
  استاد مركز اخالق زيستي انساني دانشگاه موناش، شهر كليتون، ايالت ويكتوريا، استراليا .1

  سازي درماني و حق آزادي توليد مثل شبيه
  1نوشته: رابرت اسپارو

  فر : محدثه معينيترجمه
 

  چكيده
كند كه والدين  نگراني دربارة [حق] آزادي توليد مثل به طور معمول ايجاب مي

سازي  آورند، تصميمات الزم را درباره آن بگيرند. شبيه وجود مي هژنتيكي كه كودك را ب
تواند  درماني ممكن است شامل ايجاد و تخريب روياني شود كه در صورت تكامل، مي

كند. من معتقدم كه  فرزند ژنتيكي والدين شخصي شود كه مراحل درمان را طي مي
سازي درماني،  كند كه شبيه مباحث اساسي پيرامون عناوين والديني و ژنتيكي ايجاب مي

 فرآيندبا رضايت والدين شخصي كه در كه   آندر ابتدا غيراخالقي به نظر آيد، مگر 
سازي  جويد، همراه باشد. به عبارت ديگر، فرض قانوني شدن شبيه سازي شركت مي شبيه

ارندة سازي مولد دربرد درماني، اضمحالل بنيان اين عقيده را به دنبال دارد كه كاربرد شبيه
كه  هرچنداست؛  1دي.ان.اي اهداكنندهسازي شده و  رابطة ژنتيكي مقرر ميان شخص شبيه

  رابطة مذكور نسبت به [رابطة ژنتيكي] در توليدمثل طبيعي، ارزش اخالقي يكساني ندارد.
  

  يكليدگان واژ
 ؛هاي بنيادي سلول ؛مثل [حق] آزادي توليد ؛عناوين والديني ؛ژنتيكي رابطه
  درماني سازي شبيه
  
  
  

 



 

 

1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال        /  فصلنامه حقوق پزشكي 62

بيه
ش

 
مثل

يد 
تول

ي 
زاد

ق آ
وح

ي 
رمان

ي د
ساز

 

  2مثل سازي درماني و حق آزادي توليد شبيه

سازي پستانداران از  از زمان تولد دالي (گوسفندي كه ثابت نمود كه امكان شبيه
مفسران با حركتي سريع و  .)وجود دارد 3هاي سوماتيك طريق انتقال هسته سلول

در هر دو سازي انسان  با عجله وارد مباحثي شدند كه [طي آن]، ممكن است شبيه
تواند به عنوان  سازي مولد، مي نوعش، منافع محتملي را به وجود آورد. اوالً، شبيه

هاي نوين كمك باروري باشد كه به زوجيني كه از نوع خاصي  يكي از روش
دهد تا داراي فرزنداني شوند كه از نظر ژنتيكي به  برند، اجازه مي ناباروري رنج مي

 2000، استينبوك، 148، صم. 1999؛ هريس، 146، صم. 1998براك، ( .ها مرتبط هستند آن
  )186، صم. 2000؛ استرونگ، 80، صم.

سازي شده ممكن است نقش اساسي در پيشرفت و توسعه  ثانياً، ايجاد جنين شبيه
و كاربرد روند كلينيكي براي [ايجاد] منابع بافتي جهت پيوندهاي بدون بازپس و 

سازي  به ويژه به دنبال توسعه كاربرد شبيه ،سرانهاي ديگر بازي نمايد. مف درمان
ها به عنوان اساس  هاي بنيادي يا ساير بافت درماني به عنوان منبع جنيني سلول

  بخش هستند. هاي مختلف پزشكي نجات درمان
معموالً ميان اين دو كاركرد تفاوت  4سازي مباحث پيرامون اخالق در شبيه

وط به هر يك به صورت جداگانه بحث گذارد و از موضوعات اخالقي مرب مي
كنم كه سابق بر اين، تنش مورد  نمايند. در اين مقاله، به اين نكته اشاره مي مي

سازي مولد و [همچنين در] كاربرد  غفلتي در مباحث مهم در حمايت از شبيه
هاي بنيادي جنيني در  سازي شده براي توليد سلول هاي شبيه پيشنهادي براي جنين

كه در مباحث مربوط به  ـ مثل درماني وجود داشت. ايده آزادي توليد سازي شبيه
باروري توسعه يافته و [همچنين] براي حمايت   هاي كمك سقط جنين و تكنولوژي

شود  باروري به كار برده مي هاي كمك از حقوق فردي در دسترسي به تكنولوژي
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د آنان واگذار شود. مثل اشخاص به خو نمايد كه تصميمات درباره توليد ايجاب مي
به ويژه، اين ايده در پي آن است كه تصميمات درباره ايجاد و تخريب جنين را 

شوند و او را در  به اشخاصي واگذار كند كه والدين ژنتيكي كودك محسوب مي
آورند. عالوه بر اين، در مباحثاتي كه در حمايت از  صورت تكامل، به وجود مي

 ةژنتيكي در تعيين رابط ةشود، بر اهميت رابط ه ميسازي مولد ارائ سودمندي شبيه
تواند ايجاد و  سازي درماني، مي شود. هنوز هم شبيه ميان والد و كودك تأكيد مي

تواند فرزند  گيرد كه در صورت تكامل، مي سپس تخريب جنين يا روياني را دربر
در  ژنتيكي، والدين ژنتيكي شخص مورد درمان باشد. بنابراين، مباحث اساسي

سازي درماني، در نگاه اول  دهد كه شبيه سازي مولد نشان مي مناظرات درباره شبيه
غيراخالقي است، مگر همراه با رضايت والدين ژنتيكي شخصي باشد كه 

سازي درماني، [حق] آزادي  شبيه هرچندشود. در صورت ديگر،  سازي مي شبيه
دهد، اما كاربرد  قرار نمي را مورد تهاجم دي.ان.اي اهداكنندهمثل والدين  توليد
ژنتيكي  ةمثل] تخريب كرده، زيرا دربردارنده رابط سازي مولد را [براي توليد شبيه

سازي مولد است  در شبيه دي.ان.اي اهداكنندهسازي شده و  مقرر ميان شخص شبيه
مثل طبيعي، ارزش اخالقي يكساني ندارد.  ژنتيكي] در توليد ةكه نسبت به [رابط

سازي شده در  ژنتيكي ميان افراد و جنين شبيه ةمتفاوتي كه درباره رابطهاي  ديدگاه
شود،  سازي مولد ارائه مي سازي درماني و شبيه شناسي پيرامون شبيه مباحث زيست

ژنتيكي و  ةكار فلسفي بزرگي را براي تحليل، بررسي و وضوح درك ما از رابط
  طلبد. الديني ميلد و وژنتيكي و ةمثل و رابط ميان [حق] آزادي توليد ةرابط

 
  مثل هاي [كمك] باروري و [حق] آزادي توليد تكنولوژي

باروري در چهار دهه  هاي نوين كمك ها و تكنولوژي روش ةپيشرفت و توسع
اخالق زيستي مطرح نموده است.  ةاي جديد از موضوعات را در حوز اخير، مجموعه
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ها و اصول براي حل  فعاليتاي از  خوشبختانه، اين [مباحث] با پيشرفت مجموعه
ها همراه گشته است. در برخي  مسائل دشوار اخالقي [مربوط به] اين تكنولوژي

ثري براي كسب توافق ؤاي پذيرفته و به صورت گسترده و م موارد، اصول ويژه
شوند.  اي از موضوعات به كار برده مي عمومي جهت حل يا حداقل درك مجموعه

  است.» مثل ادي توليدآز«يكي از اين اصول، ايده 
مثل  توليد ةمثل، آن است كه تصميمات دربار ايده اصلي در مفهوم آزادي توليد

  5طور كه رولند دوركين كنندگان در آن واگذار شود. همان بايد به مشاركت
االت ؤمثل، مسائل و س كه توليد جا آنكند، از  بحث مي) 157ـ160، صصم. 1993(

در زندگي  ـ شود و همچنين شامل بسياري از تجارب سخت مي ـ مشكلي را
كند، در تفكر ليبرال، افراد بايد بيشتر از حد امكان آزاد  معمول انسان مطرح مي

االت ؤهاي دشوار هستي انسان كه متضمن طرح س باشند تا درباره حل وضعيت
وارد تجاوز به گيري كنند. از نمونه م مثل خودشان است، تصميم افراد درباره توليد

عمل سقط جنين  انجاممثل، گندزدايي اجباري و عدم پذيرش و رد  آزادي توليد
هستند. جلوگيري از فرزندآوري شخصي كه آرزو دارد كودكي داشته باشد و 
همچنين اجبار افراد به داشتن فرزند در صورت عدم تمايل، اشتباه است. به ويژه، 

ها از طرف افراد در  گيري دولت ميممثل بر عدم صحت تص آزادي توليد ةايد
  )22ـ42آ، صص1994؛ رابرتسون، 22ـ42، صص1994براك، ( .باره تأكيد دارد اين
مثل، نقش بسيار مهمي را در تفكرات پيرامون اخالق در  آزادي توليد ةايد
كه از آن براي دفاع از حق افراد از طريق  كند، تا حدي سازي مولد بازي مي شبيه
. شود ها استفاده مي سازي، در صورت تمايل بسيار زياد آن روش شبيهمثل با  توليد

  )186، ص2000؛ استرونگ، 2000؛ مورفي، 1999؛ هريس، 145، ص1998براك، (
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اي براي كاربرد مفهومي كه من  با وجود اين، اين موضوع حداقل در ابتدا، زمينه
ي وضوح بيشتر تنشي خواهم برا رود. مي اميد دارم بر آن تأكيد كنم، به شمار نمي

كه من با آن در اين مقاله درگير هستم، موضوعات اخالقي پيرامون لقاح خارج 
مثل نقش بسيار مهمي در  را در جايي كه ايده آزادي توليد (IVF)رحمي 
و در  IVF، در روند  IVFهاي  هاي مورد استفاده در كلينيكفرآيندگيري  شكل

  س از آن دارد، مورد توجه قرار دهم.هاي اخالقي دشوار پ كمك به رفع وضعيت
IVF ها در روند درمان  معموالً ايجاد چندين جنين است كه تنها تعدادي از آن

هاي منجمد پس از  شوند. بنابراين، به طور معمول تعداد زيادي از جنين كشت مي
 ةاالت و ابهامات دربارؤمانند. س باقي مي IVFهاي  ، در آزمايشگاهفرآينداين  انجام

هاي بسيار دشواري است كه با توسعه و  ها، از جمله وضعيت سرنوشت اين جنين
اند. مواردي از اطالعات عمومي در جامعه وجود دارد  ، به وجود آمدهIVFپيشرفت 

هاي خود را براي تشكيل و ايجاد جنين داده بودند، از هم  كه دو نفر كه گامت
  6ه وجود آمده، اتقاق نظر ندارند.هاي ب جنين ةجدا شدند و درباره سرنوشت مجموع

ها  همچنين مواردي بوده است كه يكي از طرفين يا هر دو كه در پيدايش جنين
ها باقي ماندند كه  هاي منجمد، پس از مرگ آن اند و جنين مشاركت داشتند، مرده

ترين رسوايي  شد. موردي كه بيش ها تصميماتي اتخاذ مي بايد درباره هر يك از آن
به  م.، 1984بود كه در مجله تايم در سال  7هاي رايس ر آورد، موضوع جنينرا به با

هاي سياسي)  ها، كليساها و گروه براي اشخاص ثالث (شامل كلينيك 8چاپ رسيد.
ها غيرمتعارف خواهد بود، زيرا ذخيره و يا  اعالم منفعت حاصل از اين رويان

خواهد بود و همچنين تعداد قابل  IVFهاي  ها برعهده كلينيك دسترسي به جنين
دانند و در نتيجه  ها را تخريب زندگي انسان مي جامعه تخريب جنينافراد توجهي از 



 

 

1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال        /  فصلنامه حقوق پزشكي 66

بيه
ش

 
مثل

يد 
تول

ي 
زاد

ق آ
وح

ي 
رمان

ي د
ساز

 

؛ رابرتسون، 1978هاي اعتقادي،  گردآوري نظريه( .شمرند را] عميقاً غيراخالقي مي [آن
  )2003؛ شوستر و همكاران، 105آ، ص1994

ها  آور نيست كه تالش موضوع تعجببا توجه به طبيعت اين تعارضات، اين 
مثل  ها معموالً حداقل شامل منابع مربوط به ايده آزادي توليد براي حل و رفع آن

فرض آزادي  شوند. هنگامي كه تنها [اين موضوع] مورد توجه نيست، پيش مي
قوي را فراهم نموده است كه اين  ي همثل، موجبات [ايجاد] اين فرضي توليد

تصميمات بايد به افرادي واگذار شود كه والدين ژنتيكي كودكاني هستند كه در 
، آ 1994رابرتسون، ( .آمدصورت كاشت جنين در رحم و تكامل به دنيا خواهند 

  )105ـ114صص
طور  اجبار مستقيم به توجه به اين موضوع، در چنين شرايطي واضح است؛ همان

شده شامل افرادي است كه برخالف  ايج حاصل از اين تصميمات گرفتهكه نت
شود كه با اين  شوند يا در صورت ديگر، شامل كساني مي لشان والدين ميتماي

  شوند. ها مي شدن آن تصميمات مانع والدين
مثل، آن است كه ما بتوانيم افرادي  شرط الزم براي كاربرد مفهوم آزادي توليد

در گرو اتخاذ تصميم خاص درباره  ها آن مثل كه آزادي توليدرا شناسايي كنيم 
مستقيم  ال نسبتاًؤسازي فراهم شود، اين س مثل است. تا زماني كه امكان شبيه توليد
 ةمثل چه كسي در گرو اتخاذ تصميمات دربار پرده است كه آزادي توليد و بي
مثل مادر در  ادي توليدمثل طبيعي، در ابتدا، نه تنها آز در توليد 9مثل است. توليد

مثل پدر نيز در  خطر است (به خاطر نقش مادر در بارداري)، بلكه آزادي توليد
مثل افراد  ، آزادي توليدIVF فرآينددر  )34، صآ 1994رابرتسون، ( .خطر است
ب، 1994، 104ـ107و  27ـ29، صصآ 1994رابرتسون، ( .گامت در خطر است ةاهداكنند



 

 

1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال         /  فصلنامه حقوق پزشكي 67
ارو

اسپ
ت 

رابر
 

طور كه ما پيش از اين مشاهده كرديم، موضوع  همانبا وجود اين،  )1046 ص
  تر است. سازي پيچيده مثل افراد در شبيه آزادي توليد

  
  سازي مولد شبيه

سازي از  حق شبيه«كنند كه  سازي مولد از اين موضوع بحث مي موافقان شبيه
؛ 2000؛ مورفي، 1999هريس، ( .مثل مطرح شود بايد در پرتو [حق] آزادي توليد» خود

  )208، صم. 2000استرونگ، 
مثل، بيشتر به عنوان پاسخي به انتقادات وارده به  با وجود اين، آزادي توليد

سازي مولد.  سازي مطرح است تا به عنوان بحثي مثبت از كاربرد و فوايد شبيه شبيه
سازي مولد انسان اين است  ترين مباحث در حمايت از تحقيقات درباره شبيه قوي
باروري در بعضي  عنوان] تكنولوژي كمك  سازي ممكن است [به شبيه فرآيندكه 

هاي مناسب  شرايط به شمار رود. اگر هيچ يك از زوجين قادر به توليد گامت
ها، با وجود اين شرايط، اجازه دهد كه  سازي ممكن است به آن شبيه فرآيندنباشند، 

، م. 1998براك، ( .ها مرتبط است داراي فرزندي شوند كه از نظر ژنتيكي به آن
  )2000، استرونگ، م. 1999؛ هريس، 143ص

اي ژنتيكي ميان  سازي، رابطه در حقيقت دو نوع طرح وجود دارد كه در آن شبيه
براي ايجاد يك  دي.ان.اي ةكه هست كند. اول آن يك زوج و فرزندشان برقرار مي

بيشتر  سازي شده، از يكي از زوجين گرفته شود. طرحي كه در مقاالت شخص شبيه
از پدر آينده در تخمك عاري  دي.ان.ايشود، آن است كه هسته  از آن بحث مي

، رابرتسون، 99ـ100، صصم. 1998پنس، ( .از ماده ژنتيكي مادر آينده، كشت شود
  )80، صم. 2000؛ استينبوك، م. 1401و  1379ـ1380، صصم. 1998
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شود،  مرتبط ميدر چنين مواردي كه كودك از نظر ژنتيكي به يكي از والدين 
معمول ميان والدين و كودكشان نيست، ولي در  ةژنتيكي همان رابط ةاين رابط
اي باشد كه ميان دوقلوهاي همسان وجود دارد. به همين  تواند شبيه رابطه عوض مي

سازي بيشتر، خوهران و برادران ژنتيكي ايجاد  جهت است كه در اين طرح، شبيه
ود اين ويژگي عجيب، بسياري از نويسندگان كند تا فرزند ژنتيكي. با وج مي

ژنتيكي داشته باشند تا  ةدهند كه چنين رابط معتقدند كه والدين بيشتر ترجيح مي
ژنتيكي با كودكانشان نداشته باشند. عالوه بر اين، اين [موضوع]  ةكه هيچ رابط آن

روري سازي مولد انسان، به عنوان فناوري كمك با گيري شبيه دليل كافي براي پي
، م. 2002، پنس، م. 2000؛ استرونگ، م. 2000؛ مورفي، 108ـ112، صصم. 1998پنس، (. است
  )68ـ69صص

سازي ممكن است به والدين  ] شبيهفرآينددومين نوع از شرايط اين است كه در [
ها  آينده در تولد يك كودك كمك شود كه از نظر ژنتيكي به هر دوي آن

براي ايجاد كودك  دي.ان.اي ةكه منبع هست مرتبط باشد [و آن] در جايي است
هايشان به  سازي شده، كودكي است كه زوجين قبالً در نتيجه تركيب گامت شبيه

اند. براي نمونه، زوجي ممكن است كه يكي از فرزندان خود يا فرزند  وجود آورده
وي در خون يا بافت ذخيره شده، موجود است يا  دي.ان.ايمريض خود را كه 

  )1378ـ1379، صصم. 1998رابرتسون، ( .سازي نمايند مد شده خود را شبيهجنين منج
آيد كه از نظر  سازي، كودكي به وجود مي ] شبيهفرآينددر چنين مواردي، [در 

به طور طبيعي  طور كه يك كودك واقعاً باشد، همان ژنتيكي مرتبط به والدينش مي
، 1423، صم. 1998رابرتسون، ؛ 148، صم. 1998براك، ( .باشد به والدينش مرتبط مي

  )59، صم. 2002؛ پنس، 148ـ149، صصم. 2002آگار، 
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هاي  با وجود روش آورد. سازي فرزندان ژنتيكي به وجود مي بنابراين، شبيه
شدن در هر شرايطي، همچون استفاده از [روش] اهداي  جايگزين براي والدين

سازي  ع از] شبيهخواندگي، هرگونه بحث مثبت در جهت [دفا گامت يا فرزند
ژنتيكي ميان والد و فرزند  ةهاي اخالقي مفروض در رابط مولد، منوط به ارزش

 ةاست. من [پيش از اين] در جاي ديگر بيان نمودم كه تفاوت ميان دو نوع رابط
گذاري كند، امكان جدال و تعارض ميان  سازي پايه ژنتيكي كه ممكن است شبيه

توانيم شرايطي را  آورد. براي نمونه، ما مي م ميافراد مرتبط با آن كودك را فراه
براي  دي.ان.اي اهداكنندهعليه  دي.ان.اي ةتصور كنيم كه در آن والدين اهدا كنند

سازي شده، با ادعاي والدين بودن خود شكايت  [كسب] حضانت كودك شبيه
ممكن است بر اين ادعا  DNA ةكنند. به خاطر همين است كه والدين اهداكنند

سازي شده، خواهر يا برادر دوقلوي  كه كودك شبيه جا آنتأكيد كنند كه از 
 اهداكنندهتواند به عنوان فرزند والدين  است، پس وي مي دي.ان.اي اهداكننده
تر  ها نيز ارتباط ژنتيكي پيدا كند كه اين ارتباط ژنتيكي نزديك به آن دي.ان.اي

والديني نسبت به كودك  ةي بيشتري براي ادعاي رابطاست، زيرا ارزش اخالق
  )م. 2006؛ اسپارو، م. 2003كولرز، ( .وجود دارد

من معتقدم براي حل اين تعارض به يك روش عاقالنه، مدافعان و موافقان 
 ةگيري دربار سازي مولد، بايد ارزش اخالقي نقش اغراض و مقاصد در تصميم شبيه
ال ؤيرند. اگر چنين شود، با اين وجود، به اين سداري حضانت كودك را بپذ عهده
سازي، تا چه حدي [به عنوان] فناوري كمك باروري برتر  رسيم كه شبيه مي
والديني  ةاي يا فرزندخواندگي شود كه شامل رابط تواند جايگزين مادر اجاره مي

  )م. 2006اسپارو، ( .قانوني و اجتماعي همراه با رضايت هستند
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اي به آن توجه شود، اين  جا براي لحظه خواستم در اين چه من مي با وجود اين، آن
ژنتيكي،  ةسازي مولد برمبناي اهميت رابط حقيقت است كه مباحث درباره شبيه

اند.  معموالً براي روابط ژنتيكي برقرار شده در اين دو نوع طرح ارزش قائل شده
نهاد هواداران در طرح هايي كه براي پيش كنم كه زمينه عالوه بر اين، من فكر مي

 سازي انسان با عنوان فناوري كمك باروري وجود دارد، تمايل بيشتر به توليد شبيه
 ةاي رابط ژنتيكي، نمونه ةكند، زيرا آن رابط اساس نوع دوم را ايجاب مي مثل بر

كند. اگر اين موضوع درست باشد، پس  ژنتيكي ميان والدين و فرزندان را ايجاد مي
سازي به عنوان فناوري كمك باروري در مقاالت  ر حمايت از شبيهموارد مثبت د

و  DNA ةوالديني ميان والدين اهداكنند ةبايد مطالعه و بررسي شوند تا به رابط
  سازي شده را مورد اشاره قرار دهند. كودك شبيه

  
 مثل سازي درماني و آزادي توليد شبيه

و  دي.ان.اي اهداكنندهمن پيش از اين درباره تعارض اخالقي ميان ادعاهاي 
سازي شده براي  والدين وي كه در باال اشاره شد، در شرايط ايجاد رويان شبيه

  مثلي فكر نكرده بودم. اهداف درماني نه توليد
سازي است با هدف  شبيه فرآيندبيشتر شامل ايجاد جنين در » سازي درماني شبيه«
هاي  هايي كه در درمان هاي پايه جنيني يا [ايجاد] ساير بافت تخراج سلولاس

 1999؛ النزا، سيبللي و وست، م. 1999گوردن و كولمن، ( .متفاوت پزشكي كاربرد دارند
  )3ـ13، صصم. 2001، اكارما، م.

هستند،  دي.ان.اي اهداكنندههاي  ها كه از نظر ژنتيكي شبيه به سلول اين سلول
هاي اشخاص  هاي مشابه با سلول ها را ندارند كه معموالً درمان زني بافت مشكل پس

پزشكي اين تكنولوژي،  ةديگر را تحت تأثير منفي خود قرار داده است. منافع بالقو
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بخشي اين تكنولوژي، حمايت اخالقي از  جا] در صورت نتيجه بسيار است. [در اين
، م. 1999النزا، سيبللي و وست، ( .اين تحقيقات و توسعه آن، به روشني وجود دارد

  )355، صم. 2003، هريس، xv–xxvi، صصم. 2001؛ هالند، لباكز و زولوث، 976ص
سازي درماني از اين حقيقت ناشي  بيشتر اين مباحثات و مجادالت پيرامون شبيه

هاي انساني است كه در بعضي  شامل ايجاد و تخريب جنين فرآيندشود كه اين  مي
انگاري و تخريب زندگي انسان است. با اين  جهاني، برابر با ابزارهاي  ديدگاه

خواهم  وجود، اين موضوع [به هيچ وجه] مطلبي اخالقي نيست كه من در اينجا مي
 همند [به اين مباحث] نمود، التزام في نفس چه كه من را عالقه از آن بحث كنم. آن

هاي مقابل در  نسبت به طرف ها نيست، بلكه التزامات اخالقي ما ما نسبت به جنين
  باشد. سازي شده مي هاي شبيه ايجاد جنين فرآيند

هاي پيشين  سازي شده را در خالل بحث  هاي شبيه اگر ما ايجاد و تخريب جنين
توانيم مانع اخالقي ديگري را ببينيم كه قبل از پيشروي، وجود  مالحظه كنيم، مي

كسي است كه جنيني را به وجود  دي.ان.اي ةسازي، اهداكنند شبيه فرآينددارد. در 
خواهد  دي.ان.اي ةآورد كه اگر تكامل يابد، فرزند ژنتيكي والدين اهداكنند مي
  )م. 2003، كولرز، م. 1999، هريس، 1425، صم. 1998رابرتسون، ( .بود

مثل  ممكن است ايجاد جنين بدون هدف تكامل آن، صدمه به آزادي توليد
هاي افراد  كه در انديشه ما، شامل ايجاد جنين از گامت كسي نباشد، حتي با اين

هاي ايجاد شده از  اي از جنين با وجود اين، با بررسي نمونه 10آنان باشد. ةبدون اجاز
كه] ما بايد با افرادي كه  شويم ها، [متوجه مي پيش از تخريب رويان IVFطريق 

توانستند در صورت تكامل رويان، والدين ژنتيكي وي باشند، مشورت نماييم.  مي
 دي.ان.اي اهداكنندهدر اين مورد، منظور از والدين همان والدين ژنتيكي منبع يا 

  است.
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هاي ايجاد شده از  براين استانداردها كه براي تعيين سرنوشت جنينپس از اين، بنا
رسد،  غيراخالقي به نظر مي زي درماني در ابتداسا اند، شبيه توسعه يافته IVFطريق 
والدين بيمار باشد. انتظارات ما پيرامون ايجاد و تخريب  ةكه همراه با اجاز مگر آن
سازي درماني، در  شبيه انجامها در شرايط ديگر، مستقيماً با روند الزم براي  جنين

  تعارض است.
  

  يك تجربه همراه با انديشه
تواند با تصور سناريويي كه در آن، دو جنيني كه  نمودم، ميتعارضي كه اشاره 

 فرآينديكي در  ـ اند از نظر ژنتيكي كامالً شبيه هم هستند، به وجود آمده
 ةها دربار الؤو س ـ سازي درماني شبيه فرآيندسازي مولد و ديگري در  شبيه

ين سناريو شود. ا سرنوشت اين دو جنين در هر مورد [به طور جداگانه] پرسيده مي
خواهم ارائه كنم، خيالي است، اما نه بيشتر از سناريوهاي ديگر كه  كه من مي

  11اند. فالسفه براي ارزيابي وضوح موضوعات اخالقي ارائه داده
هاي اوليه پس از ازدواج، يك زوج به  موردي را تصور كنيد كه در آن، در سال

ها،  آورند كه نام آن مي هاي مارگارت و پيتر كودكان دوقلويي را به وجود نام
آلبرت و برد است. هنگامي كه آلبرت و برد نوجوان بودند، يكي از دوقلوها 

ميرد، اما پيش از آن، چندين نمونه از خون و  (آلبرت) در يك تصادف ناگوار مي
آسيب روحي اين تصادف، والدين  ةهاي وي برداشته شده است. در نتيج بافت

كند و با  شوند كه در دريا كار مي بيگانگي مينسبت به برد دچار دلزدگي و 
خواهند تا فرزند  ها بعد، مارگارت و پيتر مي اش در ارتباط نيست. سال خانواده

ها  اند. هيچ يك از آن ها نابارور شده شوند كه آن ديگري داشته باشند، اما متوجه مي
ها فرزندخواندگي را مورد بررسي قرار  قادر به توليد گامت مناسب نيستند. آن
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ها  دهند، اما آنان تصميم دارند تا فرزندي داشته باشند كه از نظر ژنتيكي به آن مي
شود كه  سازي انسان، سبب مي مرتبط باشد. آشنايي با مباحث اخير درباره شبيه

 .ايدي.انسازي بگيرند. با استفاده از  ها تصميم به ايجاد كودكي از طريق شبيه آن
ذخيره شده در بافت آلبرت و همچنين تخمك اهدايي كه از طريق كلينيك محلي 

IVF مشابه آلبرت به وجود  ةسازي شد ها چندين جنين شبيه تأمين شده است، آن
ها را از  شوند. سپس آنان اين جنين هاي انجماد منجمد مي آورند كه در بانك مي

كنند. پس از چندين بار  ت ميحالت انجماد خارج كرده و در رحم مارگارت كش
ها بسيار خوشحالند،  شوند كه كودكي را ايجاد نمايند. آن ها موفق مي تالش آن

ها دارد و فرزند  مناسبي با آن ةها كودك ديگري دارند كه رابط زيرا حاال آن
داند، در حال حاضر،  رود. برد كه البته درباره وي نمي ژنتيكي آنان به شمار مي

نيز كه  IVFتر از خود شده است. كلينيك  دوقلويي خيلي جوانداراي برادر 
مارگارت و پيتر را در رسيدن به مطلوبشان ياري نموده است، داراي چندين جنين 

  اند. سازي به وجود آمده باشد كه از طريق شبيه ذخيره شده مي
كه والدينش بدانند به شهر محل تولدش باز  ضمناً تصور كنيد كه برد، بدون آن

برد. خوشبختانه، درمان در دسترس  بار رنج مي گردد. او از يك بيماري مرگ مي
هاي بنيادي جنيني قابل درمان  است. اين بيماري با استخراج و استفاده از سلول

سازي درماني  است. براي جلوگيري از مشكالت ناشي از پس زدن بافت، شبيه
ن آزمايشگاهي كه مارگارت و سازي توسط هما ] شبيهفرآيندشود. اين [ انتخاب مي

به پدر و  اهداكنندهاز تخمك همان  شود و دقيقاً مي انجامپيتر انتخاب نموده بودند، 
اي از  كند و مجموعه سازي مي كند. آزمايشگاه از برد شبيه مادرش استفاده مي

همچنين  ـ آورد كه از نظر ژنتيكي به وي شبيه هستند هايي را به وجود مي جنين
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اند  كه منجمد شده ـ هاي] برادر دوقلويش آلبرت هاي ناشي از سلول [جنينشبيه به 
  تا مورد استفاده واقع شوند و در اين درمان تخريب شوند.

ها مشاركت  اي كه در هر دوي اين فعاليت IVFحال تصور كنيد كه آزمايشگاه 
همان سازي درماني برد ذخيره كرده، در  هايي را كه براي شبيه داشته است، جنين

سازي مولد مارگارت و  شبيه فرآيندهاي زايد ناشي از  دهد كه جنين بانكي قرار مي
هاي برد را  پيتر را قرار داده است. عالوه بر اين، دانشمندان آزمايشگاه كه جنين

شده اهمال كار  هاي ذخيره هاي جنين زدن برچسب ةاند تا حدي دربار ذخيره كرده
هاي ايجادشده از طريق  كه جنين تلفي درباره اينباشند. در نتيجه، احتماالت مخ

  اند، وجود دارد. كدام روند ايجاد شده
براي اهداف درماني، اين امر چندان مهم نيست. اگر مارگارت و پيتر آرزو 

كه برد به منابع بيشتري از اين  داشته باشند كه فرزند ديگري داشته باشند يا آن
ها براي هر يك از اين  كدام از اين جنين شد، هرجنيني نياز داشته با ةهاي پاي سلول

ها  دو هدف مناسب هستند. با وجود اين، اصول اخالقي درباره استفاده از اين جنين
ها، بنابر درك فعلي، كامالً متفاوت است. اگر يكي از  نحوه ايجاد آن بر اساس

پايه جنيني هاي  را براي تأمين سلول توان آن هاي برد انتخاب شود، پس مي جنين
برد كشت  ةبراي درمان وي تخريب كرد، اما نبايد در [رحم] مارگارت بدون اجاز

هاي مارگارت و پيتر براي تخريب انتخاب شود، پس اين  شود. اگر يكي از جنين
آنان تخريب  ةها صورت گيرد. اگر اين جنين بدون اجاز كار بايد با رضايت آن

  ها خواهد بود. مثل آن زادي توليدشود، اين كار تجاوزي بزرگ به [حق] آ
هايي است كه از نظر ژنتيكي شبيه  بله، رقابت ادعاهاي اخالقي در ارتباط با جنين

ها بود، ميان  به هم هستند. اين ارتباط ژنتيكي كه ميان مارگارت و پيتر و جنين آن
ابتي رق ةبرد نيز برقرار است. در نتيجه، ما دو مجموعه هاي توليد شد ها و جنين آن



 

 

1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال         /  فصلنامه حقوق پزشكي 75
ارو

اسپ
ت 

رابر
 

گيرند. اين  از ادعاهاي اخالقي داريم كه تقدير و سرنوشت يك جنين را درنظر مي
سازي مولد كه بر  موقعيت، كامالً نامطلوب است، به ويژه در مباحث پيرامون شبيه

  كند. اهميت روابط ژنتيكي تأكيد مي
  

  راهكارهاي نظري ممكن
جا تكرار نمودم،  يناين موضوع را بايد پذيرفت كه اين مباحثات كه من در ا

سازي درماني نيست. با توجه به پتانسيل  جانبه عليه شبيه شبيه به مباحث جدي همه
سازي، ممكن است براي نمونه شايد به روشي ساده، ابطال  درماني اين نوع از شبيه
را انتخاب كنيم. منفعت و سودي  فرآيندهاي حاصل از اين  ادعاهاي والدين جنين
 ةشود، به انداز سازي درماني هم مي هاي بنيادي كه شامل شبيه حاصل از درمان سلول

افراد را  ةوالديني بالقو ةكافي بزرگ است كه ما بتوانيم منافع حاصل از رابط
  12هايشان فدا كنيم. برخالف خواسته

 دي.ان.اي اهداكنندهوالدين  مثل با وجود اين، اگر ما بپذيريم كه آزادي توليد
 در خطر است، پس اين استراتژي، از نظر اخالقي الزم خواهد بود. آزادي توليد

مثل يك حق و بخشي از عملكرد حقوق در تأمالت اخالقي است كه مانع قرباني 
تامپسون،  م.؛ 1977دوركين، ( .شود تر جامعه مي شدن منافع افراد براي منافع بزرگ

  )م. 1990
كنيم كه والدين ژنتيكي  اين موضوع، ما مردم را برخالف ميلشان مجبور ميدر 

ما  13كنيم. را تخريب مي ها شود كه ما آن جنيني باشند كه ممكن است فرزند آن
سازي درماني كه در آن  ميل هستيم، پس به توجيه شبيه [نسبت به اين موضوع] بي

هاي  ما از تمامي استراتژيمثل طرفين ديگر برجسته است تا  [حق] آزادي توليد
  جدلي با دقت بحث كنيم.
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دو راه روشن وجود دارد كه [در آن] يك نفر ممكن است به دنبال بحث درباره 
ها به وجود  جا مشخص نمودم كه آن هاي دشوار باشد كه من در اين وضعيت

سازي توجه  شبيه فرآيندميتوكندري در  دي.ان.ايآيند. ديگري بر نقش  نمي
  كند. ها تأكيد مي . نفر ديگر بر اهميت مقاصد در ايجاد و پيدايش جنيننمايد مي
  

  ميتوكندري دي.ان.اينقش  الف ـ
ميتوكندري منتقل  دي.ان.ايپيچيدگي مبحث من بيشتر مرتبط به اهميت نقش 

سازي شده است. در سناريوي فرضي كه در  شده به تخمك براي ايجاد جنين شبيه
سازي ايجاد  هايي كه در دو روند متفاوت شبيه جنين مطالب فوق به آن اشاره شد،

ها با  ميتوكندري يا ژنتيكي هستند، زيرا آن دي.ان.اي ةشدند، داراي يك مجموع
 ـ اند. با وجود اين، در شرايط معمولي ايجاد شده اهداكنندهاستفاده از سلول يك 

بحث ما آن معموالً موضوع  ـ چند ما بتوانيم در اينجا از آن صحبت كنيمهر
هاي  حتي كلون هستند: اهداكننده از متفاوتي ژنتيكي دي.ان.اي داراي ها كلون نيست.

سازي درماني و مولد در شرايط نادري كه در مطالب فوق  مشابه كه از طريق شبيه
ژنتيكي متفاوتي هستند، زيرا از  دي.ان.ايتوصيف شد، به وجود آمدند، داراي 

اند. بنابراين بايد از اين موضوع بحث شود كه  هاي متفاوت ايجاد شده طريق سلول
سازي درماني، با [ايجاد] جنين حاصل از  ژنتيكي در روند شبيه دي.ان.ايورود 

متفاوت است، زيرا از نظر ژنتيكي شبيه به  دي.ان.اي اهداكنندهفرزند والدين 
قي آنان ) و بنابراين (شايد) ادعاهاي اخالاهداكنندهفرزندانشان هستند (براي نمونه 

ها، كاهش يافته  درباره مورد مشورت واقع شدن در تصميمات درباره سرنوشت آن
  )م. 148، صم. 1999؛ هريس، 1423، صم. 1998رابرتسون، ( .باشد
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با وجود اين، سه مشكل درباره اين پيشنهاد وجود دارد، كه همگي به اين 
مولد هم وارد سازي  شبيه فرآيندميتوكندري در  DNAحقيقت مرتبط هستند كه 

خود براي  هشود. شايد هنگامي كه هيچ يك از آنان به دنبال اعتراض مصممان مي
حل پيشنهادي براي اين  كنند كه راه هم پيشنهاد مي حل تنش در اين راه نباشند، با

  كاركرد، مناسب نيست.
ها  ميتوكندري در ايجاد جنين دي.ان.اياول، اين بحث برمبناي تأكيد بر نقش 

سازي مولد اثبات نشده است. مباحثات  است كه در مقاالت پيرامون شبيه استوار
سازي انسان، معموالً به دنبال فرضياتي است كه در آن هويت انسان  درباره شبيه

 ـ كه كمترين مشاركت را داشته است دي.ان.ايسازي شده از طريق هسته  شبيه
ژنتيكي  دي.ان.ايتأكيد بر اهميت  14)1425، صم. 1998رابرتسون، ( .شود تعيين مي

  در شرايط خاص بيشتر از يك كار ويژه است.
ژنتيكي، نيازمند پذيرفتن ادعاهاي  دي.ان.ايدوم، تأكيد بر اهميت اخالقي 

ژنتيكي به كار رفته در اين روند است.  ةتخمك عاري از ماد اهداكنندهاخالقي 
از تخمك  استفاده با كه هايي نينج سرنوشت درباره نيز ها آن با كه شود مي پيشنهاد

سازي  شبيه فرآيندهنوز، مباحثات درباره  15آيند، مشورت شود. ها به وجود مي آن
تخمك عاري از ماده  اهداكنندهمثل  دهد كه آزادي توليد معموالً اجازه نمي

، در خطر باشد. با وجود اين، اين موضوع فرآيندژنتيكي به كار گرفته شده در اين 
ادعاهاي خود را هنگام اهداء تخمك براي  اهداكنندهبايد مورد بحث واقع شود كه 

اي كه از رضايت  ، تأييد كند. من مباحثي كه درباره اصول اخالقيفرآينداين  انجام
ع كند، اطال مثل حمايت مي در الغاي ادعاهايش پيرامون آزادي توليد اهداكننده

اندكي دارم. [اين مباحثات] به اين موضوع اشاره دارد كه اين ادعاها، از نظر 
  هاي اخالقي به صورت گسترده پذيرفتني نيست. ارزش
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اي براي تضعيف ادعاهاي  ژنتيكي به طور نقادانه دي.ان.اينهايتاً، اگر ورود 
جنين كافي  بودن آنان براي براي والد ژنتيكي دي.ان.اي اهداكنندهاخالقي والدين 

و بنابراين اين موضوع، دليل مناسب براي تصميمات درباره سرنوشت  ـ است
سازي مولد را تضعيف خواهد نمود.  پس اين [موضوع] اساساً، شبيه ـ جنين است

 سازي مولد پدر و [اين موضوع] اشاره به مردمي دارد كه آرزو دارند توسط شبيه
متولد كرده بودند. آنان قادر نيستند به طور را  مادر كودكي شوند كه در گذشته آن
ژنتيكي اثبات نمايند. اين تالش در  ةرابط ةيكسان، ادعاهاي خود را با ارائ

 فرآيندبراي تسهيل  دي.ان.اي اهداكنندهانگاري ادعاهاي ژنتيكي والدين  ناديده
ضي سازي مولد، حداقل در بع سازي درماني، در مقايسه با مباحثات براي شبيه شبيه

  افتد. از شرايط، [در سطح] ارزشي بااليي اتفاق مي
  
  و قصد و انگيزه ولد والديني ةرابط ـ ب

راه ديگر در حل تنش اشاره شده، اين است كه بر اهميت مقاصد در ايجاد 
 اهداكنندهكه والدين  سازي درماني، در حالي ها تأكيد شود. در موضوع شبيه جنين

هدفمند و  ةژنتيكي والديني با تخمك بارور شده دارند، رابط ةرابط دي.ان.اي
معمولي ميان والدين و فرزندان بالقوه را ندارند. بنابراين، ممكن است از اين 

فرد مورد مشورت درباره سرنوشت  ةكنند موضوع بحث شود كه موضوع تعيين
ا براي ايجاد الذكر، افرادي هستند كه اين هدف ر جنين در مواردي مانند موارد فوق

رضايت شخص مورد درمان كه اجازه  ةكنم بحث دربار آن دارند. من فكر مي
  سازي درماني پذيرفتني است. دهد، در شبيه ها را مي ايجاد رويان

 اهداكنندهمواردي به روشني در اين نظريه وجود دارند. والدين ژنتيكي 
نتيجه، سخت است كه دهند و در  نمي انجام، كاري براي والد شدن خود دي.ان.اي
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كه جنين را به وجود آورده است،  اهداكنندهپيشي گرفتن ادعاي آنان را بر ادعاي 
سازي مولد كه به صورت  هاي شبيه مالحظه نمود. يكي از معدود محدوديت

 دي.ان.اي ةكنند ارزش بيشتر قصد اهدا از نظريه گسترده توافق بر آن وجود دارد

كند كه اين خود تجاوزي  حمايت مي اهداكنندهژنتيكي والدين  ةنسبت به رابط
ها  رود كه بدون رضايت آنان، از آن عمده به حقوق اشخاصي به شمار مي

  )1446 و 1395، صصم. 1998؛ رابرتسون، 23، صم. 1997كاس، ( .سازي شده است شبيه
 نندهاهداكمثل  بنابراين بعضي موارد مثل مباحثات درباره حق آزادي توليد

سازي شناسايي شده است و از  ، هم اكنون در مباحث پيرامون شبيهدي.ان.اي
  شود. حمايت مي دي.ان.اي اهداكنندهادعاهاي 

مثل و اهميت  آزادي توليد ةبا وجود اين، اين تأكيد بر غرض و هدف، با ايد
سازي مولد در تعارض است. كاربرد معمول  ژنتيكي در مباحث پيرامون شبيه ةرابط
مثل، به روشني شامل آزادي در تعيين سرنوشت  [مفهوم] آزادي توليد از

ها را ندارد. بسياري از مردم، تصادفاً مادر  شود كه فرد قصد ايجاد آن هايي مي رويان
كنيم كه آنان حقوقي كمتر  اي] احساس نمي شوند و ما معموالً [لحظه و پدر مي

جلوگيري دولت از سقط جنين كه در صورت  نسبت به ساير والدين دارند يا آن
مثل آنان صورت  آنان يا اتمام اجباري حاملگي، كمترين تجاوزي به آزادي توليد

مثل والدين ژنتيكي جنين از  انگاري آزادي توليد  اين ناديده ةگرفته است. مالحظ
آن جهت كه آنان قصد فرزنددار شدن نداشتند، بسيار دشوار است. عالوه بر اين، 

برمبناي نقش  دي.ان.اي ةو پدر و مادر اهداكنند اهداكنندهدعاهاي تقابل ميان ا
سازي مولد  شبيه فرآيندكنندگان در  ژنتيكي ميان مشاركت ةقصد، از اهميت رابط

با كودك،  دي.ان.اي اهداكنندهژنتيكي والدين  ةكاهد. انكار ارزش اخالقي رابط مي
ا عالقه و خواست ديگراني دهد ب ها اجازه مي داراي ارزش اخالقي است كه به آن
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ژنتيكي  ةاند، مخالفت كنند؛ احتماالً، نظريه ايجاد رابط كه جنين را به وجود آورده
حداقل در شرايطي كه يك زوج  ـمثل را  سازي با هدف توليد شبيه فرآيندمهم در 

سازي كودك پيشين خود كه از  شبيه فرآيندبه دنبال كسب عناوين والديني در 
  كند. تضعيف مي ـ اند مثل طبيعي به وجود آورده طريق توليد

درباره  دي.ان.اي اهداكنندهگيري  از سوي ديگر، تأكيد و پافشاري بر تصميم
سازي مولد مردم از خود را با هدف  سازي درماني، شبيه سرنوشت جنين در شبيه

خود، اي مبهم  گونه كند. البته، اين نتيجه به ها تقويت مي ايجاد كودك مرتبط به آن
سازي مولد، به طور عمومي  ممكن است داراي ارزش شگرفي در حمايت از شبيه

طور كه من در اليه بيروني مباحثاتم مشاهده كردم، موضوع  همان 16شود.
سازي بر اهميت اخالقي استوار است كه ما بر [دوش] والدين براي تربيت  شبيه

ين موضوع به دليلي قوي ها قرار داديم. با وجود اين، اگر ا كودك مرتبط به آن
سازي تبديل شود، شامل ايجاد دوقلوهاي ژنتيكي است تا  [در حمايت از] شبيه

توانند دليل خوبي را  سازي، ديگر نمي كودك مرتبط ژنتيكي. پس مدافعان شبيه
ژنتيكي ميان والدين و فرزند در شرايط عادي،  ةبرمبناي مقاصد درباره اهميت رابط

سازي مولد ممكن است به  ي مولد ارائه كنند. مدافعان شبيهساز براي كاربرد شبيه
توانيم ارزش اخالقي نسبت به  جاي آن، از اين موضوع بحث نمايند كه ما مي

عالئق فردي در پرورش دوقلوي خود را بپذيريم. شايد واقعاً اين يك ميل يا عالقه 
كه  باشيم، در حاليه دنبال ارضاي آن باشد كه ما بايد [به آن] احترام بگذاريم و ب

والديني در اثبات  ةتوانيم به راه طوالني مردم براي فرزنددار شدن يا اهميت رابط مي
سازي مولد به اين موضوع كه  اين نظر اشاره كنيم. البته نبايد گفت كه حاميان شبيه

سازي  اي مهم ميان فرد شبيه رابطه ةتركيب ژنتيك و قصد، به عنوان برقراركنند
سازي شده از نظر اخالقي اعتقاد ندارند. من فكر  كه از وي شبيه شده و فردي
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شود اين است كه ادعاها درباره رابطه ژنتيكي  چه فهميده مي كنم كه آن مي
طور كه پيش از اين راجع به آن  رساند، همان انجامتواند چندان كاري را به  نمي

اخالقي مقاصد  شد و همچنين آنان ادعاها درباره وجود و ارزش انديشيده مي
م.؛  1998سيلور و سيلور، ( .مختلف افراد مرتبط به كودك را در رتبه دوم قرار دادند

  )م. 2003كولرز، 
اين موضوع در عوض اشاره دارد كه ادعاها درباره قصد و انگيزه واقعاً مواردي 

هاي  هستند كه نقش حقيقي را در مباحث پيرامون كاربردهاي جديد تكنولوژي
ها در حمايت از  كنند و در نتيجه، قابليت اين تكنولوژي ي بازي ميكمك بارور

  كند. هدف فرزنددار شدن مردم را تضعيف مي
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  تيجهن
ها  سازي درماني بر اخالق در ايجاد و تخريب رويان مباحث اخالقي پيرامون شبيه

اي كه در  هاي ويژه براي اهداف پزشكي تأكيد دارد. اخالق در تخريب رويان
اي  توانند رابطه شوند، مورد انكار است، زيرا مي سازي درماني تخريب مي شبيه

داشته باشند. با توجه به  اهداكنندهو والدين ژنتيكي  دي.ان.اي اهداكنندهژنتيكي با 
باشند، ايده آزادي  اهداكنندهتوانند فرزندان ژنتيكي والدين  ها مي كه اين رويان اين

باروري از جمله  هاي كمك مربوط به فناوريمثل كه در مباحث ديگر  توليد
هايي را بدون اجازه والدين  سازي مولد مطرح است، تخريب چنين رويان شبيه

داند. همچنين، اين ايده درمان از طريق  ژنتيكي بيمار مورد درمان، غيراخالقي مي
شود، بدون اجازه والدين  سازي درماني هم مي هاي بنيادي را كه شامل شبيه سلول

ساز با  شمرد. جلوگيري از نتايج مشكل نتيكي شخص مورد درمان غيراخالقي ميژ
سازي  ها تنها در شبيه هاي اخالقي مقاصد مورد نظر در ايجاد رويان تأكيد بر ارزش

اينجا ارائه  مولد ممكن است. با وجود اين، نتيجه اساسي كه من از مباحث خودم در
ولد و  ةبراي وضوح درك ما از رابط كنم، اين است كه كارهاي زيادي بايد مي

مثل و روابط ميان اين موارد صورت بگيرد.  ژنتيكي، آزادي توليد ةوالديني، رابط
هاي نوين كمك باروري، اين مفاهيم را از شرايط اساسي كاربردشان  تكنولوژي
سازي از اين نظر، به ويژه مخرب است، زيرا با تسهيل انتقال  شبيه. كنند جدا مي
هاي جنسي،  هاي سوماتيك و نه از طريق سلول ت ژنتيكي از طريق سلولاطالعا
سازي، ايجاد يك  شبيه فرآيندشود. بنابراين،  مثل بدون عمل جنسي ممكن مي توليد

هاي والدين ژنتيكي كودك  كودك يا يك رويان را بدون نياز به كاربرد گامت
ژنتيكي معمول  ةاز رابطسازي، قصد ايجاد كودك را  سازد. شبيه يا جنين ممكن مي

ها منجر به  سازد. هنوز هم، اختراع اين تكنولوژي ميان والدين و فرزندان جدا مي
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ژنتيكي در مقاالت مشهور اخالق زيستي  ةتأكيد رو به افزايش بر اهميت رابط
ساز است و هم بر اهميت  سازي به طور همزمان هم مشكل شود. بنابراين، شبيه مي
ها، من فكر  با وجود اين پيشرفت .كند ي ژنتيكي تأكيد ميولد و والدين ةرابط
سازي نسبت به  مثل در كاربردش در موضوع شبيه كنم مفهوم آزادي توليد مي
اي است. مطالب فلسفي  پيشينش درباره والدين بالقوه كودك عاريهة سابق

اي درباره طبيعت و تعريف رابطه ولد و والديني وجود دارد كه در آن  گسترده
دعاها از قصد، سبب، بارداري، ژنتيك و روابط اجتماعي در مقابل هم هستند و ا

سازي درماني با ارائه  شبيه ةشوند. مباحث من دربار برخالف همديگر آزمايش مي
مثل چه كساني در  ال كه آزادي توليدؤداليلي همراه است كه طرح اين س

هاي ديگر  كنولوژيو شايد در ت ـ سازي در خطر است ها درباره شبيه تصميم
  بايد در مباحث ديگر باشد. ـ باروري كمك

با اين وجود، داليل فلسفي و عملي براي مقابله با اين نتيجه وجود دارد. در 
مثل به ما اجازه دهد تا  تعدادي از مقاالت، ما اميدواريم كه مفهوم آزادي توليد

والد شدن يك  هاي دشوار اخالقي ناشي از رقابت طرفين براي براي حل وضعيت
رسد كه عملكرد مهم كه مفهوم آزادي  كودك (بالقوه) اقدام كنيم. به نظر مي

هايي بر افرادي است كه  مثل، از نظر ما، حقيقتاً قرار دادن محدوديت توليد
 فرآينددر شرايطي مثل  ـ هايي ويژه والد شوند يا توانند با استفاده از گامت مي
اي دارد. اين، آن  والدين كودكي شوند كه ساختار ژنتيكي ويژه ـ سازي شبيه

 ةها يا ماد مفهومي است كه از افراد در مقابل طرفين ديگري كه از گامت آن
كند. در اين شرايط،  اند، حمايت مي ها بدون رضايت آنان استفاده كرده ژنتيكي آن

اي نسبت به  العاده ژنتيكي ميان والدين و فرزندانشان، ارزش اخالقي فوق ةرابط
ولد و والديني در مباحث عمومي دارد. اين خط فكري به اين موضوع اشاره  ةرابط
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مفهوم آزادي  ـ برخالف خط فكري كه در مباحث فوق بيان شد ـ كند كه  مي
ي مثل در بعضي موارد، مقدم است يا حداقل، نسبتاً مستقل از تصميم نهاي توليد

  ت.درباره تعيين والدين كودك اس
ولد و والديني)  ةميان والدين بودن (رابط ةال كه رابطؤتوانايي ما در طرح اين س

ژنتيكي  ةكه درك ما را از رابط ـ سازي شبيه فرآيندمثل با امكان  و آزادي توليد
كپي «سازي شده،  شود. اين ايده كه انسان شبيه مختل مي ـ كند ثبات مي بي

برد كه محاسبات اطالعاتي  را به اين سو مياست، ما  دي.ان.اي اهداكننده» ژنتيكي
گيري  هاي سهيم اندازه ژنتيكي را بپذيريم كه آن رابطه را با تعداد ژن ةاز رابط

كه با محاسبات علّي يا سنتي تفاوت دارد كه در آن ارتباط دو  كند، در حالي مي
ها در شجره خانوادگي است.  فرد كه از نظر ژنتيكي وابسته به موقعيت آن

سازي  هاي شبيه محاسبات اطالعاتي به اين موضوع اشاره دارد كه ما بيشتر به انسان
شده از خود مرتبطيم (يا در حقيقت دوقلوهاي ژنتيكي خود) تا فرزندانمان كه تنها 

  17ها سهيم هستيم. هايمان با آن درصد ژن 50در 
، ما را والدين ما نوعاً بر اين اعتقاد هستيم كه رابطه ما با دوقلوهاي همسان خود

كند. واقعاً موفقيت محاسبات اطالعاتي در تسلط بر روابط ميان افراد در  ها نمي آن
سازي  با وجود اين، ظهور و ورود شبيه .مثل عادي به وضوح معلوم نيست توليد

همراه با پروژه نقشه ژنتيكي مثل پروژه ژنوم انساني به روشني اثر ذاتي بر نحوه 
 ةهاي متفاوت دارد. به عنوان نتيجه، ايده رابط ط ميان ژنومتفكر ما درباره رواب

  پرده نيست. ژنتيكي نسبت به گذشته، چندان مستقيم و بي
ژنتيكي و آزادي  ةولد و والديني، رابط ةميان رابط ةتوانيم، رابط چگونه ما مي

ها تصور كنيم. سوءظن و ترديد من در  مثل را با وجود عدم وضوح پيچيدگي توليد
مثل همچون بررسي  ژنتيكي و آزادي توليد ةتر رابط است كه بررسي دقيقاين 
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ها، از ديدگاهي  اين ايده ةدهد كه تنها راه براي ارائ ولد و والديني، نشان مي ةرابط
هايي  فيلسوفانه و صحيح و درست اين خواهد بود كه ميان تعاريف متعارض انتخاب

خالصه براي برآوردن نيازهاي صورت گيرد كه نتيجه آن عدم كاربرد مفاهيم 
ها  آنـ  طور كه در اينجا بحث كردم همان ـ زنم كه ماست. به ويژه، من حدس مي

د حمايت نكنند. با وجود اين، سازي مول سازي درماني و شبيه ما را در پيشرفت شبيه
هايش،  داللت تمامي بررسي و جستجو و مفهومي توضيحات جزئيات روي كردنكار

  مانده تا در تحقيقات بيشتر به آن پرداخته شود. ت كه باقيهايي اس وظيفه
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ي رابطه  ن است، اين است كه حق آزادي توليدمثل افراد به واسطهچه روش بينيد) با اين وجود، آن

  كنم. ژنتيكيشان با فرزند خود، در خطر است. از نل لوي بابت جلب توجه من به اين موضوع تشكر مي
ما همچنين، شايد قرباني منافع جامعه، در كاربرد نظريه رابطة ولد و والديني به عنوان ابزاري براي  .12

 كنيم. گيري اشاره مي ها باشيم. ما به اين موضوع در نتيجه رنوشت رويانبحث درباره س

اند تا يك  ، والدين ژنتيكي همان جنينDNAكننده آن كه اين حقيقت كه والدين اهدا توضيح .13
طور كه مباحث  رسيد داراست. همان كودك، اهميت كمتري نسبت به آنچه كه در ابتدا به نظر مي

دهد والدين ژنتيكي جنين، براي مشورت درباره  نشان مي IVFهاي حاصل از فرايند  پيرامون جنين
ين است كه در عقايد مردم، هر رويان، سرنوشت جنين مناسب هستند. يك دليل براي آن، البته، ا

يك كودك بالقوه با شرايط يكسان با كودك واقعي است. حتي اگر كسي به اين موضوع اعتقاد 
كنندگان  تواند هنوز به اين موضوع اعتقاد داشته باشد كه ما بايد به عقايد مشاركت نداشته باشد، اما مي

 خودشان احترام بگذاريم. هاي در اين فرايند، حداقل در ارتباط با رويان

ميتوكندري در  DNAسازي مولد بر نقش  اين موضوع صحيح است كه بعضي مباحث درباره شبيه .14
توضيح نحوه ايجاد يك رويان، با تزريق هسته سلول پدر در تخمك منفعل مادر تأكيد دارد كه به هر 

م.، صفحه  1997و كاهن  141ه ، صفحم. 2002 (براي نمونه آگار، .شود دو [از اين طريق] مرتبط مي
كند كه رابطة ژنتيكي ميان  يبا اين وجود، اين مباحث اين موضوع را مسلم فرض م را بينيد) 119
شده با عنوان دوقلوي  سازي شده تحت سلطه [نظريه] توصيف فرد شبيه سازي كننده و فرد شبيهاهدا

 هاست. بيشتر از [نظريه] فرزندان آن DNAكننده ژنتيكي اهدا

شود، رابطة  هاي بسيار ريز به تخمك با تغييرات اندك منتقل مي از طريق سوزن DNAاز آنجا كه  .15
كننده تخمك را رابطة رويان با اجداد مادري اهداو رويان را همچون  DNAژنتيكي ميان اهداكننده 

ر مبناي كننده تخمك بصورت پذيرش ادعاي والد بودن اهداكند. اين موضوع اشاره دارد در  حفظ مي
بودن  كننده تخمك نيز در صورت زندهيان، ادعاي مادر و مادربزرگ اهدااش با رو رابطة ژنتيكي

 ها، بايد پذيرفته شود. از نل لوي به خاطر طرح اين موضوع سپاسگزارم. آن

نتيجه عجيب ديگر اين طريق از انديشه درباره موضوعات، آن است كه افرادي كه به دنبال درمان  .16
كنند كه در شرايط  سازي درماني هستند، با انجام اين فرايند، روياني را ايجاد مي طريق شبيه خود از

كند  بسياري كه از ايجاد يك كودك حمايت مي داليلها باشد. هنگامي كه  تواند فرزند آن ديگر مي
قي هاي اخال هايي كه به روش ها، از نظر اخالقي سست هستند، آن تا نجات جان يا سالمت انسان

هاي دشوار تمايل دارند، ممكن است فكر كنند كه به دنياآوردن فرزند  مدار در حل وضعيت فضيلت
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سازي  حل جايگزين آن يعني درك شبيه سازتر از راه خود براي نجات جان خويش بسيار مشكل

 درماني به عنوان ايجاد يك خواهر يا برادر نجات دهنده بالقوه است.

 99/9ها در  درصد است، زيرا تمامي انسان 50ميان والدين و فرزندان بيشتر از البته، شباهت ژنتيكي  .17
ها  هاي ما با شامپانزه طور كه تعداد از ژن درصد ساختار ژنتيكي خود با ديگران مشترك هستند؛ همان

كنم بر كساني كه ارتباط ژنتيكي را با اصطالح  مشترك است. در ساية اين تشابه ژنتيكي، من فكر مي
مان با فرزندان  كنند، واجب است تا آنچه كه ما در ارتباط با رابطه توصيف مي» هاي مشابه نژ«

 50مان به آن توجه داريم را توضيح دهند. توصيف من از اين ارتباط با اصطالح مشاركت  ژنتيكي
 گويي براي يك توصيف نسبتاًٌ كامل از اصطالح مشاركت (به هايمان، با هدف خالصه درصدي در ژن
  ها بود كه در والدين مختلف متفاوت است. درصد از ژن 50طور متوسط) 
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