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شبيه سازي انسان ،يک کپي برداري ناقص
نسرين حاجي ،1كيوان مجيدزاده

2

مقدمه

ميباشند .يكي از مهمترين چالشهاي مطرح شده در مورد اين فن

در علم زيستشناسى ،شبيه سازي ) (Cloningعبارت است از توليد

آوري بوجود آمدن افرادي كامال مشابه با افراد الگوي شبيه سازي

يك موجود زنده بدون آميزش جنسى .هر يك از موجودات جديد

بوده كه ميتواند منجر به ايجاد زندگي طوالني مدت و حتي ابدي

را كلون مىگويند .كلونها از نظر ژنتيكى شبيه به يكديگر بوده و اگر

براي افراد پليد و ناسالم همچون دولت مردان جنايتكار و ...شده و

تعداد آنها زياد باشد ،تشكيل كولونى ) (Colonyمىدهند.

نيز بعنوان ابزاري سياسي مورد سوء استفاده قرار گيرد .اساس اين

در يكي از رايجترين روشهاي كلونينگ ،ابتدا هسته يك تخمك

نگاه برخواسته از اين نظريه است كه انسان شبيه سازي شده كامال

از يك جنس را بيرون آورده ،سپس هسته يك سلول از يك عضو

و بدون هرگونه اختالفي مشابه فردي است كه سلول اوليه شبيه

(مث ً
ال پوست) را در تخمك مذكور وارد نموده و آن را در محيط

سازي از وي بدست آمده است و اين موضوع موانع جدي بر سر

مناسبي جاسازى مينمايند تا طي مراحل آزمايشگاهي مختلف،

را اين فن آوري ايجاد نموده است.

پتانسيل تكثير و تمايز را مشابه يك سلول تخم بدست آورده و

هدف اين مطالعه پاسخ به اين سوال است كه آيا انسان شبيه سازي

در نهايت موجودي مشابه به وجود آيد .به عبارت ديگر ،در اين

شده كپي كاملي از فرد مورد نظر بوده و از نظر شخصيتي و رفتاري

روش به جاى استفاده از يك سلول نر و يك سلول ماده و ايجاد

نيز با او يكسان است يا نه .در صورتي كه پاسخ اين سوال مثبت

يك موجود ديگر ،هر دو سلول را از يك جنس كه در بسياري از

باشد تمام معايب و تهديدهايي كه مخالفان اين روش براي آن

موارد جنس ماده است انتخاب مىكنند.

مطرح ميكنند به جا بوده و بايد براي آنها راه حلي انديشيده

شبيهسازى ،فوايد بسيار شگرفي را در حوزه درماني و تحقيقاتي

شود .ولي اگر پاسخ اين سوال منفي باشد و فرد شبيه سازي شده

داشته و در پيوند اعضا ،مشكالت نازايي ،اصالح عيوب جنين قبل

عينا مشابه فرد اوليه نباشد جايي براي چنين جنجالهايي وجود

از باروري ،ترميم سلولهاي آسيب ديده با ايجاد و تكثير سلولهاي

نداشته و ميتوان از فوايد بي شمار اين روش بهره برداري نمود.

جديد ،توليد حيوانات آزمايشگاهي جهت مطالعات مختلف درماني

مواد و روشها :در اين مطالعه از سويي با استفاده از آيات قرآن و

از جمله توليد داروهاي جديد ،تنظيم جنس كودكان ،توليد انسان،

روايات معصومين(ع) به بررسي انسان و ابعاد مختلف تشكيل دهنده

حيوانات و گياهان با كيفيت باالتر ،حفظ گونههاي در حال انقراض،

اين موجود و از سوي ديگر با استفاده از منابع معتبر به بررسي ابعاد

ايجاد گونههاي منقرض شده و درمان بسياري از بيماريها و ناتوانيها

علمي شبيه سازي پرداخته و در نهايت ضمن مقايسه مجموعه ابعاد

بكار ميآيد .يكي از جنجاليترين كاربردهاي شبيه سازي ايجاد يك

انسان با جنبههايي كه در شبيه سازي ،كپي برداري ميشود به سوال

انسان كامل مشابه انسان اوليه ميباشد كه اين كاربرد بدليل جنبههاي

مطرح شده در هدف مطالعه پاسخ داده شده است.

بحث برانگيز مختلفي كه در پي دارد امروزه به شدت مورد توجه

یافتهها :با رجوع به آيات قرآن مشخص ميشود كه شاكله انسان

دانشمندان و بويژه دولتمردان كشورهاي مختلف قرار گرفته و در

پايه رفتارها و شخصيت وي بوده (كل يعمل علي شاكلته) و ابعاد

جوامع علمي و بعضا سياسي مجادالت مختلفي پيرامون آن شكل

مختلفي در ايجاد شاكله موثر ميباشند .يكي از اين ابعاد ،بعد

گرفته است .موافقين و مخالفين اين فن آوري هريك با استناد به

جسماني انسان است كه در مقايسه با ساير ابعاد نقش قابل توجهي

داليل خود در پي رواج و يا محدود نمودن اين امكان براي بشريت

در شخصيت و رفتارهاي انسان نداشته و صرفا به عنوان مركبي
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براي ساير ابعاد عمل ميكند.

نموده ،در گرفته است .از آنجاييكه بر اساس فلسفه مادي همه چيز

از سوي ديگر با مطالعه در منابع معتبر علمي معين گرديد كه در فن

انسان بايد يك پايه زيست شناختي داشته باشد وقتي فردي مشابه

آوري شبيه سازي تنها بعدي كه كپي برداري ميشود بعد جسماني

فرد مورد نظر ساخته ميشود انتظار بر اين است كه همه جنبههاي

انسان است.

شخصيتي و رفتاري وي مشابه او باشد و همين مسئله است كه

بحث و نتيجهگيري :رفتارهاي غلط كليسا در دوران پيش از رنسانس

مناقشات متعددي را ايجاد نموده است .در حاليكه بر ا ساس نتايج

موجب شد تا جهان غرب پس از دوران رنسانس ،هرگونه حقيقت

بدست آمده از اين مطالعه مشخص ميشود كه نگاه ماترياليستي به

غير مادي را انكار نموده و سعي كند تمام ابعاد شخصيتي انسان

انسان كامال بي پايه و اساس بوده و به استناد قرآن انسان مجموعهاي

را بر اساس علوم مربوط به بيولوژي توضيح داده و توجيه نمايد.

از ابعاد مختلف است كه فقط يكي از آن ابعاد مادي بوده و با منظر

اين چاهي بود كه امروزه بسياري از دانشمندان در آن افتاده و

زيست شناختي قابل بررسي است و اتفاقا اين جنبه از ابعاد انسان

چون موضوع از اساس غلط است قدرت حل مشكالت و پاسخ

نقش بسيار ناچيزي در شخصيت و رفتارهاي انسان ايفا مينمايد.

به بسياري از سواالت را از آنها گرفته است .لذاست كه با توجه به

لذا مهمترين نتيجه اين مطالعه اين است كه شبيه سازي انسان تنها

اين رويكرد بحثها و مجادالت بي مورد زيادي در سراسر جهان

يك كپي برداري ناقص از اوست و نگرانيهاي مختلف مطرح شده

غرب كه متاسفانه بعضا امواج آن به كشورهاي اسالمي نيز سرايت

هيچگونه جايگاه علمي ندارد.
.

