
 

 

 باسمه تعالی
ورده آن هنوز نتوانسته آفر پیداست و از آنجا که این دانش نو

هایی که برای آن  ها و زیان عمومی و شایع باشد، آسیب

اند، احتمالهای عقالنی است. این زیانهای احتمالی،  برشمرده

روند شبیه سازی است وگاهی  برگرفته از نفس عملیات وگاهی 

آسیب های برونی است که پس از عملیات، برجامعه یا فرد شبیه 

 1شود. سازی شده وارد می

 الف ( مضرات شبیه سازی از نظر پزشکی 

های همه گیر: شیوع بیماری ها و( احتمال پیدایش بدشکلی1

ب ژن سالم همراه سازی به منظور اصالح ژنها یا انتخا شبیه

از آنجایی که تمامی بیماریهای وابسته به ژن شناخته  باشد و می

باشند وگاهی این بیماریها با افزایش سن به مرحله  شده نمی

آنها را  توان هنگام شبیه سازی، نتیجه نمی رسند در ظهور می

این بدین معناست که در صورت وقوع یک بیماری  اصالح نمود و

بین خواهند رفت، چرا که  افراد مشابه به یکباره ازوابسته به ژن 

تنوع خود، مقاومتهای متفاوتی برای  انسانها برحسب گوناگونی و

 2ابتالء به بیماریها دارند.

فروش )بازار سیاه(: استفاده از  ( ایجاد بازارهای خرید و2

کودکان شبیه سازی شده برای مصارف مختلف پزشکی، آزمایش 

 3داروها و..

 ولید یک نژاد زیردست برای مقاصد اقتصادی، سیاسی و( ت3

 نظامی.

( استفاده ازکودکان شبیه سازی شده بعنوان اهداکنندگان 4

 4اعضاء.
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( ایجاد اختالالت زیست شناسی: ویاچالوتارانتول)رئیس 5

گوید: ما درتجربیات خود  مؤسسه ژنتیک مولکولی روسیه( می

ارد شاهد اختالالتی بیشتر مو برای همسان سازی حیوانات، در

 .5ایم که سرطان از شاخص ترین آنهاست بوده

 ب( مضرات شبیه سازی از نظر اخالقی 

 ودیدگاههای زوایا از –ترین چالش قرن جدی –شبیه سازی

 با آشنایی برای حال. دارد مختلفی اخالقی مضرات، مختلف

 شبیه به مردم عامه دیدگاه بیان به مختصراً، اخالقی مضرات

 .شود می پرداخته آن اخالقی سوء آثار برخی و سازی

( نقض کرامت انسانی: درغالب آثاری که از منظر اخالقی به 1

مسئله شبیه سازی پرداخته، بارها تعابیری چون کرامه االنسان، 

امتهان وکرامه االنسان بیان شده است، این نگرش با نقل آیه 

والبحر ورزقناهم ولقد کرّمنا بنی آدم وحملنهم فی البرّ » شریفه 

آغاز  6«من الطیّبت وفضّلنهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیالً

شرافت  خداوند از گرامی داشتن انسان و آن، که در شود می

 3گوید. موجودات سخن می او بردیگر  بخشیدن

آید که مثل  کلونینگ( فردی به دنیا میبا پدیده شبیه سازی )

بد، حتی ممکن است خوامی خورد و زند، غذا می ما حرف می

 توان آنان را در بهتر از ما فکر کند. پس چطور می درآینده، بسیار

 آیا این توهینی به منش و فروش قرار داد؟ و معرض خرید

اینصورت، انسان این موجودی  آیا در باشد؟شخصیت انسانی نمی

شمارد تا درجه پایین  که خود را بهترین خلقت هستی می

که وقتی چیزی راحت بوجود آید،  ؟ چراکندحیوانیت تنزل نمی
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دیگر ارزش وجودی خود  رود و بی ارزش نیز از دست می راحت و

 2را نخواهد داشت.

( از بین رفتن عواطف انسانی: شبیه سازی موجب از بین 2

شود.  عواطف در میان افراد جامعه می رفتن ارزشهای انسانی و

روابط  ه ها وطفل شبیه سازی شده در این عمل، نیمی از عالق

مادری را ازدست میدهد؛ زیرا همه مشخصات سلول  و پدر

 یا مادر و چون بدون پدر جسمی یک شخص دهنده را داراست و

 مادر متولد شده، در واقع هویت خانوادگی ندارد و و یا بدون پدر

 9جز شبیه خود، خویشاوندی نیز ندارد. 

زمانی که کودک شبیه سازی شده متوجه شود بعنوان 

جایگزین برادر یا خواهر دوقلویش بوجود آمده، چه احساسی 

یابد که پدر ومادر، برای  خواهد کرد؟ او درمحیطی پرورش می

کنارآمدن با غم ازدست دادن فرزند خود، موجودی شبیه او را 

بوجود آورده اند. این وضعیت فشار زیادی بررشد عاطفی این 

فرآیند، تدریجاً  انسان شبیه سازی شده وارد خواهد کرد. این

موجب مرگ عواطف واحساسات وامیال در میان این نوع انسانها 

خواهد شد، پس شبیه سازی موجب تجاوز به حقوق طبیعی 

 17شود. وانسانی طفل می

خانواده شده، روابط  ( شبیه سازی باعث فروپاشی نهاد3

 سازد وگاهی باعث تشکیل ندادن خانواده و زناشویی را مختل می

دن مشکالت آن وروی آوردن به راههای نامشروع بوده تحمل نکر

قناعت کردن به شبیه  وگاهی فقط  برای ارضای غریزه جنسی و

 باشد. سازی برای کسب فرزند می
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 احساسی: چه احساسی به یک مادر و ( ناهنجاریهای روانی و4

یا نوجوان دست خواهد داد زمانی که متوجه شود مادر او، خواهر 

یا پدرش، شوهرخواهرش  و 1گ او، مادرشمادربزر اوست و

کند، خودش را  به کودک خود نگاه می وقت که مادر است؟!! هر

نوجوان با مشاهده  بیند که درحال بزرگ شدن است و می

باشد  مادرش گویی در حال مشاهده فیلم بزرگ شدن خودش می

هویت  نظر بگیرید درسنینی که شخصیت و این نوجوان را در و

کل گیری است، چه احساسی به او دست خواهد داد او در حال ش

 نظربگیرید یک پدر در 2چه فشارهای روانی را باید تحمل کند؟ و

 12به دخترشبیه سازی شده خود از همسرش بنگرد که در سن 

سال قبل است چه احساسی  35سالگی دقیقاً مانند همسرش در

س زن فرزندی است یا احسا و نسبت به او دارد؟ آیا احساس پدر

 شوهری؟ و

 ج( مضرات شبیه سازی از نظر اجتماعی 

( رواج بردگی انسانی: گسترش تکنولوژی شبیه سازی 1

انجامد. برای  انسانی به پیدایش ورواج نوعی بردگی جدید می

هسته  رحم و اجرای این تکنولوژی عمدتاً نیازمند تخمک و

 نتیجه کسانی که خواستار شبیه سازی انسانی سلول بوده. در

هستند در پی خرید عناصر فوق برخواهند آمد وکسانی آماده 

به این ترتیب  فروش تخمک یا اجاره رحم خویش خواهند شد و

 فروش تخمک های خوب و بازاری جهانی جهت خرید و

جان افراد فقیر مورد  تن و شود و های مهیا پدیدار می رحم

 3رفت. استثمار قرارگرفته، نوع تازه ای از بردگی شکل خواهد گ

مخالفان  : دالیل اکثر( بی هویتی اشخاص شبیه سازی شده2

  این فرض استوار است که افراد شبیه شبیه سازی انسانی بر
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165. 

می توان از آنها بعنوان ابزار  سازی شده هویت خاصی ندارند و

استفاده کرد. موضوعی که در امریکا مورد بحث هست، تولید 

شجاع  از سربازان قوی وسربازانی است که به روش شبیه سازی 

توان به سربازان نیرومندی دست  آیند. از این طریق می بوجود می

 مادر و یافت که بدون داشتن عالئق خانوادگی)نداشتن پدر

 4ارتش را خانواده خود بدانند. درجنگ شرکت کنند و مشخص(

سرنوشت معرکه را  ودرهرتهاجمی به نفع مهاجمان عمل کنند و

 5ان رقم بزنند.به سود جنگ ساالر

اگرشبیه سازی انسانی رواج پیدا کند، پس از چند نسل همه 

افراد شبیه یکدیگر خواهند شد و دیگر هیچ تمایزی میان این 

خواهند از این  فرد با آن یک  وجود نخواهد داشت؛ زیرا همه می

خواهند که بهترین ها را شبیه  همه می تکنولوژی استفاده کنند و

جه همه از الگوی واحدی تبعیت کرده، در سازی کنند، درنتی

تنوع اجتماعی  و 6درازمدت همگان شبیه یکدیگر خواهند گشت

 میان خواهد رفت. از

شبیه سازی شده از  معضالت دامنگیرفرد از دیگر مشکالت و

نظر اجتماعی این است که دیگران نمی دانند با او چه رفتاری 

او ندارند. شخص شبیه  یا آن که رفتار مناسبی با داشته باشند و

تفکرات  داند. و سازی شده خود را به مثابه انسان درجه دوم می

همچنین  اجتماع و منفی شخص شبیه سازی شده به خود و

اجتماع نسبت به او باعث ایجاد شکافهای عمیقی بین طبقات 

 گردد.  اجتماعی می

  -11233433  تلفن: مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا                       
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