حقوق بشر و شبيهسازي انساني
سيد حسن اسالمي

چکيده
برخي از مخالفان شبيهسازي ،آن را به لحاظ حقوق بشري نادرست و غير اخالقي ميدانند و براي اثبات ديدگاه خود به داليلي
تمسك ميجويند؛ از جمله آنکه هر انساني حق دارد هويت و فرديت انساني متفاوت و متمايز از ديگران داشته باشد.
شبيهسازي ،نقض اين حق طبيعي است؛ به دو دليل :نخست آنکه هويت انساني که از طريق غير جنسي پديد ميآيد ،مخدوش
خواهد شد و ديگر نميتوان به او به چشم يك انسان کامل نگريست .دوم آنکه انساني که از اين طريق توليد ميشود ،نسخة
بدل انساني ديگر است و اين نقض حق متفاوت بودن و منحصربهفرد بودن است .به اين ترتيب ،از منظر حقوق بشري،
شبيهسازي انساني به دو دليل نادرست و ناقض حقوق انساني است :نقض هويت انساني و ديگري نقض منحصر بودن و
يگانگي فرد.
مقاله حاضر ميکوشد با توضيح ماهيت شبيهسازي انساني ،مواردي را که ادعا ميشود مخالف حقوق بشر است بررسي نمايد
و قوت ادلهاي را که از اين منظر در مخالفت با آن ارائه شده ،بسنجد.
واژگان کليدي :حقوق بشر؛ شبيهسازي انساني؛ هويت انساني؛ حق متفاوت بودن.

در فوريه سال 1997م ،مجلة بينالمللي

Nature

از توليد موفقيتآميز گوسفندي نوشت که

در مؤسسة تحقيقاتي روزلين نگهداري ميشد .يان ويلموت ( ،)Ian Wilmutمحقق و جنينشناس
اسکاتلندي ،در اين گزارش خبر داد که همراه با همکارانش در مؤسسه تحقيقاتي روزلين ( Roslin

 )Instituteدر ادينبورگ اسکاتلند توانستهاند پس از  276بار آزمايش ناموفق ،نخستين پستاندار
را به کمک تکنيک انتقال هستة سلول جسدي ) (Somatic Cell Nuclear Transfer Scntبه وجود
آورند .محصول اين کوشش ،زاده شدن گوسفندي بود که دالي ( )Dollyناميده شد و تصاويري از
آن در مجالت معتبر جهان به چاپ رسيد .آنچه در توليد دالي تازگي داشت ،استفاده از هستة سلول
غير جنسي 1به جاي گامت ( )gameteنر يا اسپرم براي توليدمثل بود .استفاده از سلول
تخصصيافتة پستان گوسفند مادهاي به نام روزي ( )Rosyبه جاي اسپرم گوسفندي نر تا آن زمان
از محاالت علوم زيستي به شمار ميرفت .تا آن زمان اصل مسلّم آن بود که سلولهاي جسدي يا
حقوق بشر ،جلد  ،1ش ( 1بهار و تابستان .22-7 ، )1385

مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382

1
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غيرجنسي تخصص يافته هستند ،به اين معنا که هنگام تقسيم ،تنها مشابه خود را توليد ميکنند؛
8

سلول چشم تنها چشم ،و سلول کبد تنها کبد را پديد ميآورد .از اين رو ،ساختن يک موجود کامل
از سلول نامه
شمارهمحال به نظر ميرسيد .البته در درون هستة هر سلولي قابليت ساختن همة
مفيد /پوستي
کبدي يا
هشتماما /مهر
سي و
پس واز تخصصيافتگي ،اين قابليت از ميان ميرود و غيرفعال ميگردد .کار
دارد،
اعضا وجود
آبان 1382

ويلموت و همکارانش آن بود که سلول تخصصيافته را

به حالت پيش از آن برگردانند2.

اين تکنيک تنها يک مسئلة علمي و کش ف پزشکي ساده نبود ،بلکه ميتوانست نتايج
اجتماعي ،اخالقي و ديني خاصي نيز داشته باشد :آيا مي توان به همين شکل انسان را شبيهسازي
کرد و از پدر و8نهاد خانواده بي نياز شد؟ آيا اعمال چنين تجاربي بر انسان ،اخالقي و مجاز
است؟ از آنجا که موجود شبيهسازيشده ،از نظر ژنتيکي ممکن است تا  %99مطابق موجود اصلي
تم
باشد ،اگر اين تکنيک دربارة انسان به کار بسته شود ،آيا هويت ،فرديت و تمايز انسانها به
توجه /به اين پرسش ها بود که مجامع علمي ،سياسي و ديني را به موضعگيري
افتاد؟ مفيد
خطر نخواهد نامه

هشتممسئله برانگيخت .از آن ميان ،ميتوان به دستور بيل کلينتون ،رئيس-
فهم اين
جهت
و تالش در
سي و
شماره

جمهور وقت آمريکا ،به « کميتة ملي مشورتي اخالق زيستي»

(National Bioethics Advisory

 8) Commissionمبني بر تهية گزارشي جامع دربارة پيامدهاي اين مسئله

(klugman&murray:

) ، 38دعوت مجلس سناي آمريکا از يان ويلموت جهت حضور در کنگره و توضيح اقدامات
نامه مفيد /
گروه خود و موضع گيري مدير کل سازمان بهداشت جهاني ( )WHOبر ضد شبيهسازي انساني
شماره سي و هشتم
اشاره کرد .اين نگرانيها هنگامي جدي تر شد که گروه شبهمذهبي «رائيليان» خبر شبيهسازي
 /مهر و آبان
نخستين نوزاد انساني را منتشر ساخت و مدعي شد که دختري به نام ايو ( )Eveيا حوا را
1382
شبيه سازي کرده است .البته اين خبر رسماً تأييد نشد و آنان نتوانستند يا نخواستند دليل قانع-
کننده اي بر اين ادعا ارائه کنند .چنين احتمالي موافقان و مخالفان شبيه سازي انساني را به دو
اردوگاه متمايز تقسيم کرد :گروهي از آن استقبال کردند و مجدّانه به دفاع از آن برخاستند؛
مانند گرگوري 8اي .پنس که در کتاب

چه کسي از شبيهسازي انساني مي هراسد؟( Who's afraid

 ) of Human Cloningادلّة مخالفان را قاطعانه رد کرد(.)see Pence,1998اما مخالفان نيز طيف
تم
گسترده اي را تشکيل ميدادند :از اعضاي « کميتة مشورتي ملي اخالق زيستي» و برخي از
متخصصان 8
مهندسي ژنتيک مانند لئون کاس گرفته تا کليساي کاتوليک ،که شبيهسازي انساني

را تقبيح کرد و آن را ناقض کرامت انساني دانست 3.پاپ فقيد ،ژان پل دوم ،نيز خطاب به
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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اشاره نظم
مالکيت و
کرد و آن را
حقوقانسان
کنفرانس بينالمللي انتقال اعضا ،به پيامدهاي اين کار يعني ابزاري شدن
9
بازارهاي کارآمد
غيراخالقي خواند.
درآمد

ت و نظم بازارهاي کارآمد

اما در ميان مخالفان شبيهسازي انساني به ويژه در ميان مسلمانان اهل سنّت ،برخي داليل
حقوق مالکيت و نظم
کالمي را پيش ميکشند و شبيهسازي انساني را مغاير سنّت خدا ،يا تغيير خلقت ميدانند؛ برخي نيز
بازارهاي کارآمد
به داليل فقهي مانند خلط نسب و معضل ارث ،اين کار را حرام ميشمارند .در مواردي نيز نقطة
ثقل نقد ،کرامت انسان و حقوق مسلّم او است؛ حقوقي که همگان در آن مشترکاند .از اين منظر
حقوق (مالکيت و
نظم است .از
)Uniqeness
داليلي اقامه ميشود که مهمترين آنها دو دليل هويت ( )Identityو فرديت
بازارهاي راکارآمد
مخدوش ميسازد.
نظر مخالفان ،شبيهسازي انساني ،هويت و فرديت شخص شبيهسازيشده
اينک نخست به تقرير اين دو دليل و سپس به تحليل آنها ميپردازم.
ت و نظم بازارهاي کارآمد
 .1دليل بيهويتي

سازينظم
مالکيت و
غالب مخالفان شبيهسازي انساني ،فرض را بر آن گذاشتهاند کهحقوق
شده هويت
افراد شبيه
خاصي ندارند و به مثابه قطعات يک ماشين هستند و ميتوان از اين بازارهاي
کارآمدايجاد صدها و
تکنولوژي براي
هزاران فرد بيهويت و بدون قدرت انتخاب و تصميمگيري سود جست؛ يعني ماشينهاي زنده،
قدرتمند ،پويا و در عين حال بيارادهاي پديد آورد که در جنگ بر ضد مخالفان بتوان از آنان
استفاده نمود (فضلاهلل .)198 :1997 ،از اين منظر ،انسان شبيهسازيشده ،بردة دانشمندان و
دارايي آنان به شمار خواهد رفت (خطاب .)74 :1997 ،گاه نيز اين دليل اين گونه تقرير ميشود
که انسان شبيهسازيشده به دليل نحوة زايش خود احساس ميکند که شبح و نسخة بدل ديگري
است و خود هويت مستقلي ندارد .از اين رو ،شبيهسازي انساني يکي از حقوق مسلّم هر کس،
يعني داشتن هويت ،را از ميان ميبرد و به همين جهت ،ناپذيرفتني و غيراخالقي است.
 .2دليل نابودي فرديت

طبق اين دليل اگر شبيهسازي انساني رواج پيدا کند ،پس از چند نسل همة افراد شبيه يکديگر
خواهند شد و ديگر هيچ تمايزي ميان اين فرد با آن ديگري وجود نخواهد داشت؛ زيرا همه ميخواهند
از اين تکنولوژي استفاده کنند و همه ميخواهند که بهترينها را شبيهسازي کنند؛ در نتيجه ،همه از
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الگوي واحدي تبعيت کرده ،در درازمدت همگان شبيه يکديگر خواهند شد .يوسف قرضاوي مسئله را
10

اينگونه به تصوير ميکشد« :شبيهسازي ناقض تنوع است؛ زيرا مبتني بر توليد نسخهاي مکرر از يک
شخص نامه مفيد /
شمارهدانشآموزان شبيهسازيشده را تصور کنيد! حال معلم چگونه آنان را از
است...کالسي از
دهد؟مهر و
هشتم /
يکديگر سي و
چگونه زيد را از عمروْ و بکر تميز دهد؟ چگونه بازپرس ،مجرم را از بيگناه
تشخيص
آبان 1382

تشخيص دهد ،در صورتي که چهرهها يکسان ،قد و قامت يکسان و آثار انگشت آنان يکسان است؟
از آن باالتر ،چگونه شوهر ،زن خود را از زن ديگري تشخيص دهد ،در حالي که آن يک نسخه مطابق
اين يکي است؟ و چگونه زن ،شوهر خود را از ديگري تشخيص دهد ،در حالي که آن ديگري
نسخهاي از همين10يک است؟ اگر پديدة تنوع و اختالف رنگها که خداوند مردم را بر آن آفريده
است ،از ميان برود ،همة زندگي آشفته و فاسد ميشود»(نک.)www.qaradawi.net :

تم
از اين منظر ،اين برابري و مساوات و تشابه کامل در همه چيز ،حتي ضريب هوشي و اندازة

نخستين مفسده آن است که اساساً رشد جامعه در گرو وجود افراد باهوش و
نامهدارد.
فيزيکي ،مفاسدي
مفيد /
هشتم با ابداعات و اختراعات و کشفيات خود موجب تحرک جامعه و حرکت
هستند که
نوابغ است.
آنانسي و
شماره

به جلو ميشوند .اگر همه بخواهند آنان را شبيهسازي کنند و به تعبير ديگر مانند آنان شوند ،معناي
آن از بين رفتن10نوابغ است (فضلاهلل.)198 :1997 ،
دومين مفسدة اين کار آن است که اساساً برابري همگان ،مخالف سنّت خداوند در هستي
نامه مفيد /
است :خداوند فقير و غني را خود آفريده است ،حال آنکه شبيهسازي انساني با ايجاد افراد همسان،
شماره سي و هشتم
اين سنّت را نقض ميکند (مصباح .)7-36 :2002 ،به تعبير ديگر گويي در کل کرة زمين تنها
 /مهر و آبان
يک مرد و يک زن وجود دارند و باقي همه کپيهاي آنان به شمار ميروند (الدمرداش:1997 ،
1382
.)112
 .3بررسي دليل بيهويتي

آيا دو دليل فوق پذيرفتني است و ميتوان به استناد آنها شبيهسازي انساني را ناقض حقوق
10

بشر دانست؟ پيش از پاسخ بهتر است به تحليل دقيق اين داليل بپردازيم.
هويتي از نظر علمي بر سوء فهمي عميق مبتني است و گوياي برداشت ناصواب
دليل بي تم
مخالفان از مفهوم هويت و شخصيت است .در بررسي اين دليل ميتوان به نکات زير اشاره کرد:
10

يکم .چرا تصور ميشود که شخص شبيهسازيشده هويت ندارد؟ عمدهترين دليل آن است که
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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هسته ،نظم
مالکيت و
گويي همان
حقوقدهندة
شخص شبيهسازيشده به دليل تطابق ژنتيکي  -تا حد  - %97با شخص
1
کارآمد
بازارهاي
شخص است .اما اگر مقصود از نداشتن هويت ،تطابق ژنتيکي باشد ،بايد اين دشواري دربارة
1

دوقلوي يکتخمکي به گونهاي جديتر وجود داشته باشد .همشکمان يکسان ()Identical twins
ت و نظم بازارهاي کارآمد
عبارتاند از دوقلويي که بر اثر تقسيم يک زايگوت به وجود ميآيند .در اين مورد ،يک تخمک
نظم به وجود
مستقل را
حقوقجنين
پس از بارور شدن ،تقسيم و به دو زايگوت مستقل تبديل ميشود و دو
مالکيت و
کارآمدشکمان يکسان
 )monozygoticيا هم
ميآورد .به اين دوقلوها ،دوقلوهاي يکتخمکي ((MZ) twins
بازارهاي
گفته ميشود .در اين حالت ،هر دو جنين داراي ساختار وراثتي يکسان و کامالً همانند هستند
(هليگارد .)129 :1378 ،شباهت اين دو حتي از شباهت ميان موجودات شبيهسازيشده بيشتر
حقوق مالکيت و نظم
است؛ زيرا در شبيهسازي حداکثر مطابقت ميان اصل و شبيه %97 ،است و جنين شبيهسازيشده
بازارهاي کارآمد
بخشي از ساختار ژنتيکي خود را از طريق ژنهاي موجود در سيتوپالسم درون تخمک به ارث
کارآمدژنتيکي
فيزيکي و
مشابهت
بازارهاي
ميبرد ،اما اين مسئله در مورد دوقلوهاي يکتخمکي وجود نداردت وو نظم
آنان تقريباً  %100است؛ چرا که عالوه بر گامتهاي مشترک ،از سيتوپالسم يکساني نيز استفاده
ميکنند .بنابراين بايد يکي از اين دو را بيهويت دانست.

حقوق مالکيت و نظم

کارآمدمعيار شخصيت
بازارهايآن را
دوم .اين نوع نگاه و تفسير و ارجاع همه چيز به ساختار ژنتيکي و
دانستن ،گونهاي نگرش مبتني بر جبر وراثتي و حتميت زيستي ( )Biologismيا اصالت زيستشناسي
است که نتيجهاش آن ميشود که انسان را تنها مجموعهاي از ژنهايش بدانيم .بنياد اين نگرش آن
است که انسان چيزي نيست جز مجموعة ژنهايش؛ و همه رفتار و تصميمگيريهاي او در زندگي،
محصول نحوه يا شکل چينش ژنهاي او به شمار ميرود .از اين منظر ،تنوع رفتارهاي اجتماعي يا
حتي تفاوت داوريهاي اخالقي از تفاوت در شکل چينش ژنهاي انسان برميخيزد .کساني با اين
نگرش بر آن بودهاند تا ژن بيکاري ،جنايت ،تنبلي ،اعتياد ،خشونت ،محبت و بيعاطفگي را شناسايي
و معرفي کنند (ليونتين .)151 :2003 ،آنچه تا ديروز ،مسئلهاي تربيتي قلمداد ميشد ،اينک چيزي
جز جابهجايي تصادفي نيکلوتيدها نيست و اين ژنها هستند که سرنوشت انسان را رقم ميزنند.
يافتههاي جديد ژنتيک ،به اين باور دامن زده و امروزه در آمريکا بيولوژيسم يا حتميت زيستي خود به
يک ايدئولوژي نيرومند بدل شده است ،تا جايي که مروّجان آن ،همه چيز  -از دموکراسي ،استبداد،
نحوة اداره کشور و تبعيض طبقاتي گرفته تا مسائل اخالقي – را به آن ارجاع ميدهند .ادوارد
ويلسون در سال  ،1975در کتابي به نام  Sociobiology: The New Synthesisکوشيد نشان دهد
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که سيستمهاي اجتماعي غرب ،ذاتي و سرشتي آن هستند ) .(Audi, 2001: 854همچنين در سال
12

 ،1994ريچارد هرنشتاين و چارلز موراي کتابي را به نام منحني زنگ :هوش و ساختار
زندگيشماره
نامه مفيد /
آمريکايي،
اجتماعي در

(The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in

سي و هشتم  /مهر و

) American Lifeمنتشر ساختند و در آن سعي کردند نشان دهند که تفاوتهاي طبقاتي در آمريکا
آبان 1382

مسئلهاي کامالً زيستي است و در اين ميان کسي مقصر نيست.
اين نگرش ،آگاهانه يا ناخودآگاه ،در ميان مخالفان شبيهسازي انساني نيز رواج يافته است و
آنان بر اساس اين نگرش به نقد شبيهسازي انساني ميپردازند .براي مثال ،عبدالباسط الجمل ،اين
نگرش را در 12
کتاب خود به خوبي منعکس ميکند .به گفتة او ،تحقيقات نشان داده است ناتواني

کسي در کشتن يک گنجشک و قدرت شخصي ديگر براي قتل نفس ناشي از ژنهاي صلحآميز آن
تم
يک ،و ژنهاي ستيزهگرانة اين يکي است (الجمل .)83 :2002 ،وي همچنين عشق را اينگونه
عشق چيست؟ دل يا ديده؟ هيچ يک ،بلکه ژن منبع عشق است» (همان،
نامه«علت
علتيابي ميکند:
مفيد /
تلقي هنگام بحث از شبيهسازي انساني ميگويد که اگر قرار باشد که
 .)86ديگري
همينهشتم
شماره باسي و
شبيهسازي انساني مجاز گردد ،به هيچ روي نبايد اجازة شبيهسازي انساني افراد شرور و جنايتکار
12
شرارت و جنايتکاري ريشة ژنتيکي دارد (الدمرداش .)132 :1997 ،با اين نگرش،
را داد؛ زيرا

انساني فرض ميکنند که ميتوان انسانهايي پديد آورد که مطابق ميل
سازي مفيد /
مخالفان شبيه نامه
کنند و از خود هيچ ارادهاي نداشته باشند .گفتني است که يان ويلموت،
خويش
رفتارهشتم
سي و
سازندگانشماره

آبانسازيشده و اصلي را ناممکن شمرده ،تصريح ميکند که تنها بخشي از
شخصو شبيه
يگانگي مهر
خود /
انسان به وسيلة ژنها تعيين ميشود.
شخصيت1382

اين نقد در سرشت خود ضد اخالقي و ضد حقوق بشري است؛ زيرا فرض را بر اين ميگذارد

که انسان هيچ ارادهاي ندارد و به سادگي ميتوان او را بازيچة اهداف شيطاني اين و آن ساخت.
اشکال اساسي وارد بر اين دليل آن است که خودشکن است و صحت آن در گرو سقم آن است و

در هر صورت12خود را نقض ميکند :اگر چنين باشد که هويت انسان تنها با مجموعة ژنهاي او
ارادة او در هويت يابي او نقشي نداشته باشد ،در اين صورت اخالق و مسئوليت فردي
تعيّن يابد و تم
بيمعنا خواهد بود؛ چرا که گوهر رفتار اخالقي ،اختيار و آزادي اراده است .آنچه رفتار اخالقي را

تعيين ميکند و12شخص را در قبال رفتار خود مسئول يا غيرمسئول ميسازد ،همين اراده است .از
اين رو ،اگر بر اين باور باشيم که ميتوان به گونهاي رفتار ديگران را شکل داد که آنان نتوانند
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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پسنظم
مالکيت و
نميتوان از
حقوق است.
خالف آن عمل کنند ،اين به معناي نفي اراده انساني و نهايتاً نفي اخالق
1
کارآمد
بازارهاي
برهاني اخالقي بر ضد شبيه سازي انساني سود جست .اگر هم بر اين باور باشيم که انسان ،در
3

نهايت ،خود مسئول رفتار خويش است ،داراي ارادة اخالقي است ،فراتر از نحوة چينش ژنهاي
ت و نظم بازارهاي کارآمد
خود عمل ميکند و در اثر اعمال و انتخابهاي خويش هويت مييابد ،در آن صورت نيز دليل فوق
سازي کند،
حقوق ابزاري
ناپذيرفتني خواهد بود؛ زيرا اگر هم کسي بخواهد انساني را به قصد استفادة
شبيهنظم
مالکيت و
کارآمد هويت ،امري
بنابراين مسئلة
همين که اين انسان به حد بلوغ رسيد ،دست به انتخاب خواهد زد.بازارهاي

فراتر از ژنهاي انساني است .اين نکتهاي است که اعالمية بين المللي دادههاي ژنتيک انساني
آگاهانه از آن پرهيز کرده و هويت فرد را فراتر از ساختار ژنتيکي وي معرفي نموده است .در مادة
حقوق مالکيت و نظم
سوم اين اعالميه دربارة «هويت شخص» چنين آمده است :هر فرد ساختار ژنتيکي مشخصي دارد .در
بازارهاي کارآمد
عين حال ،هويت يک فرد به خصوصيات ژنتيکي وي محدود نميشود و در شکلگيري آن
کارآمدديگران
فرهنگي با
معنوي و
شاخص هاي تربيتي ،محيطي و فردي ،و نوع روابط عاطفي،
بازارهاي
اجتماعي،و نظم
ت
نقش دارد و عنصر آزادي در آن مؤثر است.
ژن وها نظم
مالکيت
سوم .هويت شخصي هر کسي مختص به اوست و بيش از آنکهحقوق
باشد ،بر اثر
وابسته به
بازارهايدوکارآمد
عامل بدانيم ،يکي
تجربههاي رواني و روحي شکل ميگيرد .اگر هويت هر کس را محصول
ساختار وراثتي او و ديگري تجربههايش ،آنگاه عامل دوم نقش تعيينکنندهتري خواهد داشت؛
زيرا هويت متمايز و متفاوت دوقلوي يکتخمکي ،تنها از طريق اين عامل قابل فهم و تفسير است،
نه همانندي زيستي آنان.
چهارم .بدين ترتيب ،ميتوان گفت که امکان ندارد کپي کامالً مشابهي از فرد ديگري پديد
آورد و هيچکس نميتواند خود را شبيهسازي کند؛ زيرا هويت و تشخص هر کس به تجارب رواني
او وابسته است؛ تجاربي که قابل انتقال نيست .از اين رو ،اگر کسي خود را تکثير کند ،موجودي
که زاده ميشود ممکن است از نظر صوري شبيه او باشد ،اما هيچيک از تجارب شخص اصلي ،و در
نتيجه ،هويت او را نخواهد داشت (بنس.)120 :1999 ،
گرگوري اي .پنس اين مسئله را ،به تفصيل ،از نظر علمي تحليل ميکند .از نظر او ،شخص
شبيهسازيشده به دو دليل مطابقت کامل با شخص اصلي نخواهد داشت :نخست ،داليل ژنتيکي
است و ديگري داليل محيطي از شرايط رحم گرفته تا تجربههاي فردي و اجتماعي مختص هر
شخص .وي ميگويد اگر من خود را شبيهسازي کنم ،کسي که زاده ميشود کپي فوري من نخواهد
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بود؛ دست کم هنگامي که من پنجاه ساله هستم ،او نوزاد است .غالب کساني که مسئلة بيهويتي را
14

طرح ميکنند از تأثير محيط رحمي و مسائل ديگر غفلت ميکنند .براي مثال ،اگر کسي بخواهد
شمارهتخمکي را که با آن بارور شده يا رحمي را که در آن پرورش يافته است،
مفيد /کند،
نامهسازي
خود را شبيه
خواهدمهر و
دستهشتم /
چگونه به سي و
آورد؟ حتي اگر فرض کنيم که براي اين کار از تخمک و رحم مادر خودش
آبان 1382

استفاده کند ،اين رحم و تخمک ،ديگر مختصات شيميايي سي سال قبل را نخواهد داشت و با آن
متفاوت خواهد بود .در نتيجه ،تخمکهاي نگهدارنده و محيط رحمي و تربيتي شخص اصلي با
شخص شبيهسازي شده متفاوت خواهد بود.
14
مشاهدات نشان ميدهد که دوقلوهاي يکتخمکي ،هنگام بلوغ ،شخصيتهاي متمايزي
پنجم.

خواهند داشت .درست است که وراثت موجب شباهت فراوان ميشود ،اما در اين گونه موارد نيز
تم
تفاوتهايي ميان متشابهان وجود دارد که آنها را از يکديگر متمايز ميکند .دربارة نقش وراثت در
ساني دو نظرية عمده وجود داشته و دارد :يک نظريه همه چيز را به ساختار
شخصيت ان
مفيد /
شکلگيري نامه
دهد و نظرية دوم ،محيط را ،به جاي وراثت ،عامل همه چيز ميانگارد.
ژنتيکي فرد
ارجاع وميهشتم
شماره سي
محققان روانشناسي براي دريافت نقش اين دو و ترجيح يکي بر ديگري تحقيقاتي را سامان دادهاند
و دريافتهاند که 14بهترين گزينه براي تحقيق در اين باب ،استفاده از دوقلويهاي يکتخمکي و
مقايسة آنها با دوقلوهاي دوتخمکي است .از اين رو ،تحقيقات گستردهاي با هدف شناخت تأثير
نامه مفيد /
وراثت يا محيط بر دوقلوها ( )twin studyانجام شده است .در يکي از اين تحقيقات که در استراليا
شماره سي و هشتم
انجام شد ،چهارهزار دوقلو مورد بررسي قرار گرفتند) .(Carlson, 1997:70همچنين در تحقيقي ديگر
 /مهر و آبان
براي نشان دادن نقش وراثت در رفتار ،هفتهزار دوقلوي فنالندي بررسي شدند).(santrock, 2003:108
1382
اين تحقيقات نشان داد که دوقلوهاي يکتخمکي در بسياري از رفتارها با دوقلوهاي دوتخمکي
مشا به هستند و عادات مشابهي دارند .اين مشابهت حتي در مواردي که دوقلوها کامالً از هم دور
بودند و در محيط هاي متفاوتي بزرگ شده بودند ،مشهود بود .با اين همه ،در کنار شباهتهاي گاه
حيرتانگيز14 ،
محققان شاهد تفاوتهاي قابلتوجهي شدند و دريافتند که شباهتها در حدي نيست

که تفاوت رفتاري آنان را تحت الشعاع قرار دهد .البته برخي ،روش و مفروضات اين پژوهشها را
تم
مورد انتقاد قرار دادهاند).(Ibid: 109
تحقيقات14اخير نشان ميدهد که  %50اعمال دوقلوهاي يکتخمکي ريشة ژنتيکي دارد و به
هم شبيه است و  %50نيز نتيجة محيط است .از اين رو ،امروزه غالب محققان به جاي ارجاع همة
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
382
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مالکيت و
نظمطبيعت -
نظرية «
حقوق زمينه
رفتارها به وراثت يا محيط ،به تعامل هر دو معتقدند و نظرية مسلط در اين
1
بازارهاي کارآمد
تربيت» يا «وراثت  -محيط» ( )nature-nurtureاست.
5

هنگامي که ميان دوقلوهاي يکتخمکي اين تفاوت قابل توجه وجود دارد ،مطمئناً ميان فرد
ت و نظم بازارهاي کارآمد
شبيهسازي شده و فرد اصلي تفاوت بيشتري وجود خواهد داشت .گرگوري اي .پِنس ،در مقالهاي با
مالکيتاز وايننظمتصورات
حقوقبه يکي
عنوان «ده افسانة برتر در بارة شبيهسازي انساني» ،در صدد پاسخگويي
يک نسخة کامالً
بازارهاي فرد
غلط است که در قالب چنين پرسشي طرح شده است« :آيا شبيهسازي ،از
کارآمد
مشابه به وجود ميآورد؟» .وي با اشارهاي اجمالي به مسائل تأثيرگذار در شکلگيري شخصيت فرد،
ميان دو نوع صفات ،يعني ژنوتايپ ( )genotypeو فنو تايپ ( ،)Phenotypeتفاوت ميگذارد.
حقوق مالکيت و نظم
شبيهسازي انساني تنها ويژگيهاي ژنوتايپ ،يعني ويژگيهاي معرف نوع و جنس موجود زنده را
بازارهاي کارآمد
بازآفريني ميکند ،آن هم نه صد در صد .بازآفريني فنوتايپ يا ويژگيهايي که محصول فرآيند
کارآمدشخص
نيست و
نظمممکن
ميوکند،
بازارهاي
همکنشي ميان موجود زنده و محيط است و در فرد تجلي پيدا ت
شبيهسازيشده هويت خاص خود را خواهد داشت .سازمان بهداشت جهاني ( )WHOنيز بر اين
تفاوت انگشت ميگذارد.

حقوق مالکيت و نظم

بازارهاي کارآمد
ويلموت و همکارانش
ششم .آنچه در عالم واقع رخ ميدهد خالف باور عمومي را نشان ميدهد.
افزون بر شبيهسازي دالي ،چهار قوچ را که هستة يکساني داشتند ،در چهار تخمک بيهسته شبيهسازي
کردند .نتيجة کار مشابهت و تطابق تقريباً کامل آنها از نظر ژنتيکي بود .با اين حال ،خلق و خوي آنها
از يکديگر متمايز بود .اگر در ميان حيواناتي چون گوسفند ،اين تمايز هويتي محفوظ ميماند ،در
انسان که داراي ساختار پيچيدهتري است ،اين تمايز بروز روشنتري خواهد داشت.
در استدالل فوق اگر مقصود از هويت ،هويت به معناي تشخص زيستي باشد ،در اين صورت
با استداللي نادرست مواجهيم؛ اگر هم مقصود از بيهويتي نداشتن هويت حقوقي باشد ،که اين نوعي
تبعيض بر اساس نحوة والدت محسوب ميشود و خالف حقوق اولية هر انساني است .از اين رو،
مي توان قانون را چنان تنظيم کرد که به همة کساني که با کدهاي ژنتيکي انساني زاده ميشوند،
بيتوجه به نحوة زايش آنان ،يکسان بنگرد و به همة انسانها هويت حقوقي برابر اعطا کند .به طور
طبيعي ميتوان انتظار داشت که اگر شبيهسازي انساني انجام شود ،همين اتفاق رخ خواهد داد،
همانگونه که مسئلة هويت حقوقي اطفالي که از طريق «لقاح برونرحمي» زاده ميشوند ،محفوظ
است .اگر هم اين اتفاق نيفتد ،بايد با اين تبعيض مبارزه کرد ،نه آنکه شبيهسازي انساني را

16

سيد حسن اسالمي

نادرست خواند .به نظر ميرسد پيوند دادن هويت انسانها به نحوة توليد و تولد آنان مخاطراتي در
16

پي دارد که نبايد به آنها تن سپرد .با توجه به همين مسئله است که مادة دوم «اعالمية جهاني حقوق
پيوندشماره
گونهمفيد /
بشر»  ،هر نامه
ميان حقوق انساني فرد و نحوة والدت او را قطع و مقرر کرده است« :هر کس
تمايزي /ازمهر و
سي و هشتم
حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،عقايد سياسي يا غير سياسي ،اصل و منشأ
بي هيچ گونه
آبان 1382

ملي يا اجتماعي ،ثروت ،والدت يا هر موقعيت ديگر ،از کلية حقوق و آزاديهاي مذکور در اين
اعالميه برخوردار خواهد بود»(موحد.)594 :1381،
حاصل سخن آنکه ساختار ژنتيکي ( )Genetic make upفرد ،همانند دوقلوهاي يکتخمکي،
هويت فردي را تشکيل ميدهد) .(Martheler, 2003: 179از اين رو ،دليل بيهويتي
تنها بخشي از 16
فردي پذيرفتني نيست و نميتوان از آن بر ضد شبيهسازي انساني سود جست.
تم
 .4بررسي دليل نابودي فرديت و تمايز

مفيدآن /است که شبيهسازي انساني همة انسانها را نسخة بدل يکديگر ميسازد
نامهدليل
چکيدة اين
شماره سي
هشتم) .اين دليل بر مفروضات نادرستي استوار است که به تحليل آنها
:1997و 112
(الدمرداش،
ميپردازيم:

16

نخستين فرض اين دليل آن است که انسان برابر است با همان ژنهايش .پيشتر روشن شد
مفيد /
ژنتيکي خود عمل ميکند و اين فرض که مبتني بر نوعي حتميت ژنتيکي
نامه خزانة
که انسان فراتر از
است.هشتم
ناپذيرفتنيسي و
است ،شماره
همچنين در اين فرض ،ميان صفات فنوتايپ و ژنوتايپ تفاوت گذاشته
آنکه :آبان
حال و
است ،مهر
نشده /
فرق ميان اين دو مهم است؛ زيرا ژنوتايپ است که از نو توليد و تکثير
1382
تواند به نسل هاي آينده انتقال داده شود ،نه فنوتايپ .به لحاظ نظري ،تنها شبيهسازيِ
ميشود و مي
صفات نوعي يا ژنوتايپ ممکن است و صفاتي که بر اثر تعامل فرد با محيط شکل گرفته ،بروز
مييابند  -يعني صفات فنوتايپ  -همواره منحصربهفرد هستند و امکان شبيهسازي آنها وجود
ندارد .از اين رو ،به فرض که امکان ايجاد افراد مشابه وجود داشته باشد ،اين تنها يک تشابه
16

زيستي و شکلي است ،نه رواني و اخالقي.
فرض اين ادعا آن است که گويي همة کساني که خواستار شبيهسازي هستند ،از
دومين تم
الگوي واحدي تبعيت ميکنند و خواستار شبيهسازي فرد يا افراد خاصي هستند .بنياد اين فرض
16

خطاست .کافي است به متوني مراجعه کنيم که امکان شبيهسازي افراد معروف را پيش کشيدهاند.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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تنوعو نظم
مالکيت
حيرتانگيزي
حقوقشاهد
در آنها به جاي آنکه شاهد تنها دو يا چهار کانديداي شبيهسازي باشيم،
1
کارآمد
بازارهاي
خواهيم بود؛ هر نويسندهاي طبق مذاق ،عاليق ،مليت ،دين و گرايشهاي ديگر ،در پي شبيهسازي
7

اشخاص معيني است .براي مثال ،ميتوان اين افراد را جزو کانديداهاي مطرح در منابع مختلف
ت و نظم بازارهاي کارآمد
مربوط به شبيهسازي انساني يافت :مرلين مونرو ،لنين ،کلوديا شيفر ،ام کلثوم ،مصطفي امين،
سزار ،متنبّي،
نجيب محفوظ ،آدولف هيتلر ،آيشمن ،عبدالحليم حافظ ،استالين ،فرعون،
کلئوپاترا،و نظم
حقوق مالکيت
شکسپير ،آينشتاين و بيل کلينتون.
بازارهاي کارآمد
اگر اين تکنولوژي فراگير شود ،چنين نيست که در همة دنيا همگان بخواهند فرد معيني را
شبيهسازي کنند .چرا بايد فکر کنيم که همة مردم دنيا خواستار شبيهسازي هيتلرند؟ اگر براي مثال،
حقوق مالکيت و نظم
نئونازيها در پي شبيه سازي هيتلر و آيشمن باشند ،احتماالً مخالفان آنان نيز براي شبيهسازي کسان
بازارهاي کارآمد
ديگري خواهند کوشيد .اگر روسها خواستار شبيهسازي پتر کبير ،لنين و استالين باشند ،به احتمال
خواهند بود.
فرانکلينکارآمد
بنجامينبازارهاي
فراوان ،آمريکاييان نيز در پي شبيه سازي جرج واشنگتن ،مونروئه وت و نظم

اگر جنگساالران در پي شبيهسازي کساني مانند چرچيل برآيند ،صلحدوستان نيز براي شبيهسازي
افرادي چون گاندي خواهند کوشيد.

حقوق مالکيت و نظم

بازارهاي
کارآمدروي کرة زمين
گويي بر
سومين نکتهاي که در دليل فوق مفروض انگاشته شده ،آن است که
تنها يک قدرت قاهره وجود دارد و اين قدرت است که سرنوشت آيندة شبيهسازي و اشخاص
شبيهسازيشده را رقم ميزند .گويا ميتوان پيشبيني کرد که در آينده تنها افراد معدودي
شبيهسازي خواهند شد .اما اين فرض خطاست .اين تکنولوژي مانند ديگر تکنولوژيها در اختيار
دولتها و گروههايي با عاليق و دلبستگيهاي متفاوت قرار خواهد گرفت و در نتيجه ،تنوع موجود
همچنان حفظ خواهد شد.
چهارمين مسئله آن است که هماکنون تکنيکي نزديک به شبيهسازي انساني وجود دارد که
ميتوان از آن براي ايجاد افراد مشابه سود جست ،اما کسي در اين زمينه اقدامي نميکند .مقصود
تکنيک «لقاح برونرحمي» است که بيش از يک ربع قرن است که به عنوان روشي براي توليد مثل
مورد استفاده قرار ميگيرد.
پنجمين مسئله آن است که گويي فراموش شده است که شبيهسازي انساني ،به فرض تحقق،
تکنولوژي ب سيار گراني است .از اين رو ،احتمال بسيار کمي در ميان است که شبيهسازي انساني
چنان فراگير و عام شود که چنين نتيجهاي به بار آورد .با آنکه امروزه انجام تکنيک لقاح برونرحمي

18
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در بسياري از کشورهاي جهان سوم نيز رايج است و با آنکه از زمان تولد نخستين نوزادي که به اين
18

شکل از باروري توليد شد ،يعني لوييز براون ،بيست و هفت سال ميگذرد ،هنوز اين تکنيک جاي-
مفيد /
گزين روشنامه
شمارهنشده است و قرار هم نيست که چنين شود.
معمولي
هاي

سي و هشتم  /مهر
که ودر اينجا ناديده گرفته ميشود ،آن است که در شبيهسازي انساني اساساً
ششمين نکتهاي
آبان 1382

تشابه مطلق ،حتي از نظر زيستي نيز امکانناپذير است و ميان شخص شبيهسازيشده و شخصي که
هستة سلول از او گرفته شده است ،تقريباً تا  %3تفاوت وجود خواهد داشت؛ يعني مشابهت آنان
کمتر از دوقلوهاي يکتخمکي خواهد بود .اگر اين رقم تا يک درصد نيز کاهش يابد ،باز براي
باقي ماندن تنوع 18
کافي است .مگر هماينک مشابهت فراوان ميان دوقلوهاي يکتخمکي ،که حدود

يک دويست و پنجاهم تولدها را در بر ميگيرد ،مشکل جدي پديد آورده است؟ و مگر اين مسئلة
تم
پربسامد ،موجب شده است فرديت و تمايز ميان مردم از بين برود تا بتوانيم ادعا کنيم شبيهسازي
مستقر /از روزگار خلقت آدم تا امروز ،يعني قاعده تفرّد و تمايز ،را نابود
اساسي مفيد
يک قاعدة نامه
هشتم.)41
:1997
(خطاب،
سي و
ميکند؟ شماره
مخالفان شبيه سازي انساني خود در موارد مختلف به اين تفاوت توجه دارند و به آن اشاره نيز
 18نهايي «مجمع الفقه االسالمي» اين تفاوت با تأکيد بسيار بيان ميشود .با اين حال،
ميکنند .در بيانية
برخي از مخالفان شبيهسازي در عين توجه به اين تفاوت ،مدعي تشابه تامّ يا در حد تامّ ،و مفاسد
نامه مفيد /
مترتب بر آن ميشوند (الخادمي.)85 :1425 ،
شماره سي و هشتم
هفتم آنکه اين دليل بر يک مغالطة اساسي استوار است .در اينجا چنين فرض شده است که
 /مهر و آبان
اگر شبيهسازي انساني رواج يابد ،ديگر آميزش جنسي متوقف يا ممنوع خواهد شد .از اين منظر يا
1382
شبيه سازي انساني کامالً ممنوع و مطرود است ،يا کامالً رايج و شايع است و حتي جاي توليدمثل
جنسي را ميگيرد .در اين فرض ،صورت مسئله به شکل مغالطة «همه يا هيچ» طرح شده
است) .(Warburton, 1996:27به جاي آنکه اين دو را ما الجمع بدانيم ،ميتوانيم فرض کنيم که

 18هم توليدمثل جنسي رواج داشته باشد و هم شبيهسازي انساني .به فرض که
به طور همزمان،

انساني موجب ايجاد نسخههاي کامالً مشابهي شود ،باز به دليل وجود شيوهاي ديگر،
شبيهسازي تم
يعني توليدمثل جنسي ،همچنان اصل تنوع حاکم خواهد بود .حتي اگر در آينده نيمي از مردم از
 18انساني توليد شوند ،باز نيمي ديگر از طريق توليدمثل جنسي زاده خواهند شد .به
طريق شبيه سازي
اين ترتيب ،مسئلة تشابه همگان پيش نخواهد آمد .از اين رو ،منطقاً اشکالي ندارد فرض کنيم
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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وجودو نظم
مالکيت
شيوة معمول
حقوقجهت
شبيهسازي انساني موجب ايجاد نسخههايي صددرصد مشابه ميشود؛ به
1
کارآمد
بازارهاي
توليدمثل ،اين مسئله به مشکلي نخواهد انجاميد و بعدها کساني که از طريق شبيهسازي توليد
9

شدهاند با کساني که از راه معمول توليد شدهاند ،ازدواج خواهند کرد و نتيجة اين کار زاده شدن
ت و نظم بازارهاي کارآمد
افراد متنوع و از نظر ژنتيکي متفاوت از والدين خود خواهد بود (بنس.)212 :1999 ،
نظم در سطح
مالکيت ومشابه
هاي کامالً
هشتم آنکه طبق يکي از قوانين وراثت ،اساساً امکان ايجاد نسخه
حقوق
کارآمدافراد جامعه را
بازارهايتا همة
کالن و در گسترة زمين وجود ندارد و اگر کساني هم عامدانه بکوشند
يکدست و همانند سازند ،در اين کار شکست خواهند خورد .به گفتة گرگوري اي .پنس« ،قانون
ميل به سوي ميانگين» ( ،)the Law of Regrssion to the Meanمانعي است استوار بر سر هر
حقوق مالکيت و نظم
گونه حرکت گستردة مشابه سازي در افراد .طبق اين قانون ،اگر کسي آگاهانه در پي توليد افراد
بازارهاي کارآمد
برتر باشد ،در نهايت ،در کارش شکست خواهد خورد؛ زيرا افرادي که از طريق شبيهسازي انساني
کارآمدبه اين
بازارهايکنند و
اند ازدواج
نشدهنظم
توليد شدهاند ،ممکن است با افرادي که از طريق شبيهسازي توليدت و

طريق باز «قانون ميل به سوي ميانگين» در کار خواهد آمد و فرزنداني که از اين طريق به دنيا مي-
مالکيت
نظمواقع ،اگر
بود.و در
حقوقخواهند
آيند ،نسخة مشابه پدران خويش نبوده ،تنها وارث نيمي از ژنهاي آنان
کارآمد تنوع در کار
بازارهايکنند باز
اين افراد با افرادي که از طريق شبيهسازي انساني توليد شدهاند ،ازدواج
خواهد بود؛ اگر هم با افراد معمولي ازدواج کنند ،به طريق اوال ،مسئلة مشابهت محقق نخواهد شد.
در نتيجه ،محصول تالش فراوان و برنامهريزي آگاهانه ،طي يک يا دو نسل از بين خواهد رفت
(بنس.)213 :1999 ،
خالصه آنکه دليل فوق دربارة نابودي فرديت و تمايز انسانها بر اثر شبيهسازي انساني و
تبديل آنان به جوجههاي ماشيني يا جعبههاي شکالت ،دليل استواري نيست و مبتني بر

سوءفهمهاي متعدد است .از اين رو ،به استناد اين دليل نميتوان شبيهسازي انساني را محکوم
کرد.
واقعيت آن است که دو دليل فوق بيش از آنکه نتيجة تأمالت علمي و نظري باشد ،برخاسته
از ادبيات علمي  -تخيلي ( )science-fictionاست .طي چند دهة اخير ،آثار متعددي پديد آمده
است که عمدتاً بر دو مسئله تأکيد داشتهاند :بيهويتي شخص شبيهسازيشده و مشابهت کامل او با

شخص اصلي .رمانهايي مانند به صورت او :شبيهسازي يك انسان

( In His Image: The

 ،)Cloning of Manنوشتة ديويد رورويك ،جهاني بدون مردان ( )world without menنوشتة
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20

چارلز اِريك ،سيارة باکرگان ( )virgin planetنوشتة پل اندرسون ،يوشع فرزند هيچکس
20

( )Joshua, Son of Noneنوشتة نانسي فريدمَن ،مرد متکثّر ( ،)Multiple Manنوشتة بِن بُوا و
نامه مفيد  /شماره
 ) The Boys from Brazilنوشتة اِرا لِوين همين سير را دنبال ميکنند .البته
پسراني از برزيل (
سي و هشتم  /مهر و

بيشترين تأثير از آن هاکسلي و دنياي قشنگ نو ( )Brave New Worldاو به شمار ميرود .اين
آبان 1382

رمان گزارشي است بدبينانه از دنياي آينده و تحقير اتوپيا و نقد تکنولوژي .در اين رمان جامعهاي
نشان داده ميشود که بر بسياري از مشکالت عمومي بشري غلبه کرده است و در آن علم و به
خصوص ،روانشناسي و مهندسي ژنتيک سرنوشت همه را رقم ميزند .در اين جامعه زندهزايي و
20
انحراف اخالقي به شمار ميرود و همة افراد از طريق تکثير سلولي در درون بطري و به
ازدواج يک

صورت جيني وتمدستهدسته زاده ميشوند .آميزش جنسي وجود دارد ،اما نه به قصد توليدمثل ،بلکه

فقط براي لذت بردن .افراد از طريق دستکاريهاي ژنتيکي کنترل ميشوند .افراد درجه اول و درجه
مفيد /
طريق کارخانة سازندة انسانها ايجاد ميشود .برخي به عنوان تيپ «آلفا»
نامهکه از
دوم وجود دارند
فکري ،هشتم
شماره سي و
برخي به عنوان «بتا» ،و عدهاي به عنوان «گاما» براي کارهاي يدي ساخته
براي کارهاي
ميشوند .در اين جامعه« :مردها و زنهاي استاندارد ،در دستههاي متحدالشکل ،محصول يک تخم
20

ل
بوخانوفسکيزه ،تعداد کارکنان يک کارخانة کوچک را تأمين ميکند .نود و شش همزاد همشک ْ
يکجور را ميگردانند» (هاکسلي .)18 :1352 ،اصل «توليد انبوه» که قبالً
چرخ نود و ششنامهماشين
مفيد /
وجود داشت ،به کمک مهندسي ژنتيک در زيستشناسي هم معمول شده
بي وجانهشتم
کاالهايسي
تنها در شماره
آبان زايمان طبيعي مطلقاً وجود ندارد و همه چيز به ماشينهاي جوجهکشي
جامعهو نه تنها
است .در/اينمهر
1382شده است ،بلکه اصطالح «زايمان» چندشآور است و چهرة افراد را از شرم سرخ
انساني سپرده
ميکند.
جمعبندي
به نظر مي20رسد که داليلي چون نفي هويت ،فرديت و تمايز که بر ضد شبيهسازي انساني از
سوي برخي از مخالفان اقامه ميشود ،تاب تحليل جدي را ندارد و بيش از آنکه بر مالحظات علمي
تم
و اخالقي و ناظر به حقوق اساسي بشر مبتني باشد ،متأثر از ادبيات علمي  -تخيلي ،و ناشي از
نگراني و ترس20از ناشناخته است.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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يادداشتها

بازارهاي کارآمد
Somatic Cell

Genital Cell

2
1

ت و نظم بازارهاي کارآمد
حقوق مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد

Cloning; Cloning and nuclear transfer-moral and ethical concerns ; by Harry Grffin,
Ian Wilmut & Grahame Bulfield; Cloning and nuclear transfer- on proposals to clone
نظمhumans
 Harryو, by
Griffin.مالکيت
 All available at: www.roslin.ac.uk.حقوق

بازارهاي کارآمد
ت و نظم بازارهاي کارآمد

Juan de Dios Vial Correa, Reflections on Cloning, Pontifica Academia pro Vita,
available at:www.watican.va.
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منابع

بازارهاي کارآمد
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