن حق استقالل فرد كلون شده، بهتر آن است  از اين پديده

ش .يموانجام چنين اعمالي

ژن)4-2 مياز ديدگاه گروهي كه معتقدند اَعمال افراد را كنترل و با انتخابها،  نمايند

ميژن كهكرتوان تعيين هاي يك فرد و انتخابچه كسي باشد، شبيهاود  فرد DNAسازي

چرا كه با چنين پيش (zohar, 1991, pp.275-285). حاصل منجر به نقض استقالل وي خواهد شد

ميفرضي، گزينش يك گروه از ژن تواند او را از استقاللي كه در صورت ها براي شخص،

مي داشتن مجموعه ژن 1.داشت، محروم نمايدهاي ديگر

ميعامل ديگري كه احتمال نقض استقالل)4-3 آورد، انتظارات والدين مبتني افراد را پيش

ژن. بر انتخاب ژنوم است ها معناي خاصي براي در اين مورد نگراني اين است كه چون انتخاب

و والدين دارد، زوج كه زندگي منبع ژن را تقليد ها از كودك خود بخواهند يا توقع داشته باشند

مايي كودك براي برآورده ساختن انتظارات، او را از بدين ترتيب آنها با راهن. برداري نمايد كپي

در نهايت اين امر منجر به آن خواهد. كنندتوانايي براي انتخاب مسير زندگي خودش محروم مي

و محدود به آن چه كه منبع   او عمل كرده است، DNAشد كه كودك خود را فاقد آزادي عمل

و آزادي كودك لذا آن چه كه محصول اين تصور خوا. تصور نمايند هد بود از ميان رفتن استقالل

 (Robertson, 1998, p.1416). سازي شده است شبيه

مي ديگر مسئله)4-4 ا اي كه مطرح به واسطه به كار آيندهنشود نقض استقالل افراد اي باز

به ديدگاه فيلسوف هانس جونز. دليل اطالع از خصوصيات منبع كلون است در شرح اين مورد

بي: وي معتقد است. كنيممياشاره  و نظير آن است كه كلون همه چيز را در مورد حقيقت ساده

مي(داند خودش كامالً مي كه به)دانديا معتقد است و همچنين همه چيز را در مورد ديگران ،

مي(داند خوبي مي ، باعث DNAاطالع از خصوصيات فرد اهداكننده )... دانديا معتقد است كه

ها، استانداردهاي ها، اهداف، مقايسهاميدها، ترس ها،گوييتمام انتظارات، پيشديكته شدن

و شكست خواهد شد  .)Jonas, 1974, pp. 141-163(موفقيت

هاي منبع كلون سرنوشت خود را با فرضيات بسياري در خصوص ويژگي«طبق ديدگاه وي،

مي شبيه اش استقالل خود را از دست زندگيسازد، كه به موجب تحميل آنها بر تمامي ابعاد سازي

در براي همين، وي نتيجه مي(Jonas, 1974, pp. 141-163).»دهد مي گيرد كه آزادي كلون كه تنها

 
و شبيه، استمرار شخصيتي ايجاد نمي.1 بر. كند در مقابل ديدگاه مذكور برخي معتقدند همساني ژنتيك بين اصل لذا شبيه

م و شهرت اصل نخواهد بودفرض تولد، ملتزم به اعمال يا به. وظف به ادامه حرفه مباني منع«مصطفي السان،: رجوع شود

ص11، شمارههاي حقوقيمجله پژوهش،»شبيه سازي ،314.
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مي اطالعيسايه حمايت از بي و دزديدن اش توانست وجود داشته باشد، پيشاپيش سرقت شده

كه نبايد واقع،دي آزادي انسانمتع  (Jonas, 1974, p. 162)». شود يك جرم جبران نشدني است

 تهديد احتمالي بنيان خانواده، نسبو روابط خويشاوندي)5
كه مخالفان شبيه مي يكي از مواردي نمايند اختالل ناشي از اين پديده در سازي به آن استناد

به عنوان واحد بنيادي  به.),p.70 NBAC Cloning Report, 1999( جامعه استهرردخانواده

و ابتداييتقاد اينان، سادهاع سازي انسان سست شدن مفهوم ترين زيان ناشي از شبيهترين

كه. خانواده است مي انسان،سازي شبيهبا چرا بهاآيند كه براي ايجادشهايي به دنيا ن نيازي

به معناي طبيعي رفتارهاي جنس و اگر ما نسبت  بشريآميزش جنسي به صورت طبيعي نيست

كه از يك زوج واقعي توانيم از مقولهيم، ديگر نميتفاوت باش بي و خانواده به نام ازدواج اي

نه از دو هم جنس، دفاع كنيم   اين در حالي است كه خانواده.)1382ولسون،(تشكيل شده باشد،

و خانواده برقرار كوچك و همواره يك رابطه پويا ميان جامعه ترين واحد يك جامعه است

و روابط آن را تحت تاثير خود قرار دهد منجر بنابراين تما. است مي عواملي كه واحد خانواده

.)Dinc, 2003 p.246(به پيامدهايي در جامعه خواهند شد

اي به صورت طبيعي وجود عالوه بر اين از منظر مخالفان، حتي با فرض موردي كه خانواده

و آميزش جنسي نيز صورت گرفته ليكن به هر دليل باردار  پذير نيست، شدن زوجين امكاندارد

مي شبيه چرا كه به عنوان نمونه يك موضوع مهم،. شودسازي موجب آشفتگي روابط خانوادگي

و نه هسته چگونگي در نظر گرفتن نقش دهنده تخمك است كه نه باردار مي  را فراهم DNAشود

او كافي است؟ اگر به خويشاونديآيا تالش او در فراهم كردن تخمك براي دادن نقش. كندمي

و رف اين تالش، وي را واجد صالحيت خويشاوندي نميص  DNAنمايد، آيا مشاركت سيتوپالسم

و ژنتيكي مي دهد كه شايسته رفتاري ميتوكندريايي وي در اين فرآيند به او يك وضعيت بيولوژيك

ندة تخمك كمتر از مشابه ساير سهامداران بيولوژيكي در تولد كودك باشد؟ آيا ميزان رابطه اهداكن

شود؟ تمام اينها در نظر گرفته ميDNAآن چيزي است كه براي شخص فراهم كننده هسته 

و هايي است كه تا پيش از اين هيچ پرسش و در حال حاضر پاسخ روشن گاه مطرح نبوده است

سازي براي بررسي دقيقتر روابط خويشاوندي حاصل از شبيه. آشكاري براي آنها وجود ندارد

ميح .گذرانيم االت متفاوت آن را به صورت جداگانه از نظر

ي شبيه)5-1 ي از كودكان موجودكسازي
بـه. سازي به يك اندازه نيست مشكل در هم ريختگي روابط خويشاوندي در تمام اشكال شبيه

 يعنـي در مـوردي كـه. سـازي خواهـد بـود رسد كمترين ميزان مشكل در همين نوع از شبيه نظر مي 
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و تخمك فاقد هـسته مـادر همـان كـودك بـراي داشـتن فرزنـد DNAها از زوج  كودك موجودشان

 امـا اگـر. در اين صورت زوج آشكارا والدين ژنتيك آن كودك خواهند بـود. كنند ديگري استفاده مي

. هم نيست، باردار خواهد شـد DNAهمسر تخمك مورد نياز را فراهم نكند، در حالي كه منبع عمده

آيا منبع تخمك، مادر كـودك حاصـل. در چنين صورتي مسئله نقش منبع تخمك مطرح خواهد بود

و خـواهر1شود يا شخصي كه وي را باردار بوده است؟ مي  عالوه بر اين رابطه ميان كـودك حاصـل

مي. يا برادر بزرگتر با ژنوم مشابه هم حائز اهميت خواهد بود رسـد ايـن موضـوع هر چند كه به نظر

و غيـره چند ان روابط خانوادگي را مغشوش نخواهـد كـرد امـا مـشكالتي نظيـر فرديـت، اسـتقالل،

.همچنان باقي خواهند بود

 سازي شخص ثالث غير مرتبط شبيه)5-2
ترين روابط خويشاوندي در صورت توليد كودكي با استفاده از سه فرد يكي از پيچيده

به وجود خواهد آمد ـ تخمك زني غير از همسر2غير مرتبط شخص ثالث DNAـ1:متفاوت

.و تخمكDNAحامل رويان حاصل از تركيب عنوانبهـ استفاده از همسر نابارور3

تواند متحمل بارداري شود در حقيقت در مواردي كه همسر قادر به توليد تخمك نيست اما مي

در شخصي ثالثي به عنوان منبع كلونDNAها ترجيح بدهند كه از ممكن است زوج  استفاده نمايند كه

هاي مورد نياز بايد در زن ديگري براي فراهم كردن تخمك،اين صورت فرآيند اهداي تخمك هم

اما نتيجه حاصل از اين فرآيند متعلق به چه كسي خواهد بود؟ زني كه اهداكننده تخمك. آغاز شود

سازي وي براي شبيهDNAبوده است؟ زني كه جنين را تا زمان تولد حمل كرده است؟ شخصي كه 

 (Gurnham, 2005, p.210)؟مورد استفاده قرار گرفته است

كه آنها بدون DNAنكته جالب توجه رابطه والدين ژنتيكي منبع  با كودك حاصل است چرا

كه در حقيقت دوقلوي مشابه مؤخريانجام هيچ فعاليتي فرزند ژنتيك جديد  خواهند داشت

 خواهند DNAآيا والدين كودك حاصل، والدين منبع.ودشمتولد شده فرزندشان محسوب مي

كه او را پرورش مي  دهند؟ بود يا زوجي

به زوجاي اين وضعيت را با اهداي رويان توسط زوجعده هاي نابارور مقايسه هاي بارور

اين افراد معتقدند همان طور كه در اهداي رويان والدين ژنتيك فاقد هرگونه حقي. اندكرده

مينسبت به و در حقيقت فرزند ژنتيكي حاصل كه در رحم زن ديگري پرورش يابد هستند

سازي هم والدين منبع شوند، در شبيهزوج دريافت كننده رويان، والدين كودك حاصل تلقي مي

 
بهمي» مادر«معتقدند كه در اين خصوص معضل برخي در مقام حل اين.1 تواند به عنوان شخصي تعريف گردد كه كودك را

ا .ز ساختار ژنتيكي كودكدنيا آورده، صرف نظر
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DNA به كودك حاصل خواهند و در واقع زوجي كه پرورش بود فاقد هرگونه حقي نسبت

ميكودك را برعهده دارند والدين او .)Robertson, 1998, p.1425(آيندبه حساب

و شبيه كه عاملي، موجب وجه تمايز ميان اهداي رويان  DNAسازي اما بايد توجه داشت

به عبارت ديگر در اهداي.شود؛ اين عامل عبارتست از رضايتشخص ثالث غيرمرتبط مي

به امكان وجود فرزند ژنتيك خود در خانواده ميرويان والدين ژنتيك دهند اي ديگر رضايت

مي شبيهدر اما آيا   شود؟ سازي شخص ثالث، رضايت والدين او گرفته

 سازي يكي از همسران شبيه)5-3
 شوهرDNAسازي شبيه)5-3-1

و بيني زوجي درصد نازا20از آن جايي كه تا30ها به جهت عوامل مردانه است  هزار40 هزار

ميكودك ساالنه از طريق استفاده از ها ترجيح بدهند شوند، ممكن است زوج اسپرم اهدايي متولد

و   شوهر به وجود بياورند تا در عين وجود DNAكه كودكشان را از طرق تركيب تخمك همسر

اما نتيجة. مشكل ناباروري، فرزندي داشته باشند كه به لحاظ ژنتيك به هر دو آنها مرتبط باشد

ش دهنده براي توليد كودك، آشفتگي در روابط خويشاوندي يكي از والدين پرورDNAاستفاده از 

مي. خواهد بود شود چرا كه در اين صورت والد اجتماعي، به لحاظ ژنتيك هم تاي كودك محسوب

 يا در واقع، دوقلوي مشابه بزرگتر است
Human/Blurb.Htm)  Fukuyama, at: http://www.Sais–jhn.edu/ Faculty/Fukuyama/Post (.

و كودك تغيير خواهد كرد لذا عالوه بر ايجاد روابط. روابط معمولي سنتي ميان والد

خويشاوندي غيرمعمول، والد پرورش دهنده ممكن است فراموش نمايد كه اين كودك شخصي 

و او را صرفاً يك مدل مؤخر بر خودش تلقي  و بر اينكراست با حقوق مربوط به خودش ده

كهاساس به عنوان مثال آن ريزي تر داشته براي كودك برنامه آرزوي انجام آن را در سنين پايينچه

مي. نمايد و فرديت را در پي اين امر تواند نقض برخي از حقوق كودك از جمله آزادي، استقالل

كه شبيه.داشته باشد و پرورش كودك حاصل، بر روابط شايان ذكر است سازي خود

ك و ميخويشاوندي ميان والدين منبع كلون در حقيقت تصميم براي. باشدودك هم تأثير گذار

به اين معنا است كه والدين يك فرد، صاحب فرزند ژنتيك جديد، شبيه و پرورش خود سازي

و يا حتي تصميمي از جانب خودشان شوندبدون هيچ در. گونه تالش لذا والدين منبع كلون

و مادربزرگ شوند در عين آن كه والدين ژنتيك كودك حاصل محسوب مي موقعيت پدربزرگ

و اين مطلب در حالي است كه امكان دارد آن ها رضايتي اجتماعي وي هم قرار خواهند گرفت

.)Robertson,1998, p.1427(براي داشتن فرزند ژنتيك ديگري نداشته باشند 
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زنDNAشبيه سازي)5-3-2
قاستفاده زن DNAدر صورتي كه براي توليد كودك از و وي ادر به توليد تخمك نباشد شود

در اين صورت عالوه بر تغيير روابط. يابدمجدداً حضور زن ديگر براي اهداي تخمك ضرورت مي

و دوقلو مشابه و فرزند به مادر اش، مسئله نقش اهداء كننده تخمك هم مطرح معمول ميان مادر

.خواهد بود

 ها سازي يكي از والدين زوج شبيه)5-4
و مشكليكي از موقعيت يكي از DNAها از سازي، استفاده زوج در شبيهزا هاي پيچيده

و شوهر او را پرورش و زن والدينشان براي توليد روياني است كه همسر آن را باردار شود

ها كودكي را پرورش خواهند داد كه تكرار ژنتيك پدر يا مادر زن در چنين موردي زوج. دهند

ازپ.و يا پدر يا مادر شوهر است كه كودك حاصل يچيدگي چنين حالتي ناشي از اين است

او شبيه سازي، والد ژنتيك شخصي خواهد بود كه در حال حاضر به عنوان والد پرورش دهنده

كه Robertson, 1998, p.1428).(كندبه وي خدمت مي لذا مشكل حتي فراتر از آن چيزي است

مي» خود«سازي در شبيه منبروز و ممكن است و كند به در هم ريختگي فيزيولوژيك جر

و جديد است،. ها شوداجتماعي براي تمامي طرف كه اين موقعيت بسيار پيچيده از آن جايي

توان تصور كرد كه دقيقاً چه مشكالتي در چنين وضعيتي ممكن است بروز بدون تجربه آن نمي

.نمايد

و فيزيكي)6  فقدان امنيت تكنيكي
كه تاكنون از ديد مخالفان شبيههاي گذشته از استدالل به ايني سازي انسان نقل شد، بايد

به لحاظ  و ضروري كه اين شيوه از توليدمثل فاقد كارآمدي الزم نكته مهم نيز اشاره كنيم

و پزشكي است به شبيههمان. تكنيكي كه قادر به عنوان پزشكي سازي طور كه دكتر ويلموت

شدسا پستاندار از طريق شبيهخستينن كه احتمال عدمكر در كنگره اياالت متحده عنوان،زي د

با277» دالي«سازي كه در شبيه چرا. سازي انسان بسيار باال است موفقيت شبيه  مرتبه رويان

و تنها يك29انتقال سلول غيرجنسي تشكيل شد و سپس تنها  جنين در رحم جاگذاري گرديد

كه لذا چنين به نظر مي.)Gurdon, 2002, p.154) Byrne andگوسفند با موفقيت به دنيا آمد رسد

به تخمك بدون هسته  احتمال موفقيت ايجاد رويان با استفاده از شيوه انتقال سلول غيرجنسي

و حداكثر سه درصد است به اعتقاد. بين يك درصد عالوه بر پايين بودن شانس موفقيت،

قب متخصصان علم پزشكي ناهنجاري در» سندروم نوزاد بزرگ«يل هاي رشدي مختلف از كه
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به احتمال قوي در مورد شبيه شبيه هم سازي پستانداران گوناگون ديده شده است سازي انسان

 (Dinc, 2003, p.240-241).واقع خواهد شد

و اين درحالي است كه همواره مسائل مربوط به امنيت فيزيكي به همراه هر رويداد درماني

در.شوددارويي جديد مطرح مي درچ عالوه بر اين نين مواردي، خطر گمراه نمودن بيماران

به جهت وجود منافعشان در  خصوص پيش بيني ميزان موفقيت شيوه جديد توسط پزشكان،

و استفاده از رويه ميتوسعه لذا بايد مقرراتي جهت تضمين. كندهاي ابداعي، موضوعيت پيدا

و كارآمدي شيوه وامنيت به كارگيري هاي جديد تنظيم شده  صرف درخواست بيماران براي

آنشيوه و توسل شناخته است، نميناها هايي كه هنوز شانس موفقيت تواند مجوزي براي اقدام

و.),p.1411 Robertson ,1998(ها محسوب شودبه اين شيوه به دليل احتمال وجود آثار  اين امر

. ها است تبعات منفي ناشي از اين شيوه

ن  تيجهبه عنوان
و بيان ديدگاه و مخالفان شبيهپس از شرح مي هاي مدافعان به نظر كه سازي مولد انسان، آيد

 سازي انسان در چارچوب آزادي توليدمثل يك امر نامطلوب شناخته نشود، حتي اگر شبيه

بزيان و اخالقي ناشي از اين پديده از جمله مواردي كه مخالفان و پيامدهاي سوء اجتماعي ه ها

و ايجاد- اند آن استناد كرده و استقالل انسان يا برهم خوردن نظام خانواده  از قبيل نقض كرامت

و نسب كلون و جبران ناشدني-هااختالل در وضعيت قرابت  تا آن حد گسترده، فراگير

و،به عبارت ديگر. شود خواهند بود كه مانع از امكان مجاز شمردن چنين عملي مي  اگر سود

ح ميزيان به نظر آيد كفه زيان سنگيني اصل از اين پديده را در دو كفه يك ترازو قرار دهيم،

و تصميم اين گونه است كه جهت. خواهد نمود  كالن در اين خصوص گيري گيري عمومي

و نه فقط همانندسازي براي توليد انسان كه گاهي به سمت ممنوعيت كامل سوق پيدا مي كند؛

ميحتي استفاده از آن بر به اعتقاد برخي،. شود اي امور درماني هم با مخالفت جدي روبرو

و مجاز شمردن شبيه ممنوعيت شبيه كه. سازي درماني، بازي با آتش است سازي مولد چرا

مي سازي درماني را مقدمه شبيه شبيه و معتقدند مجاز شمردن شبيهسازي مولد سازي دانند

م درماني در نهايت منجر به شبيه شدسازي و چگونگي طرح. ولد خواهد بررسي اين مدعا

به شبيه پي خواهيم سازي در مجامع بين مسئله نسبت و مصوبات آنها را در گفتاري ديگر المللي

مي. گرفت : توان گفت به طور خالصه اين استآنچه اينجا

مي شبيه-1 و درماني تقسيم به دو گونه مولد در.شود سازي براساس هدف استفاده از آن

سازي مولد، هدف به وجود آوردن يك انسان براساس تركيب ژنتيك از پيش مشخص شبيه

مي. باشدشده مي به وجود و در واقع با اين شيوه والدين بدون آميزش جنسي، فرزنداني آورند
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و خصوصيات فرزندان خود را از پيش تعيين كنند مي به كارگيري اين فنّاوري. توانند صفات با

م رسد فرزندان به جاي آن كه موهبتي الهي تلقي گردند، بيشتر محصوالت از پيشيبه نظر

كه ويژگيسفارش داده شده به كمك اين. هاي آنان از قبل معلوم استاي هستند در حقيقت

عالوه. توان يك نوع انسان را هم چون محصوالت يك كارخانه به توليد انبوه رساندروش مي

و قابلد به فرزندان حاصل از شبيه بسياري از افرا،بر اين سازي به چشم يك ذخيره خوب

به بدين ترتيب، با فرض اينكه زماني اينگونه شبيه. نگرنداعتماد براي اهداي عضو مي سازي

رسد كه فرزندان حاصل از لحاظ علمي ميسر شود، با معضالتي از اين دست، بعيد به نظر مي

.كسب نمايند» اعضاء جامعه انساني«ي مناسب هم چون ديگر آن در آينده بتوانند جايگاه حقوق

به مراتب پيچيده در مورد شبيه-2 ميسازي درماني، وضع به نظر به كمك اين. رسد تر

به تولد يك انسان نمي كه منجر ميفناوري كه با بدن گيرنده شود، به نسوجي دست يافت توان

و براي درمان بيماري و يا سكته قلبي به عنوانهاسازگاري داشته باشد يي نظير پاركينسون

به كار رود ها بيمار در سرتاسر دنيا از نتايج چنين نوآوريِ علمي سود ميليون. درمان قطعي

و تخريب. خواهند برد در» رويان«اما بايد توجه داشت كه انجام اين تحقيقات مستلزم توليد

مي. حال رشد است چآيا و تخريب ند انسانتوان براي مقاصد خود، هر دوستانه، اقدام به ايجاد

كه چنين روياني نقطه آغازين زندگي تمام ابناء بشر  يك رويان انسان نمود؟ بايد به ياد داشت

.بوده است

و دشوار است-3 به هر حال، كاري بس پيچيده و زيانِ اين فناوري، كه. ارزيابي سود چرا

و از سوي ديگر شبهات از يك سو نويدبخش منفعت احتمالي عظيم بر اي بشريت است

و نگراني آن چه كه بر پيچيدگي ماجرا. هاي متعدد را در جامعه بشري به دنبال دارداخالقي

ميافزايد اين كه؛ اوالً نميمي كه ادعا چه به آن كنند توان مطمئن بود كه دانشمندان بتوانند

وج ثانياً ممكن است راه. دست يابند كه بتواند همين فوايد هاي جايگزين ديگر ود داشته باشد

به همراه بياورد را بدون مشكالت پيش هايي تاكنون در حد پيشنهادهايي چنين جايگزين. گفته

.اندهاي بنيادي افراد بالغ مطرح گشته همچون استفاده از سلول
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