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  ؛ چالشي نو فراروي اخالق و حقوق بشرانسانسازي  شبيه
1 يمحمود عباس  

 
  دهكيچ

مولد  سازي شبيهم: ينك مي كاربرد را دركدو نوع  1»يانسان سازي شبيه«ما از اصطالح 
باشد، عبارت است از انتقال  مي ريثكد مثل و تيه هدفش تولك ير مولد. اوليغ سازي شبيهو 

دست  هبه منظور ب يخارج شده توسط عمل جراح 2تيوسا يكسلول به درون  يكهسته 
جا،  نين سلول است. در ايهمانند دهنده ا يكيه از نظر ژنتك يانسانن يجن يكآوردن 

 ـمولد  سازي شبيهشود. خبر  مي اشتهكدرون رحم  يبا هدف باردار 3افتهي ن پرورشيجن
از حوزه  ـ اند دهينام» يساز شبيهوانه يد«او را  ياعالم شد و برخ 4ينور يه توسط آنتك
 يز است. دوميمتما يانسان يعيد مثل طبيه اساساً با تولكد يآ مي بر ير جنسيد مثل غيتول
 يني، باز آفريهدفش از نظر درمان يه دارد، ولكيت يانتقال هسته سلول ينولوژكز بر تين

هدف  هب سازي شبيه ن دو نوعيان ايم يز اساسيباشد. وجه تما مي عضو يكا يبافت  يك
  است.  كيننده آن متكدنبال 
ن يدارند، به ا يمفهوم تحول يكمولد،  سازي شبيه، مخصوصاً سازي شبيهن دو نوع يا
ه كگر جرأت ندارد يس دكچ يسابقه هستند. ه يب يشرفت علوم زندگيه از نظر پك ليدل
 انسانس، كبداند. بر ع يكي» شب يكهزار و «همچون اي  ن داستان را با قصهيا

وتاه متولد خواهد شد و ك ينون متولد نشده باشد در مدت زمانكتا اگرچهشده  سازي شبيه
  ت خواهد بود. يواقع يكتولدش  يزود هب

مولد  سازي شبيهمتفقاً با  يمل يها و هم دولت يالملل نيدر حال حاضر هم جامعه ب
را در  يحلملل متحد راه  سازمانشنهاد فرانسه و آلمان، ياند. در برابر پ ردهكمخالفت 

باشد  مي مولد سازي شبيهرنده منع يه در برگك يالملل نيتوافق نامه ب يكمورد نگارش 
و، مصوب كونسي سازمانو حقوق بشر  يانسان 5ژنوم يه جهانيانيب نموده است. بيتصو
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 يانسانرامت كه موجب تعرض به شأن و كرا  ي، اعماليچ ابهامي، بدون هم. 1997نوامبر 
 بر اساسرده است و ك، ممنوع كيست پزشيو ز يشناس ستيد زاربركشود از نظر 

 يكيه از نظر ژنتك يانسانموجود  يكز خلق ياروپا ن يشورام.،  1998ه يژانو 12مصوبه 
ن با لحاظ يا مرده، ممنوع است بنابرايگر باشد، خواه زنده يد يانسانموجود  يكمشابه با 

شود  مي ن سؤال مطرحيا يستيالق زاخ يالملل نين بيسخت حقوق بشر و مواز يارهايمع
بر د يا باياست  يقانون تيمشروع يدارا انسان يد مثل مصنوعيتول سازي شبيها يه آك

  فشرد. يت آن پايممنوع
  

  يديلكواژگان 
  ؛ حقوق بشريستياخالق ز ؛انسان سازي شبيه
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 ؛ چالشي نو فراروي اخالق و حقوق بشرانسان سازي شبيه

هاي  دهيهمواره با خود مسائل و پد يكينولوژكت ـ يعلم يها شرفتيتحوالت و پ
 ياجتماع مختلف يها نظام تا شدك مي طول ها سال معموال و دارند همراه به ينوظهور

ر تا حدود ين تأخيوفق دهند. ا ين بشرينو يآوردها ن رهيبتوانند خود را با ا
دگان رنيم گيتصم يد براين جوانب مختلف موضوعات جدييبه علت عدم تب ياديز

  جامعه است.  ياسيو س يركو رهبران ف
 يها يجراح ،يكژنت يمهندس ها، بافت و اعضاء ونديپ ليقب از كيپزش نينو مسائل

، قتل يح مصنوعي، تلقيانسانو ژنوم  كي، مباحث اخالق پزشييبايو ز يميترم
ه كها  ين آنانسفالي، سقط جنكيپژش يها يكنكت كمكد مثل به يز، توليآم ترحم

دارند و علم امروز  ينبات يا صرفاً زندگيابند ي نمي اتيان ادامه حكولد امپس از ت
دهد و  مي ار بشر قراريرا در اخت ها آن ينيبه دقت اطالعات مربوط به دوران جن

ز يدر زمره مباحث پردامنه و مناقشه انگ كيگر جوامع پزشيها موضوع مبتال به د ده
  ده است. مانيباق يو اخالق ي، حقوقكيدر ابعاد پزش

س يو تأس ين درمانينوهاي  وهيو ش كيت اقدامات پزشيد اهميجد يايدر دن
علوم  يها قات و پژوهشيو گسترش تحق يو درمان يز بهداشتكروزافزون مرا

ه حرفه كموجب شده است  كيشدن فوق العاده امور پزش يو تخصص كيپزش
و  يمذهب ي، علماگذاران مورد توجه قانون يشتريبا دقت و وسواس ب كيپزش

  رد.يفالسفه اخالق قرار گ
و  ياخالق ـست يد زيمسائل جد يبرا يمنطق يپاسخ يامروز در جستجو يايدن
هاي  ز، چالشين مسائل و ابهامات بحث برانگياست. ا ين بشرينو يآوردها ره
  است.يدن يمختلف حقوق يها ملل متحد و نظام سازماند حقوق بشر، يجد
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 يپ ياخالق ـ ستيت مسائل زيه به اهمكاست  يياشورهك اوليناز  يكيفرانسه 
ته يمكل كيتش يفرانسه را به سوم.،  1993ن موضوع از سال يبرده است و ا

بوده هايي  تهيمك يبرا ييه الگوكسوق داده  كيو پزش يستياخالق ز يمل يمشورت
  اند.  ل شدهكيتش يياروپا يشورهاكگر يه بعدها در دكاست 

نه است، ين زميامالً نمونه در اكن يمجموعه قوان كين مجهز به يفرانسه همچن
رد و اصول يگ مي را در بر ياخالق ـست ين تمام عرصه زين مجموعه قوانيرا ايز
سو با حقوق اشخاص  يكه از كسازد  ميمطرح اي  را به گونه ين و اساسياديبن

ر و ييتغ«جاد مانع بر سر راه يگر منطبق بر لزوم عدم ايد يدارد و از سو يسازگار
  است. » يكولوژيتحوالت ب

ه مستعد كسازد  مي را مطرح يداريو پا يلكن و مقررات اصول ين قوانيا
نده مطرح يدر آ يكو ژنت كيپزش يها شرفتيه پكاست  يمسائل ييگو پاسخ

  ز است. ين برانگيتحس ين امريخواهند ساخت و ا
 يطور ضمنبه  يست اخالقين و مقررات زيه قوانكت ين واقعين نظر، اياز ا

 ين پاسخگوين قوانيه اكدهد  مي را ممنوع ساخته است، نشان انسان» سازي شبيه«
چارچوب سازگار  يكجاد يبر ا يمبن يار عمومكان و افكدانشمندان، پزش يتقاضا
آن درمورد  يريارگكو به  يستيعلوم ز يشرفتهايدار بر اثر تحول و پيو پا
   )16، ص ش. 1382ساالبارو، ( ست.ها انسان
رده كد يرا تشد انسان سازي شبيهمربوط به  يها گذار فرانسه مجازات راً قانونياخ
ست در مورد يبا مي ن بحثيه اكرد كتوان تصور  مي ين به طور منطقي. بنابرااست

و طرز  سازمانا رها شده، يمنجمد هاي  نيل جنياز قب يگريد يموضوعات اساس
و  يافكالبد شكا يوند اعضاء يد مثل، پيبه تول كيپزش كمك يها تيار فعالك

اشت كش از تولد و يپ كيص پزشين و توسعه تشخيجن يشات الزم بر رويآزما
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ه با توجه به اصول كهستند يار جذاب و جالبيه موضوعات بسكن مطرح شوند يجن
د يرد. توليد مورد مطالعه قرار گيبا يانسان كرامتت شأن و ين رعايمربوط به تضم

 ينونكز دوران يه از مباحث مجادله برانگك كيپزش يها يكنكت كمكمثل به 
ردن ژنوم ك دار نامهيگواه مسأله، انسان ير جنسيمثل غ ديت تولياست، ممنوع

ه كاست  ياز جمله مباحث يگونه عمل اصالح نژاد جمعت هري، ممنوعيانسان
د بر كيرا با تأ ند و نگارنده آنك مي جادياخالق و حقوق بشر ا ينو فرارو يچالش
  دهد.  مي فرانسه موردمطالعه قرار يام حقوقنظ

ه كابد ي مي ت مضاعفيشور ما از آن جهت اهمكن موضوعات در يمطالعه ا
گوساله  سازي شبيهو  ياديبن يسلولها ينولوژكبه ت يرانير دانشمندان اياخ يابيدست
شور برتر كران را در زمره ده ينه اين زمي، در ايشگاهيگر موجودات آزمايو د

از  فناورين ياز انحراف ا يرين به منظور جلوگيرار داده است بنابراجهان ق
ردن آن كو قانونمند ين اخالقيت موازيآن، ضرورت رعا يانسانچارچوب اهداف 

 ياخالق يامدهايوشد مقاله را در دو بخش پك مي ر است. نگارندهيناپذ اجتناب يامر
  د.يو حقوق بشر ارائه نما يانسان سازي شبيه
  

  آن ياخالق يامدهايو پ انسان سازي شبيه ـ1
   6سازي شبيهمفهوم  -1-1
 يدهاي، امكيست پزشين زيو مسائل نو سازي شبيهنه ير در زمياخ يها شرفتيپ
با  فناورين يرده است. اما اكجاد يها ا يماريرا در معالجه و درمان ب يديجد

، ي، اجتماعياسيمختلف سهاي  نهيرا در زم يشمار يروبروست و سؤاالت ب يابهامات
توان ادعا  مي هكاي  دهد، به گونه مي بشر قرار يفرارو يو فلسف ي، حقوقيفرهنگ
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حقوق  يد فرارويجدهاي  ن چالشيتر از بزرگ يكي يانسان سازي شبيهه كرد ك
  است.  يالملل نيب يها سازمانها و  بشر، دولت

و آن  سازي شبيهنوع  يكم، عمدتاً يگوئ مي سخن انسان سازي شبيهه از ك يهنگام
 ينولوژكه تك يگردد، درحال مي به ذهن متبادر يد مثليتول سازي شبيههم 
  است بر:  يمبتن سازي شبيه
   DNA يبكينو تر ينولوژكا تي DNA سازي شبيه -1
   يد مثليتول سازي شبيه -2
  . يدرمان سازي شبيه -3
 يمشابه يندهايآهمه فر DNAا ي يولك، موليژن سازي شبيه، DNA ينولوژكت

رار كخود ت يكيعنصر ژنت يكسم به يارگان يكاز  DNAه از انتقال قطعه كاست 
و  ييايتركبا يمصنوع يها روموزومكها،  روسي، وييايتركبا يدهايهمچون پالسم

 (National Academy of Sciences, 2002) باشد. مي يمخمر يها روموزومك
 DNAوان با يح يكد يتول يبرا ينولوژكنوع ت يك يد مثليتول سازي شبيه
 سازي شبيه ينولوژكبا استفاده از ت 7ياست. دال يگريوان ديمشابه از ح يا هسته
 8يكسومات يا ه به نام انتقال هستهك ينديبه وجود آمده است. در فرآ يد مثليتول
 يكسلول بالغ دهنده به  يكرا از هسته  يكيشود دانشمندان مواد ژنت مي دهينام

جاد يدهند. تخم ا مي ده است انتقاليآن خارج گرد كييا مواد ژنتيه هسته كتخم 
 يمات سلوليتقس يبرا يكيتركو ال ييايميسلول دهنده با مواد ش DNAشده شامل 

 ينولوژكاز ت يريگ دانشمندان با بهره (Carson, 1997) گردد يو القاء م يكتحر
 وند پس زدهيپرنده يه توسط گكنند ك مي اقدام يانسان يها د اندامي، به تولسازي شبيه
ها  يمارياز ب يبرتر در درمان برخ يتوان به عنوان روش مي را سازي شبيهشود.  نمي

د مثل به يه در تولكد يدرآ يسانكتواند به خدمت  مي ن روشيبه حساب آورد. ا
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 ها آناز  يكيه ك ييها ا جفتينازا  يها ناموفق هستند. مثال جفت يعيروش طب
شوند.  مي ن روش صاحب فرزنديا كمكاست به  يكيژنت يها يماريمبتال به ب

 صاحب فرزند يا لقاح مصنوعي IVFن روش بهتر از ين زنان مجرد با ايهمچن
توانند با استفاده  يز مياند ن فرزند خود را از دست داده يكه ك ييها شوند. زوج مي
  خود شوند.  يمشابه از فرزند متوف يا ن روش صاحب نسخهياز ا

ه الزم است به كبه همراه دارد ياديد و مضرات زيبالقوه فوا، انسان سازي شبيه
مطرح  انسان سازي شبيهنه يدر زم ياريرد. مسائل بسيدقت مورد مطالعه قرار گ

ه گر چه كنند ك مي دكيدانند و تأ يم ير اخالقيرا غ آن سازي شبيهاست. طرفداران 
را يست، زيلون نك كيقاً يار دقكن يجه اينت يند ولك مي لونكجاد يانتقال هسته ا

 يكيند و مواد ژنتك نمي افتيلون شده را دركفرد  يكسلول تخم تمام اطالعات ژنت
تفاوت دارد. از  يافتند، با موجود اصل مي لون اتفاقكه دركهايي  هسته و جهش

وجود دارد.  يطيلون شده تفاوت محكه (دهنده) و موجود ين موجود اوليب يطرف
د توجه يلون مؤثر است. باكت يشخص يريل گكدر ش اديبه مقدار ز يطيتفاوت مح

نگ يلونكلون شده و فرد دهنده كهمسان از نمونه  يه شباهت دوقلوهاكداشت 
  شتر است.يب

 انسانروح  يبرا سازي شبيهه در روش كن باورند يبر ا انسان سازي شبيهن يمخالف
ن يد مثل است. ايلتو يبرا يعيرطبيغاي  وهيش سازي شبيهرا يشوند، ز نمي احترام قائل

لون شده اثرات ك يها انسان يزند و برا مي را به هم» اصل واحد بودن« فناوري
  گذارد.  مي يعاطف ـ يق روانيعم

 يسيص بازنوياز نقا ياريه بسكآن است  انسان سازي شبيهل در كن مشيتر عمده
 بروزلون شده كن يها بعد از تولد جن در پستانداران تا مدت كتخم يكيبرنامه ژنت

 ين است براكه ممكهايي  نيمنتقدان از تعداد جن ين موضوع به نگرانيند. اك نمي
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لون كگاه نوزادان يجا يزند. از طرف مي شوند، دامن يقربان انسانلون ك ينه سازيبه
از اصطالح  يقيف دقيازخانواده نامشخص است، هنوز تعر يشده به عنوان عضو

عنوان  سازي شبيهوه يد مثل به شيتول يفرارو ياجتماع يها تيولؤن و مسيوالد«
  نشده است.

از افراد در  ياريد؟ هنوز بسيآ مي لون به عنوان والد به حسابكنده يا زايآ
حق  سازي شبيهمعتقدند  يدارند. برخ كلون شك» روح داشتن«در  يجوامع غرب
الد خود و يوه زندگيرد. او غالباً به دنبال شيگ مي آزاد را از نوزاداي  ندهيداشتن آ

 يلون شده حق آزادك انسانه كتوان گفت  مي يلكان يب يكخواهد رفت و در 
شه يهم يهمچون او خواهد بود برا يكيه درجهان فقط كخود را » ياتفاق«انتخاب 

گاه هم ي، او را تا جاانسان يرسد همانندسا مي ن به نظرياز دست خواهد داد. بنابرا
 برد. مي سازنده باال يرا تا حد موجود انسان يعنيبرد.  مي خالق بودن با خداوند باال

(Sanati, , 2005, P.50)  
 ينها سؤاالتيست؟ اين انسان يتيش از توان ظرفيب يدگاه مذهبين حق از ديا ايآ

  افت. يآن  يروشن برا يد در حوزه اخالق ، مذهب و فلسفه پاسخيه باكاست 
ه كافت يتوان در مي يانسان سازي شبيهبه موضوع  يقيو تطباي  نگاه مقارنه يكبا 

از  ياساساً طرفدار ين الملليب يها سازمانشورها و كشمندان، ينظر غالب اند
 يد مثليتول سازي شبيهو مخالفت با  يل درمانيها به دال ها و بافت سلول سازي شبيه

  9است.
، ين مذهبي، محققيستين اخالق زياز دانشمندان، متخصص ياديتعداد ز

د يتول سازي شبيهت يطرفدار ممنوع يالملل نيب و ين مليولؤمسگزاران و  استيس
   10اختالف نظر دارند. يدرمان سازي شبيهنه يدر زم يهستند، ول انسان يمثل
مولد  سازي شبيهمتفقاً با  يمل يها و هم دولت يالملل نينون هم جامعه بكتا

 1997در سال  ملل متحد سازمانشنهاد فرانسه و آلمان، يرده و در برابر پكمخالفت 
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رنده يه در برگك ين الملليتوافق نامه ب يكرا در مورد نگارش  يراه حلم.، 
 11ب نموده است.يباشد تصو مي يانسان سازي شبيهت يممنوع

و، مصوب نوامبر كونسي سازمانو حقوق بشر  يانسانمربوط به ژنوم  يه جهانيانيب
رامت كه شأن و ه موجب تعرض بك ي، منع اعماليچ ابهامي، بدون هم. 1997
  نموده است.  ينيش بيمولد را پ يسا شبيهل يشود، از قب مي يانسان

  
  ها ها و فرصت ؛ چالشانسان سازي شبيه -2-1
ه كاست  ياز مباحث مهم يكي يت بشرينگ بر هويلونك يخالقار يغ يامدهايپ

قرار گرفته است. درباره  يمذهب يو علما ينيون و دانشمندان ديمورد مداقه اخالق
و  كش ياز فرق و مذاهب اله يك  چي، در هيانساننگ يلونكت نفس عمل يماه

 دهيد يانسانار آن با جوهر كبودن و تناقض آش ير اخالقيدر مورد غاي  شبهه
ها  يكاتولك يمذهبپيشين ن اظهار نظر پاپ ژان پل دوم، رهبر ين بيشود. در ا نمي
ار كد از جمله موارد آشراد شيا ايتاليدر ا ينشست مذهب يكبه  ياميه در پك
در نظام  ير منطقين عمل را دخالت غيباشد. پاپ ا مي انسان سازي شبيهت يومكمح
مخالفت  12رده است.كوم كده زشت را محين پديا يه علمينش دانسته و توجيآفر
اختصاص نداشته و  يت به افراد مذهبيحيمس يايدر دن يانساننگ يلونكبا 

مختلف در مقاطع گوناگون به  ياظهار نظرها ز درين يو علم يحقوقهاي  تيشخص
نگ را يلونكافراد حاصل از  يتيهو يحاصل از بهاي  ن موضوع پرداخته و دغدغهيا

علوم  يادمكس آيرئ» يرابرت م«ن مورد سخنان ياند. در ا ان رساندهيبه گوش جهان
 ييروكت دانشمندان تياز فعال يريه خواستار جلوگكانگلستان قابل توجه است 

ن يان اينند و ضمن بك مي اقدام انسان سازي شبيهه خودسرانه در جهت كده يدگر
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ش يمشابه ساز، باعث اضطراب و تشو يابوهاكن يه اكدهد  مي مطالب، هشدار
  گردد.  مي انيجهان يار عمومكاف

ه كشود  انساندر  يژنهاي  ن است منجر به انجماد جهشكن مميجن سازي شبيه
گردند. دخالت  انساندر  يو عقل يبه اختالالت جسم تواند منجر مي ها ن جهشيا
م ينهفته بدخ يها ژن ين است موجب فعال شدن برخكها مم در ژن يعير طبيغ

ل ين افراد به دليند. اكجاد يرا ا يسرطانهاي  يماريتواند ب مي ن خوديه اكگردند 
 يريو پ يكيژنتي ها نابا نقص ي، افرادكامتزاج اسپرم و تخم يعير طبيعدم س

، عدم تناسب در يباشند. به عبارت مي خودهاي  ه سلوليلكهاي  زودرس نهفته در ژن
ه ينمودن دوران اول يلون شده قبل از طكو بالغ بودن سلول  ها آن يت وجوديماه
 يريالزمه رشد پذهاي  ييفاقد توانا يجاد موجوداتيباعث ا يمات سلوليتقس
ط قبل يشود و مح مي آغاز يح، زندگه از هنگام لقاكن است يت ايواقع 13گردند. مي

 ياركر قابل انيفرد اثرات غ يآت يداشته و در حاالت روان ياريت بسياز تولد اهم
 هايماريدر مقابل ب ها آنعامل مقاومت  يانسان يه تنوع نژادهاكجا  از آن 14.دارد

ن كر مميفراگ يماريب يكند و ك مي فيرا تضع يانسانگ تنوع نژاد يلونكست، ا
  ند. كت را نابود يل بشرك يدگاست زن
ا يات يلكرا  ها آنه كز آمده است يت از پنج چيحما يبرا يعت اسالميشر
ن، عقل، نسل، مال و نفس يز عبارتند از: دين پنج چينامند. ا مي ات پنجگانهيضرور
(وجود  ه عبارتند از: نفسكات ين ضروريچهار اصل از ا سازي شبيهاست.  يآدم

دهد.  مي د قراريرا مورد تهد ين آدمين عقل و نسل و ددنبال آه ) و بانسان
گاه ين پايعنوان اوله ار دارد و خانواده را بكت تناقض آشي، با اصل زوجسازي شبيه
د. ينما مي حذف يدهد و مرد را از صحنه زندگ مي د قراريجامعه مورد تهد يتيترب

خود را باردار ه خود، كنند ك مي دايان را پكن اميزنان ا يچون به صورت تئور
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شود،  مي ن پدر و فرزند، زن و شوهر دچار بحرانيب يطور روابط نسب نينند و همك
گانه است و يا بياز پدر و مادر  يكيشده نسخه برابر با اصل  سازي شبيهرا فرزند يز

  شود.  مينسبت داده  يسكست به چه يمعلوم ن ين حالتين فرزند در چنيبنابرا
نش يه خداوند جهان آفركاست  يانون تنوع و گوناگونننده قك، نابودسازي شبيه

ات خداوند و نعمت ياز آ يكي ين گوناگونيرده است، و اكآن خلق  بر اساسرا 
شود،  مي ها زش نسبيمنجر به اختالط و آم سازي شبيهاو در حق مخلوقات است. 

ه يز پاين ييزناشو يزندگ بر اساسشمارد و  نمي را محترم يرا روابط خانوادگيز
ت يند و هوك مي بركره غرور و تيرا وارد دا انسان، سازي شبيهنشده است.  يگذار
 مسخ شده يشده، موجود سازي شبيهرا فرزند يدهد، ز مي د قراريرا مورد تهد انسان
  نند. ك نمي رفتار يعيطب كودكمانند  كيودكن يباشد و مردم با چن مي

مبحث  يكخود  انسان يحو بحث تحوالت رو انسانت يله تربأن مسين بيدر ا
 يكعنوان ه شده ب سازي شبيه يها انسانه در مورد كباشد  مي گسترده يشناخت روان
محصول سه  يت ويو توسعه شخص انسانت يت مهم مورد توجه است. تربياولو

لون شده كي ها انسانرود  مي جه انتظاريباشد. درنت مي ط و جامعهيعامل وراثت، مح
نش باشند و يخلقت و آفر يعير طبيخالف س يودات، موجيت فردياز لحاظ هو

 يبر رو ين موجوداتين چنيش ايدايو غرور حاصل از پ ييحس برتر جو
دوباره زنده  ينونكان را در عصر يگذاشته و نمرود ير منفيتأث ها آن ينيب جهان

لون ك، افراد يتياز متخصصان ترب ياريبس يات ابراز شده از سوينظر بر اساسند. ك
هاي  يهماهنگ يشان، دارا يت اعتدال در فلسفه وجوديل عدم رعايدل هشده ب
با حس نژاد  يباعث بروز افراد يرفتار ينجاره ن نابهينبوده و ا يو رفتار ياخالق
 يتاً احساس پوچيگران و نهاينسبت به د ييجو يصه برتريو وجود خص يپرست

  شود. مي نشينسبت به تمام آفر
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دار و يپا ياجتماع در ساختار يجب اختالل و آشفتگمو سازي شبيهن يگذشته از ا
معمول در  يها، اصل نسب، صله رحم و ساختار خانوادگ يشاونديان خويبن ينابود

فرو خواهد رفت  يم به باتالقيك ست ويخواهد شد و بشر قرن ب يانسانخ يطول تار
  رون آمدن از آن آسان نخواهد بود.يه بك
  

  سازي شبيهن يمخالف يدگاههايد ـ الف
ن دانشمندان جهان يتر از برجسته ياريبس ناقص الخلقه : ييها انسانجاد يا  -1
ت يدانسته و با انجام آن مخالف هستند. واقع كار خطرنايرا بس انسان سازي شبيه

رد يگ مي صورت سازي شبيهه از روند كاي  فات سادهيه برخالف توصكن است يا
 يشده دارا سازي شبيهرد موجودات ثر مواكده است و در ايچيار پين پروسه بسيا

سازد. در مورد  مي نكر مميات آن موجود را غيه ادامه حكهستند  يديص شدينقا
 سازي شبيه انساندر مورد  يند ولك نمي جاديا يل دردسر بزرگكن مشيجانوران ا

  منجر شود.  يانسان يتراژد يكتواند به  مي فرد ناقص الخلقه يكشده 
مدافعان : يونديپ يعنوان انبار اعضاه شده ب سازي شبيه يها انساناستفاده از   -2

وند يالت پكبه رفع مش كمكهمچون  يآن اهداف يبرا انسان سازي شبيهطرح 
ضد  يه دارد معنكي ا انهدوست انساننار ظاهر كن اهداف در يند. اينما مي ركاعضا ذ

ازمند يافراد ن ين روش برايا كمكبه  يعنيند ك مي ز با خود حمليرا ن يبشر
مشابه  يكيه از نظر ژنتكم يوجود آوره را باي  شده سازي شبيه يها انسانوند يپ
ه گرچه كاي  دهيوند حل گردد. ايل دفع پكجه مشيبوده و در نتاعضا وند يرنده پيگ
ا يشتر جوامع دنيدر ب يو اخالق ياز نظر قانون يرسد ول مي درست بنظر ينظر علم از

رقه فه مؤسس كست يل نيدل يشود. ب مي ت و قتل نفس محسوبيدر حد جنا
شده متعلق به  سازي شبيهار تولد نوزدان كاندر شگاه دستيه آزماك» انيليرا«
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ان را به كن امينگ ايلونكند: ك مي اديگونه  نيا ينولوژكن تيروان اوست از ايپ
 دان برسد.يجاو يه به زندگكدهد  مي تيبشر

در » ليرا« د:يعنوان بردگان جده شده ب سازي شبيه يها انساناستفاده از   -3
شان  فهيه وظكند ك مي ادي يشده قدرتمند سازي شبيهش از موجودات يتاب خوك

ل كيگردند. تش مي نباشد نابود ها آنبه  يازيردن است و هرگاه نكاركروز و شب 
ه كهستند  يگريشده موارد د سازي شبيهان يز ساخت روسپياران و نكتيارتش جنا

شه در يشتر رين موارد بيچه اند. گرك مي ادي ها آناز تاب خود كل در يرا
نه ين زميموجود درا يها ين امر رافع نگرانيا يت وليدارند تا واقع يپرداز اليخ
 ست.ين

 يالت جدكن است مشكلون شده ممكهاي  بچه ت:يت و فرديالت هوكمش  -4
أت ه از او نشكهستند  يمشابه فرد يكيرا از نظر ژنتينند زكرا تجربه  يتيهو

 اند. گرفته

شتر ين است بكلون شده ممكهاي  : بچهها انسانمرتبط با ساخت  يها ينگران  -5
ن ي. چنياله يپروسه ساخت در نظر گرفته شوند تا موجود يكهمانند محصوالت 

 گردد. انسانشدن ساخت  يو صنعت يش تجاريتواند موجب افزا مي يشاتيگرا

ت يطور موفقه نگ اگر بينلوك: انساندر  ياصالح نژاد يد برايجد يروش  -6
ه در ك يكيص ژنتياز نقا يريله جلوگيوسه ن است بكرد مميانجام گ يزيآم

ردن كو جاودانه  يق حفظ و نگهداريا از طريشوند و  مي جاديا يعاد يتولدها
 رد. يمورد استفاده قرار گ انساندر  ياصالح نژاد يبرا يكيژنت يها يژگياز و يبرخ

ان يم يعيطب ياز مرزها يبا تخط :يليت فامالت حاصل در ارتباطاكمش  -7
شود.  ها آنان يم ياجتماع يوندهاير در پييتواند سبب تغ مي نگيلونكها،  نسل
 يكيژنت يتوانند دوقلوها مي پسرانشان شوند و مادرها يتوانند برادر دوقلو مي پدرها
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والد  يكه تنها ك يفرزند يبرا يكيطور ارتباط ژنت نيا آورند. هميخود را به دن
 د.يجاد نمايخانواده ا يزندگ يبرا يالت خاصكتواند مش مي دارد

 كودكتواند بر نحوه نگرش جامعه به  مي ن روشيا جامعه: ياثرات بر رو  -8
 ر بگذارد. يتأث

ردن مسائل كمعتقدند معادل اي  عده لون شده:كان يرو يمسائل اخالق  -9
 يك يانسانبا چند سلول  ينيه جنيان در مراحل اوليمربوط به رفتار با رو ياخالق

 يك يزندگ يخچه مداوم و متواليننده تاركاركن امر در واقع انياشتباه است. ا
است مسائل  كيودكبه مرحله  ينيو از مرحله جن ينيبه جن يانياز مرحله رو انسان
ننده كخواندن متقاعد  ينينابيرا ب ينيه جنيو در مراحل اوليمربوط به امبر ياخالق

در حال رشد و نمو  انسان يك يه زندگكاشتباه است  ينظر اخالق ست و لذا ازين
 نابود گردد.  يانسانل يداله ب يحت

انجام  در حال رشد و نمو: انسان يك يو انتفاع از زندگ يبهره بردار - 10
زنده  يجاد بشرياست. ا ياخالق ياز مرزها ياريمستلزم عبور از بس يقاتين تحقيچن

ب يتاً منجر به تخريه نهاك يقاتيقات، تحقيبرد در تحقارك يو منحصراً برا صرفاً
مجاز شمرده  يقاتين تحقين مرزهاست. اگر چنيستن اكگردد، ش مي ويامبر يتعمد

ده يل گرديا ابزار تبديمنبع  يكدر حد  يزيبه چ انسانقت نوزاد يشوند در حق
  است.

عبور  -: الفها عبارتند از بين آسياز ا يبرخ به جامعه: ياخالقهاي  بيآس - 11
گر يد يبه رو يردن راهكباز - ب ير جنسيبه غ يد مثل جنسيتول ياز مرزها

ا يان يرو يقات بر رويا تحقي انساند يتول يبرا سازي شبيهمانند  يمخاطرات اخالق
ند مجاز يت ناخوشايقراردادن دولت درموقع - رتر جيدر مراحل د انسانن يجن

 . انسانن زنده يردن جنكدانستن نابود 
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 يم دردهايه ما آرزو داركهمان قدر  :يانسانرامت كخدشه دار شدن  - 12
 نكيمؤثرتر تس ها ه در آن رنجك ين داده و فرزندانمان را به جهانكيرا تس ينونك
م ينكت يهدا يجهان يرا به سو ها آنم يخواه مين يم، همچنيابند رهنمون سازي مي
ف احترام يو چه ضع يچه قو اه انسانو به همه  ياخالقهاي  ه در آن به محدودهك

ردن ك يقربان يبه بها يبعض يبرا ين خوشبختيه تأمك يشود. جهان مي گذارده
  رد. يگ نمي صورت ها انسانگر يد يزندگ
 
  سازي شبيهن يموافق يها دگاهيد - ب

دشوارتر است.  كيست پزشيقات زيتحق يبرا سازي شبيه يمسائل اخالق يابيارز
ش دانش ما در باره رشد و نمو يتواند منجر به افزا يم يقاتين تحقيطرف چن يكاز 
ها و  يمارياز ب ياريتاً منجر به درمان بسيرد ژن شده و نهاكو عمل انسانن يجن

تاً يو نها يريارگكه د، بير توليقات درگين تحقيگر ايد يها گردد. از سو ييناتوانا
نه سؤاالت بدون ين زميشوند. در ا مي يانسانلون شده ك هاي نيجن يانهدام تعمد

ا يه آك نيسازد. ا مي قات را دشوارترين تحقيا يابيه ارزكز وجود دارد ين پاسخي
ا يل خواهند شد و آيد هست نايام ها آنه به ك يديقتاً به فوايقات حقين تحقيا
د قابل يتوانند فوا مي ل هستندكمش يب يه از نظر اخالقك يدبخشيام يها گر روشيد
  ند. يد نماجاين روش ايبا ا ياسيق

بشر  يدر مورد درمان زندگ يجد يه نگرانك يزمان ن:ينابيب يت اخالقيوضع  -1
ه يان در مراحل اوليرو يكدر ارتباط با  يل اخالقيرسد مسا مي وجود دارد بنظر

لون كان ياربرد روكست. لذا ين انسان يك يبرا يل اخالقيرشد و نمو معادل مسا
ن و مقررات يو تحت قوان كيقات مهم پزشيتحق يه برايدر مراحل اول يانسانشده 
 تواند اخالقاً مجاز باشد.  مي ديشد
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ب يبه قصد تخر يستيان نبايرو :ين روش در خدمت زندگيا يريارگكب  -2
از نظر  يستينبا كيو پزش يآن درخدمت زندگ يريارگكه ب يساخته شود. اما برا

 وجود داشته باشد.  يالكاش ياخالق

روز  14لون شده در كان ي: استفاده از روهيحل اولان در مراياستفاده از رو  -3
از استفاده از آن  يقانون يريو جلوگ ها ناز ارگيش از تمايپ يعني ينيدوره جن اول

 موجود باشد.  ياخالق يها يرافع نگران يتواند تا حدود مي يدر مراحل بعد

توان  مي سازي شبيه فناوريدرست  يريارگكه با ب: هاي جديد تكثير سلول -4
 ها آنردن كن يگزيد و جايجد يها ر سلوليثكده را با تيب ديآس يها ت سلوليعالف

  رد.كد يتجد
توان  مي فناورين يبا استفاده از ا: هاي قابل پيوند ايجاد زمينه توليد اندام  -5

وند يقابل پ ييها گر انداميه درموارد لزوم به همدكرا به وجود آورد  ييها انسان
  بدهند.

 يان مطالعه همزمان بر روكتوان ام يم: سازي شبيه فناوري ها و تمايز سلول  -6
  را فراهم آورد.  سازي شبيه فناوريها و  ز سلوليتما
  

  و حقوق بشر انسان سازي شبيهـ 2
 يز مباحثكنون در مركش تايست سال پياز حدود ب يستين زينوهاي  فناوري

ه امروزه كت اس كيمت يور بر اعمالكاز مباحث مذ يرا بخشيدشوار قرار گرفته، ز
ن يا ياحتمال يامدهايت پيل اهمياند. به دل ر است اما هنوز محقق نشدهيان پذكام
د را از يجد ينقش يفايشوند و البته ا مي دانان متوسل ژه به حقوقيه، مردم به ويقض

ابهام و گاه عدم  يعنين امر يا يد خطرات احتماليرا آنان بايآنان انتظار دارند، ز
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د ينند. احتماالً باك يشيآن چاره اند يرند و برايا در نظر بگصراحت حقوق جزا ر
  در نظر گرفت.  يديموارد استعمال جد يريگ شياصل پ يدر حقوق جزا برا

 به نظر كه اينل ياست، به دلاي  له سادهظاهراً مسأ انسان يد مثل مصنوعيتول
 ,Demas-Marty, 2002( نظر وجود دارد. ت آن اتفاقيرسد در مورد ممنوع مي

p77و حقوق بشر،  يانسانو در مورد ژنوم كونسي يه جهاني، اعالمم. 1997ز سال ) ا
ور كه مذياعالم 11ماده  اگرچهاست،  ياس جهانين امر در مقيح ايبر تقب يشاهد

 يتفا نموده ولكا انسان يمصنوع توليد مثلشورها به عدم جواز كب يفقط به ترغ
اروپا  يون شوراينوانسكبه  يل الحاقكت)، پروم. 1998پس از آن (در سال  كياند

از  يت اعماليممنوع به صراحت اصل 15»كيست پزشيحقوق بشر و ز«در مورد 
از  3- 2ماده  ه اروپا، درياس اتحاديت در مقين ممنوعين دست را مطرح ساخت. ايا

 وعلوم در اخالق  ييد و با نظر گروه اروپايرار گردكت يمنشور حقوق اساس
 يصدور پروانه اختراع برا ياخالقهاي  جنبه«ن در مورد ينو هاي فناوري يزندگ
د قرار گرفت. ييمجدداً مورد تأم.،  2002 يم 7خ يدر تار» يانسانن ياديبن يسلولها

ت يردند تا ممنوعكشنهاد يملل متحد پ سازمانباالخره آلمان و فرانسه متفقاً به 
   گسترش دهد. يالملل نيل جامعه بكور را به صراحت به كمذ

را متون ي، زياست تا واقع يصور يشتر توافقيالملل ب نين حال توافق جامعه بيبا ا
تفا نموده است. كاز آن ا يت بدون مجازات تخطير فقط به طرح ممنوعكفوق الذ

ز يو ن انسان يد مثل مصنوعيها به نفع تول گروه يبرخهاي  هيآنان از انتشار اعالم
عمل ه ب يريجلوگ ييايتاليز ايگاه جنجال برانگاستاد دانش» يورن يآنت«هاي  هياعالم

خ يه در تاركا يتاليدر ا كيپزش ين المللينگره بك يكدر  ينور ياوردند. آنتين
ن يبرگزار شد در واقع قصد خود را در مورد گسترش چن م.، 2002 يم 21- 19

 ينونكت ياعالم نمود وضع يد و حتييمجدداً تأ يجهت مبارزه با نابارور ياعمال
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 يه اجراكدهد  مي ت و مجازات را نشانياتوروار ممنوعيكاركباً يتقراي  گونه به
 يناشدن كيكن دو امر تفيه اي كد، در حالينما مي نيت را تضميمجازات، ممنوع

از آن، از نظر  يبدون در نظر گرفتن مجازات تخط يردن امرك را ممنوعيهستند: ز
ه يرد اولكمفهوم مجازات، عمل نجايرسد در ا مي نظره معناست. ب يب يامر يحقوق

ه احساس تعلق به ك كيمشتر يها ان ارزشيست از با ه عبارتكافته يخود را باز 
 آورد. مي به وجود ياساسهاي  تياز ممنوع يق مجازات تخطياجتماع را از طر يك

(Le Monde, 25 mai 2002) ا يله باشد چه دولت و يقب يكور چه كاجتماع مذ
 كت مشتري، هويل جوامع بشرك يا حتيه اروپا) و يند اتحادها (مان اجتماع دولت

است. مسلماً  ييجزا يه در وهله نخست حقكباشد  مي كحق مشتر يكبر  يمبتن
ا، حوزه حقوق جزاست: در ابتدا يدر دن ييقضاهاي  ن حوزهيه اولكست ين ياتفاق

و  دوم يو پس از جنگ جهانكينورنبرگ و تو ي(دادگاهها ياختصاص يها دادگاه
ملل در  سازمانت يامن يشوراهاي  قطعنامه يه در پكسپس دادگاه الهه و آروشا 

د)، سپس دادگاه يل گردكيسابق و روآندا تش يوگسالوي يبرام.،  1994و  1993
ننده در ك تكشور شركب شصت ياست و پس از تصو يه دائمك، ييلملل جزاا نيب
شروع به م.،  2002سپتامبر  ل شد، دركيتشم.،  1998ه يژوئ 18ون رم در ينوانسك
  ردند. كار ك

و اخالق  انساندر رأس تصورات  انسان يد مثل مصنوعيت تولياگر ممنوع
ن يز خواهد بود و بدين يريگ چشم يرد، مستلزم شروط اقتصاديقرار بگ يجهان
م حقوق ياقتصاد و تعم يساز يجهان كيكن بودن تفكر مميب داللت بر غيترت

ه كل است ين دليهم هب(Delmas –Marty, 1997, P79) بشر خواهد داشت.
 يالملل نيه در سطح بك يرا، نه فقط در سطح ملهايي  ور مجازاتكت مذيممنوع
ه كست، بلين يافكت ين استدالل ظاهراً ساده است: ممنوعين ايطلبد. نقطه آغاز مي
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ار يت مستوجب مجازات باشد. در واقع اعمال مجازات بسياز ممنوع يد تخطيبا
ان است و فقط يت در ميت از تمام بشريله حماأرا مسينهاست زيتر از ا دهيچيپ

 يقيد توسط اشخاص حقيت نه تنها بايت ممنوعيرعا .ستيمطرح ن يبحث منافع مل
تر)  مبهم يكدوئولژياهاي  زهيا توسط انگينفع و  يذ يها افراد و گروه يعني(

 ماً اعماليجزا مستقه در مورد آنان حقوق كز يها ن ه دولتكن گردد، بليتضم
قوق بشر، در ت نقش حين ضرورت تقوينند. بنابراكت يرا رعا د آنيگردد، با نمي

ن يا در سطح بيو  يت نقش حقوق جزا، چه در سطح مليها و سپس تقو برابر دولت
 ,Delmas-Marty( گردد. مي ين جا ناشي، از هميقي، در برابر اشخاص حقيالملل

1997, p79(  
  
  حقوق بشر ت نقشيتقو -1-2

ت از حقوق يحما يد از نگاه ابزار عموميدر ابتدا با انسان ير جنسيد مثل غيتول
  ؟ يا هيبشر مطرح گردد، اما از چه زاو

، تحت انسان يد مثل مصنوعيبه تول دنيت بخشيمشروع يشمندان براياند يبرخ
 يخودمختارو  يبحث آزاد ،يمبارزه با نابارور يبرا يهمان عنوان فرزند خواندگ

ن يچ س، دركاتفاقاً بر ع(Chen Renbiao, 2002, P59)  نند.ك مي فرد را مطرح
شرفت را داشته، ين پيتر شين استدالل بياد است، ايار زيت بسيبا جمع يشوركه ك

 .باشد يت خواهيان تماميقربان ييجو انتقام ينوع يسم افراطيبرالين ليد اياما شا
ه مستلزم ك ل آنيبه دل انسان يعد مثل مصنوينند تولك مي گر تصوريد يبرخ

  16باشد. مي يانسانرامت كاست خالف اصل  انساناستفاده از ابزار در خلق 
ه هم ك، يشكر نسل ينظ ين اصل را از خالل اعماليخ ايه تاركنجاست يل اكمش

ه ك يرده درحالك يزير ند، طرحك مي ديرا تهد انسان يو هم زندگ شأن و منزلت
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 ليد و ناگفته تسهيال جدكرا تحت اش يس، زندگك، به عانسان يد مثل مصنوعيتول
  ند. ك مي

 يه ارزشكالملل،  نيحقوق ب يد با محدود ساختن خود به متون اصلين بايبنابرا
 ييون اروپاينوانسكر يدارند، نظ يا واقعي، م. 1948سال  يه جهانير اعالمين، نظينماد

و  يمدن يمان حقوقيا پيپا، ارو يبرام.،  1950سال  ياساس يها يحقوق بشر و آزاد
ن يم. ايور بازگردكر تحول اصل مذيملل متحد، به س سازمانم.،  1966سال  ياسيس

عنوان ه ند: چه بينما مي دييموجودات بشر را تأ يشأن تمام يمتون، اصل برابر
، م. 1948 حقوق بشر يه جهانياز اعالم 1حقوق بشر (ماده  يتمام كان مشتريبن
ه ك يانيعنوان بنه ملل متحد بود)، و چه ب سازمانمان يمد پش درآين بيه همچنك

 3رد (ماده يگ مي قرار يليا ترذي يانسانر يغ ينجه و رفتارهاكت شيممنوع يمبنا
ت يه ممنوعكملل متحد  سازمانمان يپ 17ت از حقوق بشر اروپا،يون حماينوانسك

 زيرا ن يا علمي كيش پزشيت آزادانه او تحت آزمايقراردادن شخص بدون رضا
مان يپ 8ور و ماده كون مذينوانسك، 4(ماده  يت برده داريد) و ممنوعيافزا مي
رامت كو ه درموارد برشمرده شده، عبارت شأن كگردد  مي ادشده)، مالحظهي

هايي  تيان ممنوعيماند و جز ب مي يباق يحيو تلو يصورت ضمنه همچنان ب يانسان
ه ك يگردد. در حال نمي ور ارائهكاز عبارت مذ يگريف ديآن است تعر يه مبناك

، 2رد (ماده يگ مي قرار يد حقوق زندگييقبل از تأ» ل مرگيتحم«ت يممنوع
ا برده ينجه كت شيملل متحد)، ممنوع سازمانمان يپ 6ون اروپا و ماده ينوانسك
 م مطرحيطور مستقه ت شده، بيحماهاي  ح به ارزشيبدون ارجاع صر يدار
ه كر قابل وصف يغهاي  ن ارزشيجود نداشته تا اان آن وكام ييگردند، گو مي

ام كرد و استحيگ يلمات جاكدانند در قالب  مي »يت مختصرنشدنيانسان«را  گاه آن
   18ابد.ي



 

 

سي
عبا

ود 
حم

م
 

 1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال            /  فصلنامه حقوق پزشكي 31

قاً مرتبط با توسعه يط دقيشرا يدگيچيل پيه به دلكف، يتعر يك يدر جستجو
 يجودعنوان موه ب انسانه به ك يان حق زندگيد مي، بايستين زينوهاي  فناوري
ت مختصر يانسان«ن يا يه مبناك يانسانرامت كو گردد و حق شأن  مي اعطاي انسان
 يتيحما يه طبق ابزارهاكرد. قابل توجه است كاست موازنه برقرار » ينشدن

رنده يرا دربرگيست، زين يقطع يتيحق حما يك يحقوق بشر، حق زندگ يالملل نيب
 يا حتي، است رفته شدهيپذ ياريه در متون بسكر: مجازات مرگ، ينظ ياستثنائات

شتار كست و به يجنگ هم خارج از قانون ن يدفاع مشروع و خود جنگ، حت
آن  يه مبناك، يانسانرامت كبخشد. در عوض حق  نمي تيمشروع ها انسان
از نوع موقت  يحت يتيچ محدودياست، ه يانسانر يغ ينجه و رفتارهاكت شيممنوع

نجه كتوان او را ش نمي شت اماكف را يان حرتو مي ندارند. در صورت بروز جنگ،
هاي  ا خشونتينجه كاز ش ديسم، دولت نبايگونه است درمورد ترور نيرد؛ همك
ن امر در مورد يبودن ا يند. قطعكاند استفاده  نندهكو خوار يانسانر يه غك يسيپل

 يدولت يه فرضاً شواركاي  و اگر موازنه 19گردد مي ز اعمالين يت برده داريممنوع
م ينكرده را دنبال كبرقرار  يو برده دار انسان يد مثل مصنوعيان توليفرانسه م

 انسان يد مثل مصنوعيت توليد ممنوعيا نبايه آكشود  مي الؤن سيمنجر به طرح ا
  م؟ يقرار ده يات قطعيدر مقوله ممنوع» يانسانر يغ«رفتار  يرا به عنوان نوع
از  يد مثل مصنوعيژه توليمتون ول با ارجاع به ين تحليردن اك ليمكضرورت ت

ل كاز پروت انسان يد مثل مصنوعيح تولين منع صريشود. اول مي ين جا ناشيهم
گردد، اما بر  مي منتج كيست پزشياروپا در مورد ز يون شوراينوانسكبه  يالحاق
ده است: يون به ثبت رسينوانسكه در مقدمه كاست  يتر مبتن عيار وسيبس ياصل

 يهم به عنوان فرد و هم به عنوان موجود يم به موجود بشراصل ضرورت احترا«
ه استفاده كسازد  مي ن باره خاطر نشانيون در اينوانسكمقدمه ». متعلق به نوع بشر
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 هك«منجر خواهد شد  ياحتماالً به اعمال كيو پزش يست شناسينادرست از علم ز
 يكنه تنها ي انسانرامت كشأن و  يعني» را به خطر اندازد يانسانرامت كتواند  مي

ه ك، »بشر«سه با حقوق ياندازد. در مقا مي ت را به خطريه تمام بشركبل ،شخص
ح متفاوت ياز تصر يناش» تيبشر«انه دارد، ظهور حقوق يفردگرا يدگاهيشتر ديب

ن حال يدر ع انساندارد:  مي ت واحد را مفروضيبشر يكه تعلق فرد به كاست 
 يها) ارزش معنو شدن گونه يانسان از يناشاست (و  يشناخت ستيگونه ز يكه ك
اي  وهيرا، البته به ش ين دوگانگيشدن است). ا يانسانند يه مرتبط با فرآكز دارد (ين

ت نوع يحفظ تمام«ه هدف آن كم يابي مي زيو نكونسيجهاني ه يتر، در اعالم مبهم
از  يكرامت هر كشأن و  يورا» نوع بشر«ه كند ك مي حياست و تصر» بشر
د مثل يرش توليقت با پذيدر حق». ارزش است يخود دارا يبه خود«آن  يااعض

وجود دارد  يساز انسان يست شناختير و اصالح روند زيي، خطر تغانسان يمصنوع
ناتمام است  يه روندك يساز انسان يار روند اخالقك نيست با ايو البته معلوم ن

  ر. يا خيف خواهد شد يتضع
آن  يد مختصر و فرضيباشد در برابر فوا يقدر هم احتمالچن خطر هر يا
ت ي، ممنوعيريگ شيه اصل پكر دارد يناپذ و برگشت يچنان مهم و جد ييامدهايپ

 يرا بر آزاد يتيب محدودين ترتيند و بدك مي هيرا توج انسان يد مثل مصنوعيتول
ن اجرا و اعمال آن يتضم يبراهايي  وهيه شك به شرط آن .دارد مي مقرر يفرد

  اشته باشد. وجود د
ا يحقوق بشر  يه جهاني، مانند اعالميان متون صرفاً اظهاريتوان م مي جا نيدر ا
هاي  ونينوانسكه عبارتند از كآور  و متون الزام يانسانژنوم  مورد در يجهان هياعالم

، ييت از حقوق بشر اروپايون حماينوانسكر ياند نظ دهيب رسيه به تصوك يالملل نيب
 يا حتي يد مثل مصنوعيدر مورد تول يل الحاقكو پروت كيزشست پيون زينوانسك
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ز قائل شد و اما در مورد ي، تماياسيو س يثاق ملل متحد در مورد حقوق مدنيم
باً يف و تقريامالً ضعكه الزام ها در واقع كد گفت يبا يخاطهاي  مجازات دولت

  (Delmas-Marty, 1997, P 81)  ند.هست ارآمدكنا
ت از حقوق بشر به يون حماينوانسكاز  يبرخورد با تخط توان در يمسلماً م

را  يتخط يق علنيان تصدكن دادگاه اميمتوسل شد، ا ييدادگاه حقوق بشر اروپا
تواند دولت  مي ت از حقوق بشريون حماينوانسكطبق  يآورد (و حت مي فراهم
اين امر  هكد)، يوم نماكمح يبه قربان» يجبران مناسب«ول را به پرداخت ؤمس
چون  يظاهراً ب يتيومكن محين چنيباشد، و البته برد نماد يانصراف يتواند مجازات مي

تعهد در هاي  طرف«ه كها،  دولت يت براياكن دادگاه راه شيو چراست. در ا
 ير دولتيغ سازمان، هر يقيهر شخص حق« يت براياكز شيو ن» ون هستندينوانسك
ن ياز طرف يكيتوسط  ينوع تخطن يا يند قربانك مي ه ادعاكژه يا هر گروه وي

اس يدر مق يفراوان يها اما دولت ).34باشد (ماده  مي ، باز»ون استينوانسكمتعهد 
را  يت فردياكا شياند،  ملل متحد سرباز زده سازمانمان يب پيا از تصوي، يجهان
، ييتر از دستگاه اروپا فيار ضعيچند بساست هر يار نظارتكوساز يه، نوعك
  اند. رفتهينپذ

آن  يل الحاقكو پروت كيست پزشيون اروپا در مورد زينوانسكن، يعالوه بر ا
 يشورا يه مجمع پارلمانيرغم توص يدام، علكچ ي، هيد مثل مصنوعيمورد تول در

 ون فقطينوانسكاند.  ردهكون را درج نينوانسكت به ياكان شكتاً امينها ـاروپا 
رد و يمورد مشورت قرار گ اي تواند جهت اعالم نظر و خارج از هر منازعه مي

آوردن خدشه نامشروع به حقوق ردا توقف در وايممانعت «ها را فقط به  دولت
 ينيش بيز به درنظر گرفتن و پي) و ن23(ماده » ن مهلتيتر وتاهكشناخته شده در 

ها  ان ملتيمهاي  د. اما تفاوتيدر صورت قصور، دعوت نما» مناسبهاي  مجازات«
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 ير است و هر دولتيار چشمگين مبهم، احتماالً بسينچ ياصل يدر مورد اجرا
خاص خود  ييستم جزايو س يدهسازمانند ك مي كه خود دركچنان  ات را آنياكش

د مثل يت توليممنوع يدر اروپا، دامنه علم يب، حتين ترتيند. بدك مي ينيش بيرا پ
 ت نقشين گرچه تقويف است. بنابرايار محدود و ضعيموجودات بشر بس يمصنوع

 نظره ب يها ضرور دولت يار مجازات در صورت تخطكو  حقوق بشر و ساز
 ست.ين يافكنشود،  ييه حقوق جزا اجراك يتا زمان كرسد اما بدون ش مي

(Delmas-Marty, 1997, P 81)   
  

  حقوق جزاهاي  نشيد بيتجد -2-2
و  رد،يت قرار گيد مورد حمايه باك ييها ارزش به عنوانان حقوق بشر، يم
بيني  پيش مجازاتكه براي آن ها  ن ارزشيزدن به ا ل خدشهيه به دلك، تيجنا
و  يب، برخالف حق زندگين ترتيوجود دارد . بد يمل و منطقكماي  ، رابطهشده

ند، به ك مي نييا سرقت مجازات تعيقتل  يبرا يين جزايت، مجموعه قوانكيحق مال
 يبراجزايي ن يان، مجموعه قويانسانو كرامت ب، برخالف حق شأن ين ترتيهم
 يكياحتماالً  يانسان يمصنوع توليد مثله كرد يت صورت گيه بشريه علك يتيجنا
  رد. يگ مي ال آن است، مجازات در نظركاز اش
در اساسنامه دادگاه م.،  1945ن بار در سال يه اولكت يه بشريات عليجنا

د. يهور رسن الملل به منصه ظيشده بود، در ابتدا در حقوق ب ينيش بينورنبرگ پ
ف يرا تعر آن يه هر ملتكا سرقت، يمانند قتل » يمعمول«ات يثر جناكبرخالف ا

ف متفاوت باشد، ين تعريگر ايبه نظام د ينظام حقوق يكن است از كرده و ممك
ن يرد و ايگ مي مورد توجه قرار ياس جهانيباره در مقيكت به يه بشريت عليجنا

عتاً يه طبكاست » تيبشر«ت از يحما دهنده اراده و خواست امر در واقع نشان
ن يم. با ايبودن ارائه ده ين جهانياز ا يف درستيم تعرياگر نتوان ياست، حت يجهان
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ت يجنا يكه ك يت را فقط در موارديه بشريت عليحال، دادگاه نورنبرگ جنا
بر  ياط مبتنين احتيشناخت. ا مي تيز صورت گرفته بود، به رسمين يجنگ
را، مانند  م آنيتوان مي يه به سختكت بود يه بشريت عليجنا يحقوق يت مبانيحساس
 هكم بليمرتبط بدان ين الملليب يبا حقوق عرف يات جنگيه صلح و جنايت عليجنا
) ربط داد م. 1942 ،وكه مسياعالمجانبه دول متفق ( يكه يرا فقط به اعالم توان آن مي
  قرار خواهندگرفت.  يات بعد از جنگ مورد بررسين جنايند اك مي دكيه تأك

ه يات علين فهرست از جنايم اولك) دست 6اساسنامه دادگاه نورنبرگ (ماده 
د و هر نوع ي، تبعيدار ، قتل عام، بردهيشك: آدم ه عبارتند ازكت را ارائه داد يبشر

ا اعمال يرد يجنگ صورت گ يا طي، قبل ير نظاميت غيه با جمعك يانسانريعمل غ
هاي  نجهكا شيه اعمال ك يدر صورت يا مذهبي ي، نژاديسايسهاي  زهينجه با انگكش
اند از نظر حقوق  ه (اعمال شدهك يشوركور دركات مذيه جناك ور اعم از آنكمذ
ا در ارتباط با هر ي يهر نوع جرم يا نشوند) در پيجرم محسوب بشوند  يداخل
-Delmas( ور وارد شود.كت دادگاه مذيه به حوزه صالحكرد يانجام گ يجرم

Marty, 1997, p81(  
 يتوسط شورام.،  1945سپتامبر  20ح شده در يتوش 10قانون ش.  2ماده  ياز طرف

ردن كشنهاد و ارائه داد: بدون قصد محدوديل را پينظارت در آلمان، فهرست ذ
 يد، زنداني، تبعيدار ، قتل عام، بردهيشكمانند آدم  يميها و جرا يرحم يفهرست ب

 ير نظاميت غيه با جمعك يانسانر يا هر نوع عمل غيدادن، تجاوز  نجهكردن، شك
، اعم از يا مذهبي ي، نژادياسيسهاي  زهيت با انگينجه و آزار و اذكانجام شود و ش

محسوب  جرماب جرم، كشور محل ارتك يور از نظر قانون ملكات مذيه جناك نيا
  ا نشوند.يبشوند 



 

 

 1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال           /  فصلنامه حقوق پزشكي 36

ش
 بيه

 يساز
سان

ان
شر

ق ب
حقو

 و 
الق

 اخ
وي

رار
و ف

ي ن
الش

؛ چ
 

 25و م.  1968مبر نوا 26اروپا ( يملل متحد و شورا سازمان يدر متون بعد
ت يو جنا يات جنگيجنا ي) در مورد عدم شمول مرور زمان برام. 1974ه يژانو
 9ملل در  سازمانون ينوانسكه كگونه  ز، آنين يشكت، مورد نسل يه بشريعل

  ور اضافه شده است. كند، به فهرست مذك مي فيرا تعر آنم.،  1948دسامبر 
ر يول مرور زمان، ارجاع به اعمال غمورد عدم شم ملل در سازمانون ينواسكدر 
 حيز اضافه شده است و تصريد نيآپارتا يض نژادياست تبعياز س يناش يانسان
نوامبر  3ملل متحد مورخ  سازمانون ينوانسكتوسط » ديت آپارتايجنا«ه كند ك مي

د يت آپارتايعبارت جنا): «2ف شده است (ماده يل تعريدر عبارات ذم.،  1973
 يكا حفظ سلطه يه به منظور استقرار كاست اي  يانسانر يال غدهنده اعم نشان

طور منظم ه اعمال شود و گروه دوم را ب يگريد يبر هر گروه نژاد يگروه نژاد
ه نه تنها شامل واردآوردن لطمه به ك يليفهرست طو». ت قرار دهديدر محروم

از  يا بخشيامل ك يم منجر به نابودير مستقيا غيم يه مستقك ياست به نحو يزندگ
، يا ذهني يت جسميتمام«راد صدمه به يه شامل اكگردد، بل يانسانگروه  يك
ض يو اعمال تبع» ها نجهكش«ن انواع يگروه، هم چن يك ياعضا» ا شأني يآزاد
  آورده شده است.  يل متن قبليمكباشد، جهت ت مي زيآم

نام  1993 مه 3ملل متحد مورخ  سازمانت يامن يد از قطعنامه شوراين بايهم چن
از حقوق  يقضاوت در مورد افراد مسئول تخط يرا برا يالملل نيب يدادگاه«ه كبرد 

به بعد انجام  1991سابق از سال  يوگسالوين يه در سرزمك يالملل نيبشر دوستانه ب
 درم.،  1991نوامبر  8خ يدر تار يگرين قطعنامه با قطعنامه ديرد. اكجاد يا» گرفت

 يسابق و رواندا، دادگاه يوگسالويدر هر دو مورد  ل شد.يمكمورد رواندا ت
 يكان و زمان بود نه كت آن محدود به ميه صالحكمورد نظر بود  ياختصاص

را برخاسته از ياست، ز» يالملل نيب«امالً كدر هر دو مورد دادگاه  . امايدادگاه دائم
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ا يرگ (ر دادگاه نورنبيروز نظيپ يشورهاكاست و نه فقط  يالملل نيل جامعه بك
را  TPIXه كاي  ن قطعنامهيچنهم 20شمن).يچه در دادخواست آ ر آنينظ يانيقربان

)، 2(ماده » م. 1949ژنو  ياز قراردادها يجدهاي  يتخط«رد همزمان كجاد يا
ه ك ييها يري)، درگ4(ماده  يشك)، نسل 3ا عرف جنگ (ماده ين ياز قوان يتخط«

ل عمل اصطالحاً كش يانسانر يال غن اعميسابق رخ داد، چن يوگسالوين يدر سرزم
و منظم و  ير تجاوزات عمومينظ يرا به خود گرفت، اعمال» يقوم يساز كپا«
 يها دادگاه ييه قضايرو» ياجبار يگر يشامل روسپ يال تجاوز جنسكر اشيسا
ه كت يه بشريت عليف جنايح تعريات متعدد آن، در تصريخالل اجرائ از يالملل نيب

 باشد. مي ميت است، سهيشدن بشر يآن قربان يژگيت، وبنا به اظهارات قضا
)Cassese et Delmas-Marty, 1997, p81(  

 يدائم يت دادگاه جزاي، صالحم. 1998ه يخ ژوئيون رم در تارينوانسكباالخره 
ت قرار يه بشريت عليه در رأس آن جناك، اتياز جنااي  الملل را بر مجموعه نيب

ا ي يحمله عموم«رد: كف ين تعريت را چنيبشر هيت عليد نمود و جناييدارد، تأ
ه نه تنها شامل نسل ك» يرنظاميت غيبه جمع يزه قبليشده، با انگ تيمنظم، هدا

 ي(زمان ياجبار يساز ميا عقي ينجه، تجاوز، باردارك، شيدار ه شامل بردهكبل يشك
ت يمفهوم جنا يدگيچيپ ياين گويباشد. ا مي ور انجام شوند)كط مذيه در شراك
 ياتير جنايد و ساي، آپارتايشك ات نسليجنا«ن شامل ياه بنابركت است يه بشريلع

   21».رديگ نمي ن عبارت عام قراريبه جز ا يگريچ عبارت ديه تحت هكاست 
ه تحت عنوان كپردازد  مي ييبردن و برشمردن رفتارها ه به نامكن روش يا
 يفيشود، اما تعر مي الز دنبيرند، همچنان امروزه نيگ مي ت قراريه بشريت عليجنا
ق يدهد تا بتوان از طر نمي ت ارائهيه بشريت عليجنا يح از چارچوب مفهوميصر
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ا الزم است يپاسخ گفت: آ انسان يد مثل مصنوعيآن به مسائل برخاسته از تول
  م؟ يز قائل شويت و نوع بشر تمايان بشرين منظور ميبد
ه ك يگردند با جرائم مي رمنج يزندگ يه به نابودكرا  ياتيتوان جنا مي ايآ
را به  انسان يد مثل مصنوعيد توليا باينند همانند دانست؟ آك مي ليرا تسه يزندگ
  افزود؟ ياجبار يم سازيعق

ت يجنا يستياز چ يشمردن، ما را به طور ضمنا بريبردن  ن حال روش ناميبا ا
 كو در ل موارد متفاوت نامبرده شده، به تصوريرا تحليسازد، ز مي ور مطلعكمذ

به  انسانفردبودن هر  ه به طور همزمان منحصربهكگردد  مي ت برياز بشر يخاص
 را مفروض ين حال تعلق ثابت او به جامعة بشريتا و در عيك يموجود عنوان
 كقابل در» گريد« يفرد به عنوانه موجود بشر ظاهراً ك دارد. خالصه آن مي

 يا مذهبي ي، فرهنگينوادگگروه خا يكقاً در يعم اگرچهه كن معنا ياست. بد
از  يت خود را از دست بدهد و تا حد عنصريد فرديت دارد اما هرگز نبايعضو

ل يب قابل طرد است تقلين ترتيگر و بديد يض با عنصريه قابل تعوكن گروه يا
از به ين ـ گروه را دارد يكاز به تعلق به يموجود بشر ن اگرچهند. كدا يمنزلت پ

اما  ـخورد  مي د شدگان به چشميت و تبعيمل ياز افراد ب ياريان بسيه درمك يتيهو
نند باعث از دست دادن منزلت او كر يشه و اصالتش محبوس و زنجياگر او را به ر

  ت خواهند شد. يدر بشر
ن يدر ا 22فرانسه يادمكاستاد برجسته حقوق و عضو آ ـ يخانم دلماس مارت

از  يثرتكت، يه بشركم يريپذف را بينش و تعريباين نه اعتقاد دارد: اگر يزم
 به عنوانسان، خود را يكه با حفظ منحصر به فرد بودن تعلق كتاست يكموجودات 

گر به يت ديه بشريت عليآنگاه مفهوم جنا ـ ندك مي ت حفظيبشرهاي  مؤلفه
ه در كگردد  يد شامل موارديه باكگردد، بل نمي محدود يموجودات بشر ينابود
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 ف فوق را به مخاطرهيور در تعركت مذير، بشربش يزندگ يت ظاهرين رعايع
ا منظم و ي يون رم (تهاجم عمومينوانسكف مندرج در يت از تعركاندازد. با حر مي
 حود به هر نين اتهام باي)، اير نظاميت غيبه جمع يزه قبليت شده با انگيهدا
قض ل به نيتما يزه قبليا با انگيافته يت ي) عموميا عملي كي، پزشيي، قضاياسي(س

ه به ك يانسان يها تواند تا قتل عام گروه مي ن انحصارياصل منحصر به فرد بودن (ا
مشابه  يس تا ساخت موجوداتكا به عياند  افتهيل يتقل يكيا ژنتي يحد گروه نژاد

ا نقض اصل تعلق يش رود)، ي، پيد مثل مصنوعيق توليخصوص از طره ب انسان
از » انسانابر«ا خلق يد، ير آپارتاينظ ز،يآم ضي(اعمال تبع يسان به جامعه بشريك
ها) گسترش  دادن گونه زشيق آمياز طر» پست انسان«ا ي يكينش ژنتيق گزيطر
  ابد. ي

را يگردد ز مي زيمتما يكياز اصالح ژنت انسان يد مثل مصنوعيب تولين ترتيبد
ه بتوان در مورد آن به كست ينش اشخاص نيگز يدهسازمانماً يهدف از آن مستق

م.،  1994ن يه با قوانكفرانسه ( يين جزاياز مجموعه قوان 511-1 ينونكماده قاعده 
موارد  يرد. در عوض، هر دوكد) مراجعه ياصالح گرد يستيدر مورد اخالق ز

ن باره، يت مربوط ساخت. در ايه بشريت عليف جنايتوان به تعر مي ور راكمذ
ه يت علي(جنا يشك سلان نيفرانسه م يين جزاينون مجموعه قوانكا ه همك يزيتما
 11مصوب  يحه قانونيه الكت يه بشريت علي)، (جنايكيت و اصالح ژنتيبشر

) 214- 2به آن را داد، ماده  يد مثل مصنوعيشنهاد و افزودن توليپم.،  2003دسامبر 
ل ين امر به دليا ايه آكد يآ مي شيپ يالؤجا س نيز است. در ايبرانگ تعجب

ن جزا در يمجموعه قوان يها تابكن يبه اول يز رأبوده و پارلمان پس ا يتوجه يب
تازه انتخاب شده م.،  1993ندگان پارلمان در يت نمايثرك، اتقافاً ام. 1992سال 

ر يل سوء تعبيه به دلك نيا ايرده بودند كن خود را فراموش يشيپ يها بودند. انتخاب
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ان يبن ازـ  نوع بشر ـ يستيان زيان بنيز ميه منجر به تماكبود  يريو سوء تفس
  د.يگرد يانسانرامت كشأن و  ـ ياخالق

موجودات  يجسم يت به نابوديه بشريت عليه جناكد نمود ييتوان تأ مي نيبنابرا
معرفت هاي  ديو ترد كت از شين نوع جنايب اين ترتيگردد. بد نمي بشر محدود

و  يمعنو«ب يتخر يشامل نوع 23ر،يرزد و به گفته ژان الديگر مي يستيز
 يوششك يو نف يل نظم بشركب و انهدام يتخر يه به معناكشود  مي »يعيلطبمابعدا
جهت اجتناب از مجادالت ». گردد مي توسط آن حاصل انسانت يانسانه كاست 
ر قابل قبول است يت غيه بشريت عليه جناكتوان گفت  مي ي، به سادگيكيزيمتاف
ار كحاصل  يساز انساناست.  يساز انسانوشش كه خالف جهت ك ل آنيبه دل

 نيصورت نماده ت را بيه بشركاست هايي  ييآهسته ذهن و خاطره و بازنما
به ه از گذشته به ما كاست » تيبشر يو واقع كراث مشتريم«ن همان يسازد. ا مي

 –مان يپ« يكنده را در يآ انسانند و ك مي ده، از زمان حال گذريارث رس
  زند.  مي رقم» تيانسان

ر يف سايدر رد يد مثل مصنوعيمنجر به قراردادن تول وركن استدالل مذيبنابرا
ا ي يشك ، نسليت همچون برده داريه بشريم علير جراينظ يمياتهامات و جرا

ل به يباشد و تما» يعموم« وركه علم مذك گردد، به شرط آن مي يكياصالح ژنت
 يد مثل مصنوعيق تولير موجودات بشر از طريثكت» يزه قبليبا انگ« يدهسازمان

د به يز بايدهند ن مي را انجام ين اعماليه چنك ييها سازمانعتاً يشته باشد، طبدا
را  24يالملل نيب يين جزايت مجموعه قوانيست صالحيافكن يمجازات برسند. بنابرا
 يقضات مل يبرا يالملل نيت بين موضوع صالحيم و در مورد ايبسط و گسترش ده

  م. يريدر نظر بگ
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ن يع د دريه باكم، بلينكرا فقط ممنوع  يمثل مصنوعد يست تولين يافكجه يدر نت
ن يت ايبر مراقبت و نظارت بر رعا يه به تعهدشان مبنكرا  ييها حال دولت

امل ك يه با آگاهكاي  يقينند و اشخاص حقك نمي شورشان عملك ت دريممنوع
نند، ك مي يده سازمان» ا منظمي يطور عمومه ب«را  انسان يد مثل مصنوعياعمال تول

ه با مجموعة دو ك ندارد مگر آن ييمعنا يت از نظر حقوقيجازات نمود. ممنوعم
ن مجموعه عبارتند از: ين شود. ايها در صورت نقض آن تضم از مجازات يبرابر

حقوق بشر موجود  يالملل نيب يها ه توسط دادگاهك يالملل نيب هاي مجموعه مجازات
ا دادگاه ي 25حقوق بشر ييايكآمرون ينوانسكحقوق بشر، ييون اروپاينوانسك(مانند 

گردند؛  مي راديها ا ه دولتيعل ل خواهند شدكيه تشك ييها ا دادگاهيقا)، يآفر يآت
بر اساس  يالملل نيا بي يمل يها هه توسط دادگاك ييت جزايگر با ماهيو مجموعة د

و  ييه جزاكن دو دسته مجازات يشوند. احتماالً ا مي راديت ايه بشريت عليجنا
 ير انصرافيژه تأثيو هب ـا اجبار قانون يگذارند و  انيبن ييها اند، مجازات ييفراجزا

ت واحد يبشر يكما به  كگر تعلق مشتر انيه بكهايي  تيراه را بر ممنوع ـ آن
  (Delmas – Marty)  د.يگشا مي است
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   جهينت
قدرتمند  يابزارها يسر يكاز  يوه متفاوتيفقط ش انسان سازي شبيهقدرت انجام 

نگ يلونكه كست بليها ن يماريا درمان بيناخواسته هاي  يآمدن بر نابارور قيفا يراب
به  ياز زاد و ولد جنس يت است. چرخشيخ بشريتار رد يننده نقطه چرخشك فراهم

ن ينده. بنابراينسل آ يبر رو يكينترل ژنتكجاد يجهت ا اولينو مرحله  ير جنسيغ
ان، خانواده و جامعه همراه كودك يبرا ينيل آفركمش يامدهايبا پ انسان سازي شبيه

 انساند يتول ينگ برايلونكه كن بزرگ معتقدند يباً همه محققيتقر لذا .خواهد بود
د هر گونه يبا مي ر قابل قبول بوده ويغ يه از نظر اخالقكمن است بلير اينه تنها غ

 درحتي رسد در حال حاضر و  مي نظره انجام آن متوقف گردد. ب يبرا يتالش
ه ك نيشف اكتالش به قصد كه  سؤالپاسخ به اين  يبرا ياخالق حل چ راهينده هيآ
ر وجود ندارد. لذا يا خيمن باشد يتواند ا مي انساند يتول ينگ برايلونكا يآ
د توسط قانون منع گردد صرف نظر از يبا انسانمثل مصنوعي د يتول ينگ برايلونك
  شود.  مي نيجا تأمكه آن از يدهد و سرما مي را انجام آن يسكه چه ك نيا

 ينظرات متفاوت پزشكي زيستقات يتحق ينگ برايلونكبودن  يدر مورد اخالق
د صورت يقات تحت مقررات شدين تحقيه اكمندند  هعالقاي  وجود دارد. عده

 يانساننگ يلونكگونه  چيمجوز انجام ه يستيه نباكمعتقدند  يگريرد. عده ديگ
 يق وضع قانون برايه از طركنند ك ميه يو توص حداقل در زمان حاضر داده شود

ن مدت يا يال ممنوع گردد. در طيكومديقات بيتحق ينگ برايلونكچند سال انجام 
اشت كاز  قبل يكيژنتهاي  صي، تشخانسانان يقات رويبر تحق يمرورممكن است 

ه در كو موضوعات مربوطه  يانسان يها ان و گامتيرو يكياصالح ژنت 26ن،يجن
ن مرور يرد. با انجام ايرند صورت پذيگ مي نده انجاميا در آيام بوده و حال انج

ل مربوط نه تنها در مورد يشدن مسا توان به روشن مي ن مدتيا يامل در طك
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و  يد مثليتولهاي  ينولوژكه در مورد همه تكال بليكومديقات بيدر تحق سازي شبيه
 يكافتن ي يل براكمش ديلكه كرسد  مي ن به نظريرد. چنك كمكمرتبط  يكيژنت

ت ياز مزاي  نندهك ح قانعيع، بر توضيسم سريانكم يكردن ك نيگزيراه حل و جا
بر  يمولد مبتن سازي شبيهاست.  كيمولد مت يساز هيت شبيممنوع ياجرا

ن است يشود ا مي ه مطرحك ياست و سؤال يانسانموجود  يكاز » گرفتن يپك«
شده  يانسانز افراد نوع يمنجر به عدم تما اي، آير جنسيد مثل غيتول يه اقدام براك

ما از نظر  ياصل ياست؟ نگران يانسانرامت كجه موجب تعرض به شأن و يو در نت
  ن است. يحقوق بشر چناخالق و 

به  يه اساسك يزيمولد چ سازي شبيهف ي، بنابر تعريانسان سازي شبيهدر مورد 
 ياصل انسانشده همانند  زيسا شبيه انسانان دارد كام«ه كن است يرسد، ا مي نظر

له أن مسيه اك» شده باشند سازي شبيه يسانيكمتعدد  يها انسانظاهراً  يباشد و حت
گر ين صورت ديند. در اك مي را دگرگون انسانمفهوم  يقيار عميطور بسه مسلماً ب

د از يگر را نبايمؤلفه مهم د يكن حال، يوجود نخواهد داشت. در ع يانسانرامت ك
له يوسه تنها ب يشخص يژگير است. وك، تفيانسان: ذات موجود ادمان بردي

شه و يشتر توسط انديه بكشود، بل نمي اركآش انسانملموس جسم  يها قسمت
 يكياز نظر ژنت هرچند، يانسانموجود  يكگردد.  مي مشخص يفردهاي  تيذهن

ت مخصوص يشخص يكر منحصر به فرد و كتف يكباشد،  يگريهمانند موجود د
طور ه باً بيتقر يات فرديه خصوصكتوان گفت  مي يدارد. حت مي خود نگه يرا برا

در  ياساسهاي  ه در واقع، شناختك يقيشوند. به طر مي نيشه معيامل توسط اندك
الت مطرح شده توسط كمش يابيارز يرا برااي  هيط اوليمولد، شرا سازي شبيهمورد 

  دهند. مي لكيد حقوق بشر تشياز د يساز هيشب
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