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Abstract
For a long time, human beings have been wishing to improve the genetic composition
of their generation and clearing it of some disabilities and defects, and this concern
has always been pursued in different ways in different eras. The existence of
authoritarian and racist policies and discriminatory methods in the old Eugenics made
it easy to rule that it was immoral, but it is somewhat difficult to judge the liberal and
new Eugenics because one group, citing the scientific contexts and social contexts
resulting from the advances in genetics and the values of liberal societies, dictates its
moralization, while the other group, despite these contexts, still retains the relevant
ethical challenges.
One of these important challenges is the violation of the principle of justice, albeit
in a different way than in the past. Injustice in the old Eugenics was discriminatory due
to the imposition of a Eugenics program on a particular class, and the manifestation of
injustice in the new Eugenics is that by prescribing that its benefits belong to certain
classes, it is not possible for the public to benefit from it. The author of this article
believes that various ethical challenges still exist in the liberal and modern Eugenics
program with a focus on the principle of justice, and the present article seeks to
identify, examine and analyze them from a point of view.
The findings of this paper are that some of the ethical considerations related to
the application of the principle of justice to Eugenics are:
1. Although some solutions may be effective at some level, it is not possible to
provide an absolute and general solution for all cases of breeding.
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2. Bioethical issues such as Eugenics due to their multifaceted nature, need the
consideration of the requirements of various principles and some contextual
considerations related to cultural and social conditions and indigenous and regional
situations.
3. It is necessary to have appropriate programs to eliminate the factors that incite
immoral attitudes and prejudices against the disabled.
4. Despite the context in which it has been made, advocates of liberal Eugenics
themselves admit that the challenge of discrimination remains and have an
unprecedented impact on genocide and the rise of racism.
5. The well-being of individuals in society depends on the fair distribution of the
benefits and resources of Eugenics in a fair social context, and the prescription and
distribution of these resources in a society with defective and unjust structures will
not have the desired effect.
Keywords: eugenics, liberal eugenics, old eugenics, the principle of justice.
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چکیده

از دیرباز بشر در آرزوی بهسازی ترکیب ژنتیکی نسل خود و پاکسازی آن از برخوی معلولیتهوا و نقصهوا بووده و
همواره در عصرهای مختل این دغدغه به سب های مختل پیگیری شده است .وجود سیاسوتهای اقتودارگرا و
نژادپرستانه و روشهای تبعیضآمیز در اصالح نژاد قدیم ،حکم به غیراخالقیبودن آن را آسان مینمود ،اما قضواوت
درباره اصالح نژاد لیبرال و جدید قدری دشوار است .زیرا گروهی با استناد به زمینههای علمی و بسترهای اجتماعی
ناشی از پیشرفتهای علم ژنتی و ارزشهای جوامع لیبرالی حکم به اخالقیشودن آن میکننود و در مقابول گوروه
دیگر با وجود این زمینهها ،چالشهای اخالقی مربوط را همچنان باقی میداننود .یکوی از ایون چالشهوای مهوم،
نقض اصل عدالت ،البته به گونهای متفاوت با گذشته ،است .بیعدالتی در اصالح نژاد قدیم به سبب تحمیل برنامه
اصالح نژاد به صورت تبعیضآمیز بر طبقه خاصی بود و نمود بیعدالتی در شیوه جدید اصالح نژاد ایون اسوت کوه
مزایایش در صورت تجویز در دسترس اقشار خاصی قرار میگیرد و امکان بهرهبرداری همگانی از آن نیست .تجویز
بیقید و شرط اصالح نژاد بدون بررسی برخی مالحظات اخالقی ،پیامدها و چالشهای اخالقی دیگوری را نیوز بوه
دنبال خواهد داشت .چالشهای اخالقی متنوعی همچنان در برنامه اصالح نژاد لیبرال و جدید بوا محوریوت اصول
عدالت وجود دارد .نوشتار حاضر در پی شناسایی ،بررسی و تحلیل اخالقی آنها است.
کلیدواژهها :اصالح نژاد ،اصالح نژاد قدیم ،اصالح نژاد لیبرال ،اصل عدالت.
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 .1مقدمه

ایده اصالح نژاد 3هرچند ابتدا به عنوان نظریهای علمی برای بهبود ترکیب ژنتیکی انسان مطرح شود ،اموا در
جایگاه نظریهای علمی در حوزه اخالق زیستی متوق نشد و بهمرور دچار تحوالتی شد کوه فراتور از دایورپ
علوم زیستی ،ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی پیدا کورد (زنود ،0۱90 ،صوص .)01-۱فرانسویس
گالتون 5،از پیشگامان علم ژنتی و صاحب نظریه بهنژادی (اصالح نژاد انسان) ،معتقد بود برخی از نژادها
بر برخی دیگر برتری دارند (کانر ،0۱91 ،ص .)440بهکارگیری این نظریه در حوزه اجتمواعی ،گواه شوکل
جنبش اجتماعی و فراگیر به خود گرفت که اقداماتی همچون تصویب قوانینی غیراخالقی مانند عقیمکوردن
اجباری افراد الکلی و جلوگیری از ازدواج افراد معلول و بهکشی اجباری برای جلوگیری از انتقال معلولیوت
به نسلهای بعدی را به دنبال داشت .در آلمان نازی ،جنبش اصالح نژاد به ابزاری برای نژادپرستی و ارتکا
جنایتهای بزرگ مانند کشتار افراد ناتوان و کمتوان ذهنی و معلول تبدیل شد که در پی آن شمار فراوانی بوه
دلیل معلولیت یا ناتوانی بهاجبار از جامعه حذف شدند (”.)Goering, 2014, “Eugenics
بسترهای جدید علمی و اجتماعی ،فرصتی را فراروی مدافعان نظریه اصالح نژاد قرار داد توا قرائتوی جدیود
و اخالقی از این نظریه پیش نهند .پیشرفتهای دانشی در حووزه ژنتیو و نیوز تثبیوت ارزشهوای فردگرایانوه
جوامع لیبرال دو محور مهم از بسترهای جدید است که دخالتهای اجباری دولتهوا را بوه حوداقل رسواند و
افراد ،آزادی عمل بیشتری در انتخا ویژگیهای فرزندان پیدا کردند (”.)Goering, 2014, “Eugenics
در اخالق پزشکی ،عدالت 1در کنار سه اصل خودمختاری 4،سودرسوانی 2و عودم ضضورار 6از اصوول
اخالقی زیستپزشکی 7شمرده میشود .این اصول عام ،معیارهایی مؤثر در ارزیابیهای اخالقی در حووزه
زیستپزشکی محسوو میشوود ( .)Beauchamp & Childress, 2001, pp.34-56برخوی از کسوانی کوه
فهرستی از اصول اخالق پزشکی از دیدگاه اسالمی گردآوری و مطرح کردهانود عودالت را نیوز برشومردهاند
(.)Sachedina, 2006, pp.265-89
درباره پیشینه بحث اصالح نژاد در ادبیات علوم هنجواری در ایوران میتووان بوه برخوی پژوهشهوا در
شاخۀ کالن اخالق ژنتی و برخی از زیرشاخههایش مانند مهندسی ژنتی و شبیهسازی اشواره کورد ،اموا
به طور ویژه در اصالح نژاد لیبرال که مباحث مربوط به بهسازی ژنوم انسانی است ،اندیشومندان اخوالق در
1. Eugenics
2. Francis Galton
3. Justice
4. Autonomy
5. Beneficence
6. Non maleficence
7. Biomedical ethics
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ایران کار جدی و در خور توجهی انجام ندادهاند .حال آنکه بحث مذکور از جمله مسوائل بحوثبرانگیز در
اخالق بوده و پیشینه تاریخی ناگواری در روش قدیم خود از لحاظ اخالقی داشته است.
در میان اندیشمندان غربی ،همزمان با پیشرفتهای علم ژنتی  ،بحثهای هنجاری در خور تووجهی
در گرفت .این بحثها بهویژه به سبب مسائل اخالقی بغرنجی که ایجاد کرده بود ،موجب شد گفتوگوهوا
با حساسیت بیشتر در دو طی مخالفان و موافقان اصالح نژاد مطرح شود .بور ایون اسواس ،الزم اسوت بوا
بررسی توصیفی آثار اندیشمندان غربی ،زمینه مطالعه دقیقتر و عمیقتر موضوع با رویکرد دینوی در مسوئله
اصالح نژاد فراهم شود تا به پژوهشهای اخالقی متنوعتر ،عمیقتر و جزئیتر در مسوائل اخالقوی اصوالح
نژاد بینجامد.
سنجش و ارزیابی روش اصالح نژاد انسانی جدید بر اساس اصول محل اتفاق در اخالق زیستی ،گوام
مؤثری است برای اینکه بخشی از مطالعات جامع هنجاری را در حوزه اصالح نژاد انسوانی پوشوش دهود؛
این مقاله با اصل اخالقی عدالت برنامه اصالح نژاد را بررسی میکنود توا چالشهوای موجوود شناسوایی و
تبیین ،و راهکارهای مطرحشده تحلیل و ارزیابی شود.
ذکر این نکته ضروری است که از پژوهشهای اخالقی که به این شیوه انجام میشود انتظار آن نیسوت
ً
که بتواند تکلی اخالقی مسئله مد نظر را کامال روشن ،و حکم قطعی صادر کند ،زیرا مجازبودن یا نبوودن
اصالح نژاد ،مانند بسیاری از موضوعات جدید حوزه زیستفناوری ،ت ُبعدی نیست .از اینرو بوا یو یوا
چند اصل اخالقی ،تکلیفش بهکلی روشن نمیشود ،بلکه نیازمند بررسی دقیوق اقتضوائات اصوول متعودد
مرتبط با موضوع و نیز بررسی بافتهای فرهنگی و اجتماعی و موقعیتهای و یژه بومی و منطقوهای اسوت.
چهبسا بر اساس اصلی مجاز دانسته شود اما اقتضائات برخی اصول دیگر را تیمین نکند یا اینکوه بوه سوبب
اوضاع و احوال اجتماعی و فقدان سازوکارهای توزیع عادالنه در منطقهای امکان تجویز آن صوحیح نباشود
و در جایی دیگر به سبب فراهمبودن زمینه قابلیت تجویز داشته باشد .از اینرو نمیتوان از پژوهشهوایی از
این دست توقع حکم اخالقی قطعی داشت .زیرا فقط بخشی از مقدمات صدور حکم بور اسواس بررسوی
اصل مد نظر تیمین میشود ،در حالی که حکم اخالقی به جمعبندی همه ادلوه و اوضواع و احووال مورتبط
وابسته است.
 .2عدالت

«عدالت» در معانی متعددی به کار میرود؛ معانیای همچون تقسویم مسواوی (راغوب اصوفهانی040۶ ،
ق ،ذیل واژه «عدل») ،نهادن هر چیزی به جای خود ،حد وسط افراط و تفوریط در قووای درونوی (فرهنوگ
معین ،0۱22 ،ذیل واژه «عدل») و به معنای قسوط و داوری بوهحق (دهخودا ،0۱۱۱ ،ذیول واژه «عودل»)
بخشی از کاربردهای واژه «عدالت» است.
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تعری عدالت به «اعطاء کل ذی حق حقوه» ،در میوان اندیشومندان مسولمان رایوج اسوت ،چنانکوه
محمدحسین طباطبایی در معنای «عودالت» معتقود اسوت بوه هور صواحب حقوی آنچوه سوزاوار اسوت،
داده شود تا هر ی در جوای واقعویاش کوه مسوتحق آن اسوت ،قورار گیورد (طباطبوایی 040۱ ،ق ،ج،0۶
ص.)۱۱0
در یکی از دستهبندیها عدالت به فردی و اجتماعی تقسیم میشود .جوان راولوز عودالت اجتمواعی را بوه
معنای بیطرفی و تحقق آن را در گرو بیطرفی دولت میداند (بیات و دیگوران ،0۱20 ،صوص.)۱۱2-۱۱۱ .
وی عدالت را اولین فضیلت برای نهواد اجتمواعی میشومرد ( )Rawls, 1999, p.3و خوشوی و کامیوابی را در
صورتی ارزشمند میداند که عادالنهبودنش احوراز شوود و نابرابریهوای اجتمواعی و اقتصوادی را بوه شورطی
ً
ً
پذیرفتنی میداند که اوال فرصتها ،در اوضاع و احوال برابر و منصفانه بوه روی همگوان گشووده باشود و ثانیوا
نابرابریها ،بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه در پی داشوته باشود (راولوز ،0۱20 ،ص .)24از
نظر وی ،برخی نابرابریها (نابرابریهای به سود همگان) پذیرفتنی است و دستهای از آنها که به سوود همگوان
نباشد مردود است و بیعدالتی قلمداد میشود .هولمز نیز سوه نووع عودالت جبرانوی ،روالوی و تووزیعی را در
بحث از عدالت میکاود و عدالت تووزیعی را بیوانگر چگوونگی توزیوع منوافع و مضوار (فشوارها) میشومرد
(هولمز ،0۱20 ،ص.)۱1۱
برای انطباق اصل عودالت در فضوای اخوالق زیسوتی هرچنود توجوه بوه معوانی لغووی و عموومی از
«عدالت» الزم است ،اما کافی نیست و باید در پی معنایی سازگار و منطبق بر فضای اخوالق زیسوتی بوود.
متناسب با حوزه اخالق زیستی به نظر میرسد معنای سوم هولمز از «عدالت» ،یعنی توزیوع برابور منوافع و
مضار ،مناسبتر باشد؛ همان معنایی که به نحوی جان راولز نیز بر آن تیکید مویورزد .بور ایون اسواس ،در
کنار تجویز و عرضه فناوریهای جدید در اخالق زیستی باید چرخۀ عرضه و توزیوع را بوه جهوت منوافع و
فشارهایی که بر همگوان وارد میشوود بررسوی کورد توا بهرهمنودی واقعوی همگوانی ،شوامل محرومتورین
ً
گروههای اجتماعی شود و در عین حال کمترین فشار و صدمه بوه همگوان ،خصوصوا افوراد کمبرخووردار،
وارد شود .بدیهی است اگر در جایی امکان تیمین چنین بستری فراهم نگردد ،در دسترس قوراردادن ظرفیوت
ویژهای مانند اصالح نژاد چهبسا موجب شود وضعیت نابرابر فعلی تشدید گردد و چنوین اجوازهای را اصول
عدالت تییید نخواهد کرد.
ً
نکته مهم اینکه اصول اخالقی نوعا اصول در مقام نخستاند که میتوانند هودایتگری و بصویرتافزایی
را درباره تصمیمات اخالقی ارتقا بخشند ،اما تصمیم اخالقوی مطلوو توا حود چشومگیری بور ارزیوابی
صحیح بافت مسئله مبتنی است که آن اصول در آن بافوت تطبیوق میشوود .بنوابراین ،بررسوی بافوت بورای
تصمیمگیری نهایی بسیار ضروری است.
لذا تعری عدالت شامل این مؤلفهها است :الو  .توزیوع منصوفانه؛  .تویمین بیشوترین بهرهمنودی
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همگانی؛ و ج .ایجاد کمترین فشار و ضرر همگانی ،بهویژه درباره اقشار ضعی جامعه .بنوابراین ،در کنوار
عرضه و در دسترس قراردادن فناوریهای جدیود زیسوتی بایود کوشوید ظرفیتهوا ،اسوتحقاقها و امکوان
بهرهبرداری را نیز ارتقا بخشید تا زمینه بهرهمندی همگانی و یکسان از این منابع فراهم شود و در عوین حوال
باید تدابیری اندیشید که کمترین آسیب به گروههای اجتماعی مختل وارد آید .در غیر این صوورت ایجواد
شکافهای طبقاتی و طبقات ژنتیکی و نژادی یکی از ثمرات نامطلو تجویز و عرضه بیحسا و کتوا
این فناوریها خواهد بود.
 .3اصالح نژاد لیبرال

هرچند پیشینه تفکر اصالح نژاد به زمان افالطون برمیگوردد کوه روش جفوتگیری مدیریتشوده را بورای
تقویت طبقات اجتماعی در کتا جمهوری پیشنهاد میکند (افالطوون ،0۱0۱ ،صوص )۶01-۶40اموا
نسخه پیشرفته آن را در قرن نوزدهم فرانسیس گالتن 3مطرح کرد .وی به بهبود نسل بشور از طریوق مودیریت
علمی جفتگیری تمایل داشت .هدف مشوخص او ایجواد انسوانهای بهتور بوود .در اوایول قورن بیسوتم،
دانشوومندان و سیاسووتگذاران بووه ایوودههای او توجووه کردنوود و در ایوواالت متحووده ،انگلوویس و کشووورهای
اسکاندیناوی از ایدههایش استفاده شد 5.هنگامی که دولتها این نظریه را برای مدیریت اجتماعی بوه کوار
گرفتند به سبب ایجاد برخی محدودیتهای ناعادالنه برای برخی اقشار با اعتوراض مواجوه شود و اقودامی
غیراخالقی به شمار آمود .نمونوههایی از ایون اقودامات غیراخالقوی در حووزه اصوالح نوژاد عبارتانود از:
ممنوعیت برخی ازدواجها ،عقیمسازی اجباری و دایرکردن اردوگاههای کار اجباری که در حق افراد متعلوق
به سطوح پایینتر اعمال میشد (” .)Goering, 2014, “Eugenicsدر واقع ،اصالح نژاد بوه سوب قودیم در
مرحله اجرا دچار تنگناهای اجتماعی شد و عنوان «غیراخالقی» یافت.
به مرور زمان بسترهایی پدید آمد که هزینههای اخالقی اجرای اصالح نژاد به ادعای برخی بوه حوداقل
رسید؛ بسترهایی مانند حاکمشدن و تثبیت ارزشهای فردگرایانوه در جواموع لیبورال از سوویی باعوث شود
قدرت تحکم و تصمیمگیری دولت در تحمیل هزینه اصالح نژاد بوه اقشوار خواص بوه حوداقل برسود و از
سوی دیگر پیشورفتهای علوم ژنتیو باعوث شود فشوار اهرمهوای بیرونوی بورای ممنووعکردن ازدواج و
عقیمسازیهای اجباری ،دیگر برای تیمین اهداف اصالح نژاد ضروری نباشود .از ایونرو جریوان جدیودی
در اصالح نژاد احیا شد که در گامی مؤثر تمرکوز هزینوههای اجورای برناموه اصوالح نوژاد را از دوش افوراد
1. Francis Galton

 .5برای پیگیری تفصیلی پیشینه اصالح نژاد ،ن :.
Kevles, Daniel, In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity, Berkeley:
University of California Press, 1985.
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خاص برداشت و دیگر ،مشکالت اخالقی فاحش گذشته را نداشوت و «اصوالح نوژاد لیبورال» نوام گرفوت
(”.)Goering, 2014, “Eugenics
بر این اساس ،از تمایزاتی که مدافعان اصالح نژاد لیبرال برای اصالح نژاد به شیوه جدید بیوان میکننود
این است که در گذشته اصالح نژاد به سب دولتی مودیریت میشود و بوه شوکل متمرکوز بورای مهندسوی
ژنتیکی جامعه تصمیمگیری ،و به صورت قهری اعمال میشد ،مانند آنچوه در عقیمسوازیهای اجبواری و
محرومکردن برخی از شهروندان از حق باروری و گاه کشتن افراد با ژنهای معیو صوورت میگرفوت ،در
حالی که در اصالح نژاد لیبرال و جدید ،به سبب بهرهمندیهایی که اصالح نژاد برای افوراد دارد بوا رضوایت
به این کار اقدام ،و ویژگی کودک مد نظر خود را انتخا میکنند و سفارش میدهنود و تولیود میشوود .در
نتیجه ضمانت اجراییاش ،دیگر بیرونی و تحمیلی نخواهد بود بلکه به سبب نفع و رفواه فوردی حاصول از
آن درونی خواهد بود.
تفاوت دیگر این است که در اصالح نژاد به سب گذشته حق آزادی شهروندان تضوییع میشود کوه در
اصالح نژاد لیبرال این اشکال رفع شده است .در گذشته معتقد بودند آزادیهای افراد معیوو بایود قربوانی
مصالح عمومی اجتماعی شود ،اما در روش جدید دیگر چنین اعمال قوانین ظالمانهای وجود ندارد و خوود
افراد هستند که تصمیم میگیرند چه فرزندی را با چه ویژگیهای ژنتیکیای داشته باشند.
همچنین ،رفع تبعیض و بیعدالتی از دیگر مزیتها است کوه در گذشوته در اقودامات اصوالح نوژادی
وجود داشت و بوار سالمسوازی اجتمواع از لحواظ ژنتیکوی را بایود افوراد خاصوی بوه دوش میکشویدند و
حقوقشان پایمال میشد؛ اما در روش جدید و لیبرال دیگور چنوین ظلمهوا و تبعیضهوایی رخ نمیدهود و
بهسازی ژنتیکی را همگان به خواست خود پیگیری میکنند نه اینکه فقط افراد خاصی به صوورت تحمیلوی
متحمل هزینه شوند و دیگران بهره ببرند.
مزیت دیگری که بر پایۀ آن بر اخالقیشدن اصالح نژاد به شیوه جدید استدالل میشود این اسوت کوه
در گذشته برخی از ویژگیهای ژنتیکی از طرف دولتها به عنوان الگوی اصالح نوژادی انتخوا میشود و
همگان بایستی بر اساس آن الگو ،نظام ژنتیکی را تنظیم میکردند ،اما اموروزه دیگور دولوت مداخلوهای در
اینکه چه چیز خو و چه چیز بد است نمیکند و همه چیز را به افوراد واگوذار کورده اسوت توا بور اسواس
ارزشهای خودشان ،زندگی خود و فرزندانشان را شکل دهند .اینها نمونههایی از اسوتداللهایی اسوت کوه
مدافعان اصالح نژاد جدید یا لیبورال بورای متمایزشودن آن از اصوالح نوژاد گذشوته و اخالقیشودن برناموه
اصالح نژاد برشمردهاند.
در نتیجه اصالح نژاد جدید مدعی است بوا تکیوه بور پیشورفت علوم ژنتیو و ارزشهوای اجتمواعی
نهادینهشده در جوامع لیبرال ،شیوه پیگیری اصالح نژاد گذشوته را بوهکلی متحوول ،و مسوائل اخالقوی آن را
حل کرده است.
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 .4چالشهای پیش روی اصالح نژاد با توجه به اصل عدالت

چالشهای اخالقی مربوط به اصالح نژاد در مقام انطباق اصل عودالت در دو محوور دسوتهبندی میشوود:
برخی مانند چالش تبعیض علیه معلوالن یا چالش مربوط به ویژگیهای منتخب در اصوالح نوژاد ،مربووط
به اصل نظریه اصالح نژاد است و برخی دیگر مانند چالش مربوط به نحووه توزیوع برناموه اصوالح نوژاد یوا
چالشهای مربوط به داوری میان حقوق والدین و فرزندان ،مربوط به تطبیق و مقام اجورای برناموه اصوالح
نژاد است .در ادامه ،برخی از این چالشها بررسی میشود.
 .1-4چالش تبعیض علیه معلوالن

نقض اصول عودالت دربواره معلووالن اولوین چوالش اخالقوی اصوالح نوژاد لیبورال اسوت .اقوداماتی کوه
در اصالح نژاد صورت میگیرد ،بهویژه زمانی که با هدف رفع عیب و معلولیوت انجوام میشوود ،متضومن
این پیشفرض است که معلولیت مطلو نیست .به عبوارت دیگور ،معلووالن از لحواظ هویوت و منزلوت
اجتماعی انسانهای کمارزشوی تلقوی میشووند .بوروز چنوین تبعیضوی در آزمایشهوای پویش از تولود و
سقط جنین انتخابی بیشتر مشهود است ،زیرا پیامی به افراد معلول ارسوال میکنود کوه بهتور اسوت وجوود
نداشته باشید تا اینکه معلولیت داشوته باشوید و ایون پیوام منفوی کوه «موا دیگور مثول شوما نمیخوواهیم»
(“ .)Goering, 2014, “Eugenicsپرسش محوری این است که :آیا مجازشمردن اصالح نوژاد در مقوام رفوع
معلولیت ،بر پیشفرضی تبعیضآمیز بنا نهاده نشده است؟ و چنین پیشفرضوی نووعی تنوزل هوویتی بورای
معلوالن شمرده نمیشود؟
گام نخست در حل این چالش را میتوان بر پایۀ اصل مسلمی کوه در اصوالح نوژاد لیبورال وجوود دارد
برداشت ،اینکه نیابد دیدگاه شخصی از زندگی خو برای همگان اجبواری شوود ( .)Agar, 2004: 146بور
مبنای این اصل ،هی کس مجاز نیست از تولد انسانهای معلول جلوگیری کند و جلوگیری از تولود چنوین
انسانی نوعی مداخله و تحمیل نوعی زندگی به دیگران است .مستثناکردن معلووالن و محرومکوردن آنهوا از
این حق نوعی تبعیض و خالف اصل عدالت است.
بدیهی است که اظهارنظر درباره معلولیت و عدالت تا حدی متیثر از نوع نگرشی است که دربواره ایون
دو مفهوم وجود دارد؛ نگرش نادرست راجع به مفهووم «معلولیوت» میتوانود ارزیابیهوا دربواره آنهوا را بوه
بیراهه سوق دهد .اصالح نگرشها و دریافت درست مفاهیم میتواند به داوریهای اخالقی دقیقتر کمو
ً
کند .در چالش مذکور معنای «معلولیت» و «عدالت» نیازمند تیمل بیشتری است .موثال یو تصوور ایون
است که الزمه تحقق عدالت همگونی و مشابهت استعدادهای انسانی است و وجود هور گونوه تفواوتی در
استعدادها هویت انسان را دچار نقص میکند و خالف عدالت است .واضح است کوه چنوین برداشوتی از
عدالت صحیح نیست؛ زیرا انسانهای بسیاری هسوتند کوه بوا وجوود نقوص جسومانی از لحواظ کوارکرد
اجتماعی و انسانی چهبسا موفقتر عمل کردهاند .کایل مینارد نمونهای از این افراد موفوق اسوت .وی کسوی
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است که مادرزادی با اختالل قطع عضوو متولود شود .گرچوه دسوتهایش توا انتهوای آرنوج و پاهوایش توا
زانوهایش است اما معتقد است زندگیاش با دیگوران تفواوت چنودانی نودارد .او بوا وجوود محرومیوت از
داشتن دست و پا ،ورزشکاری حرفهای است که دو بار موفق به دریافت جوایزپ بهتورین ورزشوکار سوال در
آمریکا شده است .از افتخارات ویژپ او ،فتح قلۀ کلیمانجارو بدون هی اندام مصنوعی است.
با توجه به اینکه دریافت دقیقی از کیفیت زندگی معلوالن و احساس آنهوا بوه معلولیوت وجوود نودارد،
بهسختی میتوان فهمید که مشکالتی که شخص معلول حس میکند تا چه اندازه واقعوی اسوت؛ یعنوی توا
چه حد منطقی و ناشی از نقص واقعی و اختالل در عملکرد او است و تا چوه انودازه احساسوی و ناشوی از
ً
نگرشهای نادرست ،مانند مقایسه جسم خود با وضعیت غالب جسمانی دیگران ،است .چهبسا صورفا بور
اساس مقایسه با وضعیت غالب زندگی است که این تصور برای معلوالن یا دیگران پیش میآید کوه آنهوا از
زندگی خو بهرهمند نیستند و همین فقدان درک درست از اوضاع و احوال واقعی زندگی معلووالن یکوی از
نگرانیهای مهم حامیان حقوق معلوالن است .برخی به این نکته اشاره دارند که راجع به تجربیوات زنودگی
افوراد معلوول اطوالع کوافی وجوود نودارد ( )Wendell, 1966, pp.64-66و در نتیجوه اظهارنظرهوا بور پایوه
ارزیابیهای منفی و چهبسا غیرواقعی از کیفیت زندگی آنها صورت میگیرد.
چنانکه در تعری اصل عدالت ذکر شد ،در اینجا صرف تمرکوز بور توزیوع برابور منوابع اصوالح نوژاد
کفایت نمیکند و باید بسترهایی که توزیع صورت میگیرد از منظری اخالقی نیز بررسوی و ارزیوابی شوود.
در این میان معلوالن به عنوان بخشی از افرادی که تبعات حکم اصالح نژاد ،آنها را تحت تیثیر قرار میدهود
باید لحاظ شوند تا از آسیبهای احتمالی پیشگیری ،و در صورت لزوم جبوران شوود .بورای حول مشوکل
تعریضی که از مجازشمردن اصالح نژاد متوجوه معلووالن میشوود ،برخوی اصوالح نگرشهوا را پیشونهاد
میکنند و معتقدند اگر متناسب با تعریض عدم مطلوبیت معلوالن ،پیام واضحی ارسوال و تبیوین کنود کوه
هدف و انگیزه اصلی در اصالح نژاد شکوفایی کودکان است نه کاهش یا پاکسازی دنیوا از نووع خاصوی از
افراد ،میتواند مؤثر واقع شود .همچنین ،پیامها باید بتواند اثبات کند که خو نبودن زندگی فورد بوه سوبب
ً
ناتوانی ،لزوما بدان معنا نیست که آن فرد ارزش کمتری داشوته یوا کمتور از دیگوران مسوتحق احتورام باشود
( .)Glover, 2006, p.35اما واقعیت این است که اگور احسواس منفوی بوه معلولیوت در فورد عمیوق باشود
بهراحتی رفع نخواهد شد .لذا این کار ممکن اسوت بورای افورادی کوه معلولیوت خوود را بخوش مهموی از
ً
هویت خود میدانند کارساز نباشد (” .)Goering, 2014, “Eugenicsموثال جوداکردن حوس بیاحتراموی و
تبعیضآمیز از مفهوم آزمایشهای پیش از تولد درباره افراد معلول آسان نیست.
بنابراین ،چنین راهکارهایی هرچند به کاهش برخی حساسیتها در برخی سطوح و موقعیتها کمو
کند اما راهحل اساسی و مطمئنی نخواهد بود و اقتضائات انطباق اصل عدالت را تیمین نمیکند.
نکته دیگر آنکه ،داوری و صدور حکم اخالقی درباره اصالح نژاد انسان بور اسواس برخوی پیامودهای
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کوتاهمدت و مادیاش ،نوعی سادهانگاری در شناسایی و تحلیل مسئله اسوت و چنوین حکوم اخالقویای،
عمق ،جامعیت و دقت الزم را ندارد .روشنشدن هویت انسان و ابعاد کمالیاش میتوانود در تعیوین شوین
اخالقی او و تعیین حدود مسئولیتهای دیگران در حق او به کار آید؛ اینکه نقش اعضای جسمانی و سوهم
سالمت آن در کمال حقیقی انسان تا چه حد است؟ آیا وجود نقص جسمی انسان در وصوول بوه کموال او
تیثیرگذار است؟ آیا وجود نقص جسمانی میتواند مجوزی برای دستکاری در ساختار ژنوم انسان باشود؟
اهداف مادی و کماالت جسمانی چه سهمی از ابعواد کموالی را تشوکیل میدهنود؟ اگور اهوداف موادی و
جسمانی سهمی دارند نسبت آن با کماالت معنوی و روحانی چگونه است؟
از جمله راهکارهای پاسوخگویی بوه ایون ابهاموات ،بهورهگیوری از ظرفیتهوای دینوی اسوت .مبوانی
انسانشناختی دینی مرتبط با اصالح نژاد میتواند به این موضوع کم کند؛ این مبنوا کوه انسوان موجوودی
دوساحتی است اقتضا میکند که در تصمیمگیریها درباره او بوه هور دو ُبعود جسومی و روحویاش توجوه
شود .همچنین ،مقدمیبودن کماالت جسومی و موادی بورای کمواالت روحوی و بوه هوم پیوسوتگی آنهوا،
تصمیمات اخالقی درباره اصالح نژاد انسانی را تحوت تویثیر قورار میدهود .هور گونوه مداخلوه در جسوم
میتواند روح انسان را نیز تحت تیثیر قرار دهد .آنچه در این ترکیب اهمیت دارد ،آگاهی از این نکتوه اسوت
که بخش اصیل وجود انسان ،روح او است و انسانیتش در گرو آن است ،چنانکه ادله نقلوی نیوز بور چنوین
جایگاهی تیکید میکند (حجر .)۶9 ،بر این اساس ،تلقی و تعریو انسوان بوه موجوودی بوا گرایشهوای
فطری متعالی که نتیجۀ نگاه دینی به انسان است با تعری او به حیوانی تکاملیافتوه کوه محصوول نگواهی
مادی و ت ُبعدی به او است میتواند در نگرش و اقدام درباره معلوالن تیثیرگذار باشد.
ً
اقتضای اصل عدالت این است که نمیتوان صرفا به توزیع منابع مربوط بوه اصوالح نوژاد اندیشوید و از
دیگر مالحظات غفلت کرد ،بلکه باید تیثیرش را بر هر آنچوه و هور کسوی بررسوی کورد کوه در قبوال آنهوا
مسئولیت اخالقی وجود دارد .اگر معلوالن بهرهمند از شین اخالقوی هسوتند بایود آن را پواس داشوت و بوه
اقتضای کرامت انسانیشان رفتار کرد.
ً
در نتیجه میتوان گفت هرچند شایسته نیست عمدا در جهت ایجاد و انتشار معلولیت ،بهویژه آنجا کوه
مصداق صدمهزدن به دیگران است ،اقدامی صورت گیرد ،اما نگرشهای تبعیضآمیز به معلووالن بهشودت
غیراخالقی است .اقتضای انطباق اصل عدالت در اینجا ایون اسوت کوه بایود حمایوت از معلووالن و رفوع
نگرشهای تبعیضآمیوز راجوع بوه آنوان در اولویوت قورار گیورد .همچنوین ،بایود راجوع بوه فایدهمنودی و
صدمهندیدن آنها در نتیجه تجویز اصالح نژاد اطمینان یافت و در ارتقای سوطح زنودگی اجتمواعی آنهوا بوه
منظور بهرهمندی عادالنه از منابع مربوط به بهسازی برنامهریزی مناسب کرد .بر این اساس ،باید:
 .0بستر بهرهمندی افراد معلول از ظرفیتهای اصالح نژاد فراهم شود؛
 .۶از عواملی که نگرشها و تعصبات غیراخالقی را علیه آنها تحری میکند پرهیخت؛
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 .۱برخی نگرشهای جامعه را که بر پایه اصوالت جسوم و بودن در جامعوه تورویج میشوود تعودیل و
اصالح کرد.
نتیجه اینکه باید تالشها معطوف به آن شود که تجویز اصالح نژاد ،محرومترین افراد را تحت حمایوت
قرار دهد تا جایگاه هویتی و اجتماعیشان تضعی نگردد و حتی در حوزه نگرشها بوه معلولیوت بایود در
رساندن جایگاه معلوالن به سطح برابر با افراد کوشوید و بوا هور آنچوه جایگواه اجتمواعی آنهوا را متزلوزل و
بیثبات میکند مقابله کرد.
 .2-4چالش تبعیض نسلی یا تبعیض والدین بر فرزندان

چالش اخالقی دیگر در اصل عدالت ،دشواری برقراری توازن میان حقوق والدین و فرزنودان اسوت .میوان
حق باروری والدین و حق زندگی آزاد کودکان تعارضی وجود دارد که ترجیح بدون معیار یکی بور دیگوری،
تبعیضآمیز به نظر میرسد .نقطه مسئلهبرانگیز در اینجا این اسوت کوه در صوورت تورجیح حوق والودین،
فرزندان در انتخا والدین محصور شوند و چهبسا سولیقه و ویژگیهوای مود نظور والودین دربواره خوود را
ً
ً
نپذیرند ،حال آنکه اوال امکان احراز رضایت فرزندان وجود ندارد؛ ثانیا توجه ی جانبه بوه حقووق فرزنودان
نیز حق آزادی والدین را محدود میکند و مقدمکردن بیدلیل حق فرزند تبعیض است و وجهی ندارد.
در رفع این دشواری ،برخی حق والدین را مقدم داشته و اقودام پودر و موادر را در تورجیح منوافع خوود
تییید میکنند .همچنین ،این نظر را حتوی در جوایی کوه ایون اقودامات رشود کودکوان را تحوت تویثیر قورار
دهد ،نافذ میدانند و والدین را مجاز میشمرند که طبیعت کوودک را مطوابق آرزوهوای خوود شوکل دهنود
( .)Green, 2007, p.127بر اساس چنین مبنایی ،در تعارض دو حوق ،جانوب والودین مقودم اسوت و آنهوا
آزادند بر اساس میل و سلیقه خود برنامه بهسازی و اصالح را پیگیری کنند.
ً
این نظر اگرچه در صدد است حق آزادی والدین در انتخا فرزندانشان را کامال استیفا کنود اموا پیامود
منفی اغماضناپذیری دارد ،زیرا عمل بر طبق آن باعث میشود شین اخالقی کودک و نیز بوه نووعی حقووق
نسلهای آینده که به احتمال قوی تحت تیثیر برنامۀ اصالح نژاد قورار میگیرنود نادیوده انگاشوته شوود و در
تعارض حقوقشان با حقوق والدین به حقوق آنها در مقام انسان ،توجه شایستهای نشود.
رویکرد دیگر این است که برای والودین نقوش نگهبوانی و باغبوانی در کنوار هوم در نظور گرفتوه شوود
( .)Green, 2007, p.125یعنی والدین باید از سوویی از کودکوان مراقبوت و نگهبوانی ،و همچوون باغبوانی،
غایت وجودی کودک را پیگیری کنند تا به رشد و شکوفایی شایسته خود برسد .به نظر وی ،عشق والدین بوه
ً
فرزند تقریبا همیشه غالب است ( .)Green, 2007, p.114به نظر میرسد عشق والودین در اینجوا ضومانت
درستکاری آنها لحاظ شده ،به طوری که این تعلق خاطر ،آنها را در مداری اخالقی قرار میدهد و در پوی
ً
آن مصلحت فرزندان را غالبا در نظر میگیرند .این تلقی از والدین میتواند اقدام آنها را در انتخا صوفاتی
ً
ً
که فرزندان را دچار محدودیتهایی میکند اخالقا موجه کند و استدالل شود که مثال والودینی کوه کوودک
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موفق در زمینه علمی ،هنری یا ورزشی میخواهند ،دلیلی ندارد که اجازه مهندسی کودکی با این گرایشهوا
به آنها داده نشود ،هرچند ممکن است این انتخا و اقدامشوان ،فرصوتها و زمینوههای دیگور را محودود
کند؛ با توجه به اینکه این محدودیت در حدی نیست که کودک نتواند کیفیت زندگی خود را انتخا کند.
آنچه این نظر را در اینجا قوت میبخشد این است که غلبه عشق والدین به فرزنودان تصومیمگیری آنهوا
را در چارچو مصالح فرزند هدایت خواهد کرد و برخالف مصالح کودک عمل نخواهند کورد .ایون نظور
نیز پیگیری برنامه اصالح نژاد را مجاز میشمرد ،اما در عین حال میکوشد معیاری به دست دهود توا میوان
صاحبان حقی که در ارتباط مستقیم با اصوالحنژاد هسوتند بوه عودالت داوری کورده ،حقوقشوان را در حود
امکان استیفا کند.
این استدالل آنجایی که غلبه عشق والدین به فرزندان را هدایتگر تصمیمات آنها در چارچو مصوالح
ً
فرزند میشمرد اگرچه تا حدی تییید میشود ،اما حقیقت این است که همواره اینگونه نیست ،زیرا موثال در
تمایل والدین به طراحی کودک ناشنوا به نظر میرسد والدین با وجود عشق بوه فرزنود خوود دچوار خطوای
معرفتی میشوند و چیزهایی را انتخا میکنند که برخالف مصلحت فرزندان و مصوداق بوارز واردکوردن
صدمه به کودک است .نکتۀ دیگر در این استدالل که مهم و از نقاط قوت آن است این است که برای ژنهوا
تیثیر جبری در شخصیت و رفتار انسان در نظر گرفته نشده ،بلکه نقش اقتضائی برای آن قائل شوده اسوت و
به نظر میرسد بر پایه چنین برداشتی از نقش ژنها است که نتیجه میگیرد محدودیت در حدی نیست کوه
کودک را از انتخا کیفیت زندگی خود ناتوان ،و گزینههای او را بهکلی محدود کند.
گروه دیگر در حل مسئله انطباق اصل عدالت ،جانب کودکان را گرفته و مداخالت ژنتیکی را بوه شورط
تیمین بهترین منافع کودک به نحو معقوالنه مجاز میشمرند و تصریح میکنند که موداخالت ژنتیکوی بایود
به شکلی معقوالنه در جهت بهترین منافع کودک هدفگذاری شود ،به طوری که با منافع والودین آنهوا نیوز
مرتبط باشد .مقصود از قید «معقوالنه» توجهدادن به ایون نکتوه اسوت کوه تشوخیص شخصوی والودین در
شناسایی بهترین منافع کودک کافی نبوده و نظر آنها باید با نظر سایر اعضای آگاه جامعوه همخووانی داشوته
باشد ( .)Green, 2007, p.216با رعایت این شرایط ،والدین با توجه به سلیقهها و ترجیحات خود در طیو
وسیعی از گزینهها ،مجاز به انتخا خواهند بود ( .)Green, 2007, p.218این رویکرد ،حوق آزادی والودین
در باروری و اصالح نژاد را مشروط به رعایت منافع معقول کودک و به عبارتی محدود به قید رعایوت منوافع
کودک بر پایه معیار معقوالنه میکند.
بنابراین ،در انطباق اصول عودالت ،رعایوت مالحظواتی ضورورت دارد .دادن حکوم کلوی بورای هموه
مصادیق ممکن نیست .باید با رعایت معیار بیطرفی ،میان حوق والودین و فرزنودان تووازن برقورار کورد توا
حقوق طرفین منصفانه تیمین شود ،به نحوی که از سویی والدین بتوانند از حقوق خوود در انتخوا فرزنود
ً
مد نظرشان بهرهمند شوند و از سوی دیگر عمدا و به طرز چشمگیری توانایی فرزندشوان را محودود نکننود.

920



فصلنامه پژوهشهای فلسفی -کالمی ،سال  ،0۱شماره  ،9۱29 ،9شماره پیاپی 19

چنانکه برخی معتقدند طراحی عامدانوه فرزنود ناشونوا بوه دلیول تعورض و محدودسوازی آزادی واقعوی و
صدمهزدن به کودک مجاز نیست ،حتی در جایی که کودک در زندگی با والودین ناشونوای خوود بوه جهوت
ً
زندگی در جامعهای ناشنوا مشترک باشد و از جهت محیطی کوامال بوا وضوعیتش سوازگار باشوند .بور ایون
اساس ،نمونههایی همچون ناشنوایی که شایسته است تحوت درموان قورار گیورد و آزادی واقعوی را کواهش
میدهد نمیتواند هدف و الگوی طراحی کودک باشد ( .)Agar, 2004, p.108در واقوع ،تغییور و اصوالحی
که کودک را بیش از حد تحت تیثیر قرار دهد و فشار و ضرر معتنابهی بر کودک وارد کند ممنوع است.
اما چالش دیگر در این چارچو این است که اقودام بوه دسوتکاری در سواختار ژنتیکوی کوودک بوه
منظور بهسازی آن ،ممکن است نوعی نادیدهانگاری شین اخالقی و انسوانی کوودک تلقوی شوود .چوهبسوا
اشکال شود که الزمه تبعیض حق والدین و تصرف در ساختار ژنتیکی کودک ،تعرض بوه شوین اخالقوی او
است .ممکن است کودک از چنین تصرفاتی در جسم و ساختار ژنومش رضایت نداشوته باشود ،در حوالی
که اگر برای طفل مانند افراد دیگر شین اخالقی در نظر بگیریم نباید چنین اجازهای به والدین داده شوود کوه
برای ارضای امیال خود و به بهانه استفاده از حق باروری ،حقوق کودک را پایمال کنند و خواسوتۀ او قربوانی
خواهشهای درونی و خودخواهانه والدین شود.
راهکاری که میتوان برای این اشکال مطرح کرد این است که هرچند امکان اخوذ رضوایت کوودک در
اصالح نژاد وجود ندارد اما اگر بتوان زمینه یا حتی ساختارهایی را طراحی کرد که تصومیمات والودین را در
مسیر مصالح کودک هدایت کنند ،از شدت تقابل اصوالح سواختار ژنتیکوی کوودک بوا شوین اخالقویاش
ً
کاسته خواهد شد .البته «مصالح کودک» تعبیر نسبتا مبهموی اسوت کوه تفسویرهای متفواوتی برمیتابود و
نیازمند پژوهش مستقلی بر اساس مبانی دینی است توا مصوادیق مصولحت روشون شوود ،ماننود آنچوه در
پژوهشهای فقهی و حقوقی برای تعیین مصلحت کودک در موضوع حضانت و ازدواج و مانند آن صوورت
ً
ً
میگیرد .اما به اقتضای بحث در اینجا باید گفت مسلما والدین اجازه ندارند عمدا کواری کننود کوه باعوث
صدمه و ضرر معنوی و مادی چشمگیر و آشکار به فرزند شود .همچنین ،تشخیص شخصی آنها در منوافع
کودک ناکافی است و باید عاقالنه در جهت بهترین منافع کودک عمل کنند و چنانکه برخوی گفتهانود بایود
این نظر والدین با نظر سایر اعضای آگاه جامعه همخوانی داشته باشد (.)Green, 2007, p.216
والدین بر اساس مبانی دینی یا اخالقی نیز چنین حق تصرفی دارند .والودین حوق والیوت بور فرزنودان
دارند؛ اقتضای چنین حقی این است که آنها میتوانند چنوین تصورفاتی در کوودک داشوته باشوند .هرچنود
اعمال این حق مشروط به آن است که بر اساس مصلحت کودک عمل کننود و از آنچوه بوه ضورر او اسوت
بپرهیزند .رعایت چنین شروطی شبهه تبعیض در شین والدین را از لحاظ نظری تا حدی رفع خواهود کورد،
هرچند اجراییکردن این شروط نیازمند سازوکار متناسب برای تیمین این هدف است .البته باید توجوه کورد
که این مصالح ،مصلحت نوعی است نه مصلحت شخصی که والدین تشخیص میدهند.
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 .3-4چالش تبعیض نژادی و نژادپرستی

چالش دیگر احتمال وقوع پدیدپ نژادپرستی در نتیجه تجویز اصالح نژاد است« .نژادپرستی باوری است کوه
بر حسب آن ی گروه نژادی ،خوود را برتور از گروههوای نوژادی دیگور میدانود و یکوی از قدرتمنودترین و
مخر ترین اشکال تبعیض است» (کوئن ،0۱21 ،ص .)۱49وقوع چنین پدیدهای از اینرو اسوت کوه بوه
طور طبیعی در فرآیند اصالح نژاد اهتمام ویژهای برای شناسایی و معرفی برخی نژادها و ترکیبات ژنتیکی بوه
عنوان ویژگیهای مطلو ژنتیکی وجود خواهد داشت و این در حقیقت به نوعی روحیوه نژادپرسوتانه را در
انسان تقویت میکند .چنین اهتمامی به پیگیری برنامههای اصالح نژادی با این حقیقت که نوژاد در فرآینود
تکامل انسانی نقش اندکی دارد ،همخوانی ندارد (زند ،0۱90 ،صص .)01-۱در حقیقت ،اساس اصوالح
نژاد مبتنی بر نوعی گروهبندی و طبقهبندی است و طبقهبندی مردم به این شویوه بوا کراموت انسوانی و اصول
عدالت سازگار نیست.
پیشرفتهای علمی در حووزه ژنووم انسوان در ابتودا ایون ایوده را در بسویاری تقویوت کورد کوه بسواط
نژادپرستی به سبب چنین دستاوردی برچیده خواهد شد؛ زیرا انتظار میرفوت کوه ایون ابوزار توانمنود هموه
تفاوتهای موجود بین انسانها را ریشهکن میکنود .اموا تجربوه نشوان داد کوه مراحلوی در فرآینود تطبیوق
ً
اصالح نژاد طی میشود که اتفاقا به تبعیض نژادی منجر خواهد شد ،زیرا تجویز اصالح نژاد در واقع نووعی
رتبهبندی بر اساس ویژگیهای ژنی را از پیش تییید میکند ،به ایون شوکل کوه برخوی صوفات و ویژگیهوا
مطلو ترند و برخی دیگر مطلوبیت کمتری دارند.
ً
چنین رتبهبندیای ممکن است مستقیما از سوی دولتها یوا بوا اهورم هنجارهوای اجتمواعی صوورت
پذیرد .پیامد چنین اقدامی این است که افرادی که در میزان بهرهمندی از این صفات ،نمورپ مقبوولی کسوب
نکنند ،در معرض تبعیض قرار میگیرند و افراد متولدنشده نیز در معرض اصالح یوا سوقط واقوع میشووند.
برخی بار چنین رتبهبندیای را بر دوش دولتهوا میگذارنود و تصودی چنوین اقودامی را از سووی دولوت
ضروری میشمرند و معتقدند اگر بر اساس اصول فردگرایانه جوامع لیبرال به ارزشهای مود نظور افوراد در
اصالح نژاد اعتماد شود آسیبهایی رخ میدهد که متیثر از انتخا های بیضابطه و گاه متعصوبانه خواهود
بود (.)De Melo Martin, 2004, pp.79-82
در چنین اوضاع و احوالی ممکن است گروه خاصوی بوا بهرهمنودی از زمینوههای مهیوای اجتمواعی و
پدیده تعصب اخالقی بخواهد نژاد خود را گسترش دهد .این اقدام به سبب نقوض اصول عودالت و مسوئله
اخالقی تبعیض پذیرفتنی نیست و اگر جامعه به حال خود رها شود ،همین تعصبات نژادپرسوتانه اسوت کوه
وضیعت نسل بعدی را مشخص میکند.
در حل این چالش برخی علویرغم مخالفوتنکردن بوا اصوالح نوژاد ،بوهکارگیری برخوی مقوررات را
ضروری میشمرند ( .)Tremain, 2006, p.37بدیهی است که ایون قووانین بایود پوس از بررسوی مجموعوۀ
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آسیبهای میدانی پدیدپ تجویز اصالح نژاد و برای پیشگیری از تبعات منفی آن وضع شود تا اثربخشویاش
ً
تضمین گردد .مثال میتوان به مقرراتی همچون محصورکردن اصوالح بوه بیماریهوای جودی ،ممنوعیوت
تبلیغ ،ترویج و خرید و فروش اسپرمها و ترکیبات ژنتیکی گروههای اجتماعی خاص و مشوروطکردن آن بوه
تییید کمیتههای اخالقی اشاره کرد.
برخی در کنار توجه و هشدار به تبعات منفی ،راهکارهایی پیشگیرانه یا تخفی دهنده پویش مینهنود.
پیشنهاد تیسیس نظام بازار آزاد و سوپر مارکت ژنتیکی پس از تجوویز بهبوود ژنتیکوی فرزنودان ،نمونوهای از
اینها است .البته برای پیشگیری از تبعات منفی آن ،نوعی نظوام کنتورل و نظوارت را پیشونهاد میکننود کوه
بتواند فرآیند مراقبت از رفاه و آینده کودکوان و نیوز مراقبوت از ارزشهوای اجتمواعی ،ماننود برابوری و رفوع
تبعیض در چنین فضایی را نظارت و مدیریت کند (.)Nozick, 1974, p.213
گرین نیز تبعاتی مانند تقویت نابرابری غیرعادالنوه ،تبعویض ،نوابرابری اقتصوادی ،یوا نژادپرسوتی را از
جمله دالیل مخالفت خود با اصالح نژاد برمیشمرد ( ،)Green, 2007, pp.216-226اما او نیز ایون اقودام را
با وجود شرایطی تییید میکند و با این استدالل کوه والودین ممکون اسوت بخواهنود مشوکالت اجتمواعی
کودکان خود را از طریق مداخالت ژنتیکی کاهش دهند و ممنوعکردن آن میتواند به اقودامات زیرزمینوی و
غیرقوانونی منجور شوود ،موداخالت والودین را موجوه میکنود ( .)Green, 2007, p.227بنوابراین ،در نگواه
نخست ،وی با اصالح نوژاد مخالفوت میکنود و آن را بوه سوبب نقوض برخوی اصوول اخالقوی از جملوه
نژادپرستی ،اقدامی غیراخالقی میشمرد ،اما بوه سوبب برخوی مالحظوات ثوانوی مربووط بوه مقوام عمول
ممنوعکردن آن را به صالح نمیداند.
شناسایی و معرفی معیار ارزش بر اساس مبانی دینی میتوانود بورای حول مسوائل مربووط بوه عودالت
راهگشا باشد .پرسشی که در اصوالح نوژاد وجوود دارد ایون اسوت کوه :آیوا برناموه اصوالح نوژاد مبتنوی بور
ارزشگذاری نژادپرستانه نیست؟ یعنی ی سری ویژگیهای ژنتیکی دستهبندیشده به عنووان ویژگیهوای
ً
برتریبخش معرفی شوند و طبیعتا صفات دیگر از لحاظ رتبهبندی پایینتر خواهند بود .بوه هموین ترتیوب،
انسانیهایی که از ویژگیهای برتری برخوردارند از لحاظ دستهبندی از کسانی که ایون ویژگیهوا را ندارنود
برتر شمرده خواهند شد .باید بررسی شود که :آیوا چنوین رتبهبنودیای از لحواظ خصوصویات ژنتیکوی بوا
مالکهای دینی سازگار است یا خیر؟ و آیا ویژگیهای برتریبخش از لحاظ جسمانی از منظور دیون ارزش
دارد و در صورت ارزشمندی این ویژگیها چه توصیههایی میشود؟
ً
معیار برتری انسانها ،چنانکوه در منوابع دینوی بور آن تیکیود شوده ،عمودتا معنووی اسوت .برخوی از
معیارهایی که در قرآن از جمله مالکهای برتری انسان بر سایر موجودات شمرده شده ،عبارتاند از :علوم
انسان به اسماء االهی و حقایق جهوان هسوتی و ظرفیوت او در علوم و عمول و قور االهوی (بقوره،)۱0 ،
دمیدهشدن روح االهی در انسان (حجر۶9 ،؛ سوجده )2-۱ ،و جانشوین خودا بوودن نووع انسوانی (بقوره،
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 ،)۱1که همه اینها برتریبخش تکوینی است کوه در نووع بشور قورار داده شوده و او را از سوایر موجوودات
متمایز میکند؛ اما مالک اصلی و اکتسابی برتریبخشی به انسان که ظرفیتهای تکوینی هوم در صوورت
هماهنگی با آن ارشمند تلقی میشود تقوا است .چنانکه در آیه ذیل پس از اشاره بوه برخوی از تفاوتهوای
انسانی مالک اصلی ارزشگذاری او را تقوا معرفی میکند که مبتنی بور توالش و مجاهودتهای اکتسوابی
است نه داراییهایی که مبتنی بر صفات ژنتیکی باشد .این آیه میفرماید« :ای مردم! ما شما را از ی مورد و
زن آفریدیم و ملتها و قبیلهها قرار دادیوم توا یکودیگر را بشناسوید .بیتردیود گرامیتورین شوما نوزد خودا
ً
3
پرهیزکارترین شما است .یقینا خدا دانا و آگاه است».
اگر این مبنا پذیرفته شود که برخی از نژادها و ترکیبات ژنتیکی از لحاظ ارزشگوذاری برتور از نژادهوا و
ژنهای دیگر باشند ی الزمه نوامطلو خواهود داشوت و آن ایون اسوت کوه خودا انسوانهایی را برتور از
انسانهای دیگر آفریده است .باور به چنین دیدگاهی با عدالت خدا سازگار نیسوت .آنچوه قورآن میپوذیرد
صرف تفاوت است نه برتری بر یکدیگر .چنانکه در آیه پس از اینکه مقصود از آفرینش متفاوت انسوانها را
شناسایی یکدیگر معرفی میکند ،دفع شبهه مقدر میکند و با تیکید میفرماید معیوار برتوری و ارزشومندی
انسانها تقوا است و این تفاوتها مالک ارزشگذاری نیست .ایون آیوه بوه طوور روشون امتیوازات موهووم
ظاهری و مادی را ،که نژاد و ژن یکی از مصادیق آن است ،مردود میداند و آنها را تنها وسیله شناخت افوراد
از یکدیگر شمرده است.
در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که تیکید اصلی در بهنژادی بر ژن و ژنوم اسوت نوه نوژاد و
ً
برتری نژادی .در نتیجه اصالح نژاد لزوما به تبعیض نژادی نمیانجامد .اما واقعیت این است که هرچنود ژن
و نژاد (ترکیب ژنتیکی خاص) از لحواظ اخالقوی شایسوته اسوت خنثوا باشود اموا در واقوع چنوین نیسوت.
تعصبات صریح یا ضمنی مرتبط با ژن و نژاد به طور نسبی در افراد وجود دارد کوه اگور بوا اهرمهوایی مهوار
نشود ،باعث میشود ویژگیهای ژنتیکی نسل بعدی بر اساس همین تعصبات شکل گیورد .میتووان گفوت
اصالح نژاد نوعی طبقهبندی اجتماعی را پیشفرض میگیرد که مبنا و اساس آن ویژگی ژنتیکی افوراد اسوت
و بر نامطلو یا کمتر مطلو دانستن دیگوران داللوت دارد و ایون بوه نووعی کراموت ذاتوی انسوانها را در
معرض پرسش قرار میدهد .دشواری واقعی زموانی رخ خواهود داد کوه چنوین تجوویزی همچوون شویب
لغزنده عمل میکند؛ مجالدادن به چنین نگرشی ،یعنی اعتباربخشویدن بوه ویژگیهوا و ترکیبوات ژنتیکوی در
ارزشهای مربوط به انسان ،میتواند بوه رواج برخوی اموور نوامطلو و ناخوشوایند منجور شوود .چنانکوه
هماکنون برخی از تبعات منفی اعتباریافتن ژن را در جامعه ایران شاهدیم؛ از با نمونوه میتووان بوه رویوۀ
َ َ َ ّ ُ ّ َ َ ع ع ع َ َ ُ ع َ َ َ ع ع ُ ُ ً َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ع ع َ َ ّ َ ع ع َّ َ ّ
کم ِضن الل َوه َع ِلویم
بائل ِلتعارفوا ِضن أ کرمکم ِعند الل ِه أتقوا
کر و أنثی و جعلناکم شعوبا و ق ِ
«َ .3یا أیها الناس ِضنا خلقناکم ِمن ذ ٍ
خ ِبیر» (حجرات.)0۱ ،
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نامطلوبی اشاره کرد که امروزه در جهت رفوع مشوکل نابواروری در جامعوه ایوران بوروز کورده اسوت ،کوه
زوجهای نابارور به جای درمانهای رایج در ناباروری یا راهکار پسندیدپ فرزندخواندگی کوه معموول بووده
است به راهکار بدیل و جدیدی برای رفع مشکل ناباروری تمایول پیودا کردهانود .راهکوار خریود و فوروش
اسپرم امروزه سر از آگهیها و تبلیغات درآورده است که زوجهای نابارور را تشوویق میکننود توا عوالوه بور
حل مشکل ناباروری خود به ادعای این افراد سودجو ،مشخصات مطلوو فرزنود آینوده خوود را از لحواظ
ظاهری و ژنتیکی انتخا کنند .این معامله در برخی از کلینی های پزشکی در پایتخت به شغلی پردرآمود
تبدیل شده است .گرچه مراکز علمی معتبر در زمینۀ نابواروری ،خریود و فوروش اسوپرم را در مراکوز متبووع
خود تکذیب کردهاند اما کلینی های ناباروری خاصی در تهران برای مشتریان خواص خوود در ایون زمینوه
قیمتهای متنوعی پیش مینهند که با تنوع اسپرم ورزشکار و بازیگر یا افراد با ضریب هوشوی بواال گواه بوه
قیمت چند ده میلیونی میرسد.
نکته تیملبرانگیز این است که چهبسا خوود والودین نقوش چنودانی در ایون انتخا هوا ندارنود و ایون
فشارهای بیرونی و اجتماعی است که والدین را به ویژگیهای خاص همسو با هنجارهای اجتمواعی سووق
میدهد .این وضعیت ،چنانکه برخی هشدار دادهانود ،میتوانود تویثیر بیسوابقهای در تقویوت نژادپرسوتی
داشته باشد یا چرخه تنوع نسلی را مختل کند ،به طوری که برخی از آن به نسلکشی در خفا تعبیور کردهانود
(.)Agar, 2004, pp.148-149
این نوع از نسلکشی هرچند به سبب تقابل با تنوع نسلی و حذف برخوی نسولها بوا نسلکشوی رایوج
مشابهت دارد ،اما چهبسا خطرناکتر از آن باشد ،زیورا در نسلکشوی مصوطلح ،بوه سوبب برانگیزنودگی و
حساسیت اجتماعی ،احتمال پیشگیری وجود دارد ،اما در اوضاع و احوال فعلی به سبب پنهوانبودن رونود
اصووالح نووژاد ،هی گونووه حساسوویت اجتموواعی بازدارنوودهای برانگیختووه نمیشووود و چهبسووا انتخووا
جهتدهیشدپ والدین با انگیزههای انسانی انجام گیرد .واقعیت این است که در اینجا نژادپرسوتی از نووعی
باور غلط و غیراخالقی درونی به مرحله عملی خود ،یعنی نسلکشوی رسویده اسوت کوه در واقوع از نتوایج
عملی باور به نژادپرستی است.
البته هرچند نژاد ،ترکیب ژنتیکی یا صفات موروثی از لحواظ دینوی ارزش ذاتوی نودارد اموا شواید اگور
همچون ابزارهای بسترساز برای اهداف و غایات ارزشمند از منظر دین و اخالق عمل کند با رعایت برخوی
مالحظات تجویزپذیر باشد .البته قبل از بهکارگیری آن در این اهداف نباید موانعی در تجوویز اصوالح نوژاد
وجود داشته باشد .به عبارتی ،اخالقیبودن اصالح نژاد اثبات شده باشد.
 .4-4چالش عدالت توزیعی

عدالت توزیعی از دغدغههای مهم پژوهشگران اخالق در حوزپ زیستفناوری است .عودالت تووزیعی بور
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فراهمآوردن فرصتهای مساوی و توزیع برابر امکانات و فقودان تبعویض در تخصویص منوابع تمرکوز دارد
(علیزاده ،0۱91 ،ص.)۱0
دربارپ ارتباط عدالت توزیعی و برنامۀ اصالح نژاد ،پرسوشهایی مطورح اسوت ،از جملوه :آیوا پوس از
ً
تجویز اصالح نژاد ،امکان بهرهمندی همگانی از آن وجود دارد یا اینکه صرفا گروههوای خاصوی از اصوالح
نژاد سود خواهند برد؟ اگر اقشار خاصی از آن بهره میبرند آیوا ایون بهرهمنودی بور اسواس معیوار اخالقوی
موجهی صورت میگیرد؟ و اگر بنا بر بهرهمندی همگانی است آیا از لحاظ محدودیت منابع موالی و سوایر
محدودیتها چنین امکانی وجود دارد؟ و اگر قرار است به سبب محدودیت منابع ،اولویتبنودی صوورت
گیرد معیارش چیست؟ آیا میتوان برخی محدودیتها را برای تحقق عدالت توزیعی اعمال کرد؟
صرف تجویز اصالح نژاد ،بدون یافتن پاسخ منطقی و روشن برای این پرسشها ،میتوانود مشوکالت
جدیدی را ایجاد کند .تشدید شکاف و قطببندی اجتماعی میان کسانی که توان مالی برای بهبوود ژنتیکوی
دارند و افرادی که چنین امکانی ندارند نمونهای از تبعات منفی چنین تجویزی اسوت ،زیورا در فرضوی کوه
فرد در رتبه اجتماعی باالتری قرار دارد ،در مقایسه با سطوح پایینتر از رشد و پیشرفت بهتوری نیوز بهرهمنود
میشود ،حال آنکه اقشار پایین جامعه به سبب محرومیت از چنین ظرفیتی ،متوق بواقی میماننود و رشود
چندانی را تجربه نخواهند کرد.
تمرکز در عدالت توزیعی 3بر تدوین اصولی به منظور توزیع منابع ،بین افراد با روشی موجوه و اخالقوی
است .در نظریههای عدالت توزیعی تالش بر آن است تا از طریق نهادهای اجتماعی و حقووقی ظرفیتهوا
به شیوه منصفانه در بین اعضای جامعه توزیع شود .در کیفیوت توزیوع ،دیودگاههای مختلفوی وجوود دارد:
برخی بر توزیع مساوی منوافع و مضوار در بوین تموام اعضوای جامعوه تیکیود دارنود و معتقدنود نبایود بوه
معیارهایی همچون شخصیت ،نیاز ،خواسته ،لیاقت و ویژگیهای فردی در توزیوع توجوه کورد ،اموا برخوی
معتقدند ممکن است فرد یا گروهی به دلیل نیاز یا داشوتن ثوروت یوا داشوتن /نداشوتن کوارآیی ،اسوتحقاق
برخورداری بیشتری داشته باشند .از اینرو در مقابل این نظریه بسیاری ترجیح میدهنود از ایون ایوده دفواع
کنند که با افراد برابر بوه گونوهای برابور و بوا افوراد نوابرابر بوه گونوهای نوابرابر رفتوار شوود (بوادینی،0۱24 ،
صص.)01۱-01۶
یکی از معیارهای ضروری در توزیع عادالنوه در هور فنواوری نوپدیود ،رعایوت بیطرفوی در عرضوه و
توزیع آن است ،به طوری که افرادی که وضعیت یکسانی دارند به طور برابر ،و افرادی که وضعیت یکسوانی
ندارند به طور نابرابر بهرهمند شوند .در توزیع میان افراد با وضعیت غیریکسان نیز تمایز قائلشدن میان آنهوا
باید بر اساس معیارهای موجه اخالقی باشد و بر پایۀ معیارهای موهوم و موذمومی همچوون جونس ،سون،
1. Justice distributive
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موقعیت اجتماعی یا ملیت و نژاد نباشد ،زیرا افراد در چنین ویژگیهایی مسئولیت و دخالتی ندارند.
مسئله در خور توجه ایون اسوت کوه گواه توزیوع بوهظاهر عادالنوه در بسوتر اجتمواعی بوا مناسوبات و
ساختارهای ناعادالنه ،تیثیر مطلو و مقبولی در تحقق عدالت نخواهد داشت .بوه سوبب توجوه بوه چنوین
معضلی است که برخی عدالت را در حووزه اخوالق زیسوتی بوا دو رویکورد پزشوکی و اجتمواعی بررسوی
میکنند؛ در رویکرد پزشکی تمرکز بر عدالت در تخصیص منابع و توانبخشی به بیمواران و تویمین درموان
است؛ و در رویکرد اجتماعی ،سالمت و بیماری افراد ،بور اسواس شواخصهای اجتمواعی نظیور پوشوش
بیمه ،میزان باسوادی و شدت نابرابریهای اقتصادی بررسی میشوود (آراموش ،0۱2۱ ،صوص .)00-0 .از
اینرو تیسیس مراکز متعدد برای عرضۀ خدمات مربوط به پیشرفتهای اصالح نژاد ،بهتنهایی کافی نیسوت
و فراهمکردن بسترهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی بهرهمندی از این فناوریها مقدم اسوت ،بوه گونوهای
که همگان صرف نظر از سن ،جنس ،سطح اجتماعی و اقتصادی ،قومیت ،محل زندگی ،زبان و هور عامول
دیگری از این قبیل از آن برخوردار شوند (همان) .بنابراین ،تجویز و حتی توزیع برابور منوابع بودون در نظور
ً
گرفتن بافت اجتماعی اتفاقا نهتنها موجب عدالت نخواهد شد ،بلکه حتی ممکن است به بیعدالتی بیشوتر
منجر شود .لذا با وجود اینکه برخی به سبب پارهای از منوافع اجتمواعی میپذیرنود کوه بهسوازی نوژادی را
موجه بشمرند ( )Buchanan, 2011, p.28اما همچنان این نگرانی را دارند که در دسوترس قرارگورفتن چنوین
مزایایی برای افراد و گروههای خاص تبعیض و بیعدالتی را تشدید میکند .ایون حساسویتها و نگرانیهوا
راجع به عدالت موجب شده است برخوی پیشونهاد تشوکیل مؤسسوهای جهوانی بورای کنتورل عودالت در
نوآوریها را بدهند (.)Buchanan, 2011, p.255
با این توصی میتوان پیشنهاد کرد که ارتقای سطح قودرت عمول و قودرت انتخوا فورد ضوعی در
اولویت قرار گیرد و از لحاظ قدرت اجتماعی با فرد قوی همسوطح گوردد و سوپس در صودد تسوهیم برابور
فرصتها و امکانات زیستفناوری میان آنها برآییم (علویزاده ،0۱91 ،ص )۱۶و فقوط بوه توزیوع برابور و
دعوت همگانی برای بهرهمندی اکتفا نکنیم ،بلکه پیش از آن در جهت تحقق عودالت بسترسوازیهای الزم
از لحاظ مالی و موقعیت اجتماعی و  ...صورت پذیرد.
ممکن است برخی ،تبعیضات اولیه و دسترسوی محودود بوه فناوریهوای نوپدیود را طبیعوی و مووقتی
بدانند و دغدغۀ پیشینی برای توزیع برابور در اصوالح نوژاد را ناشوی از نووعی کموالگرایی و بیتووجهی بوه
مقتضیات میدانی به حسا آورند .از منظر چنین افرادی ،قطبیشدن و نابرابری اجتماعی ،چالش در خوور
اعتنایی نیست و موقتی و از ویژگیهای دوران گذار در ارتباط با هر فناوری نوبنیادی است که به مرور زموان
رفع میشود .چنانکه برخی تصریح میکنند که همه نوآوریها ،دورپ گذاری برای انتشار و توزیوع عموومی
دارند که طی آن مصرفکنندگان اولیه قیمتهای باالتری را پرداخت میکنند .اگر این فناوری موفوق عمول
کند ،قیمتها کاهش مییابد و در نتیجه دامنه دسترسیها بیشتر میشوود (".)Goering, 2014, "Eugenics
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چنین دیدگاههایی اگرچه گاه ممکن است صحیح به نظر برسد اما بر اساس آنچه در مفهوم «عودالت» نیوز
ذکر شد برای تیمین مقتضیات اصل عدالت ،ارتقای ظرفیتها ،استحقاقها و امکوان بهرهبورداری در کنوار
عرضه دستاوردهای علمی ضروری است .از اینرو بایود کوشوید زمینوه بهرهمنودی همگوانی و یکسوان در
سریعترین زمان ممکن فراهم شود و از سوی دیگر کمترین ضرر ممکن به همگوان ،از جملوه افوراد کمتور
برخوردار و آسیبپذیر جامعه ،وارد آید ،در غیر این صورت ایجاد شکافهای طبقاتی و طبقوات ژنتیکوی و
نژادی گریزناپذیر خواهد بود .این یکی از ثمرات نامطلوبی است که تجوویز و عرضوه بیحسوا و کتوا
این فناوریها در پی خواهد داشت.
 .5نتیجهگیری

حاصل یافتههای این نوشتار که به روش توصیفیتحلیلی و نقودی نگاشوته شوده ایون اسوت کوه در نتیجوه
انطباق اصل عدالت ،که از اصول اخالقی چهارگانه حوزه اخالق زیسوتی (آزادی/خودمختواری ،عودالت،
اصل سودرسانی و اصل عدم اضرار) است ،نشان میدهد که با وجود برخی بسترهای فراهمشده برای حول
مسائل اخالقی اصالح نژاد قدیم ،همچنان با چالشهای اخالقی حلناشودهای موواجهیم .بوهعالوه تعهود
متصلبانه به ی یا چند اصل اخالقی توان پیشنهادن ی حکم اخالقی قطعوی ،صوحیح و جوامع دربواره
موضوع بسیار مهمی ماننود اصوالح نوژاد را نودارد و نیازمنود بررسویهای عمیوق و گسوتردهتری اسوت توا
ً
تعارضات مربوط به عمل و تطبیق همه اصول بهدرستی رفع شود .در این نوشتار صرفا برخوی از مالحظوات
اخالقی مربوط به اصل عدالت بررسی شد .بر اسواس انطبواق اصول عودالت بور اصوالح نوژاد ،توجوه بوه
مالحظاتی ضروری مینماید:
 .0دادن راهکاری مطلق و عمومی برای همه مسائل مربوط به اصوالح نوژاد ممکون نیسوت .راهکارهوا
ممکن است در سطوحی نتیجهبخش باشد ،مانند آنچه در اصالح نگرشها به معلولیت بیان شد.
 .۶موضوعات اخالق زیستی مانند اصالح نژاد به سبب چنودوجهیبودن نیازمنود بررسوی اقتضوائات
اصول متعدد و برخی مالحظات بافتی مرتبط با اوضاع و احوال فرهنگی ،اجتماعی و موقعیتهای بوومی و
منطقهای است.
 .۱معلوالن ممکن است از برنامه اصالح نژاد صدماتی ببینند که پیامهای منفی و تبعیضآمیز راجع بوه
آنها نمونهای از آن است .از اینرو باید به اقتضای اصل عدالت در خصوص رفوع عوواملی کوه نگرشهوا و
تعصبات غیراخالقی را علیه آنها تحری میکند تدبیر مناسبی اتخاذ کرد و نیز با ترویج نگرشهایی که بور
پایه اصالت بدن یا ژن و مانند اینها شکل میگیرد مواجهوۀ مسوئوالنهای داشوت و بورای تعودیل و اصوالح
چنین نگرشهایی اقدام کرد.
 .4اقتضای اصل عدالت در حقوق والدین و فرزندان در موضوع اصالح نژاد این اسوت کوه بوا رعایوت
بیطرفی ،میان حق والدین و فرزندان توازن برقرار کنیم تا حقوق طرفین منصفانه تیمین شود ،به نحووی کوه
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ارد

از سویی هر دو طرف بتوانند از حقوق و منافع واود بهر مناد واوند و از ساوی دیاار از وادد ماد
عمدی و چشمایر به نهف پرهیز وود.
 .5معضل تبعیض و نژادپرستی به اعتراف وود مداععف اصالح نژاد لیبارا ،باف وداود بسترسافزیهفی
انجفمود همچنف بفقی اسا؛ وداود عشافدهفی بیرونای باف ساب و دو متاافو چهبساف پیفمادهفی
وطرنفکتری ایجفد کند و تأثیر بیسفبقهای دد نسلکشی و تقوی؛ نژادپرستی باذادد.
 .6معیفدهفی ادز دد نظر دین معیفدهفی معنوی و اوالقی اس؛ .معیافد ناژاد دد نظافم ادزوای دینای
دفیافهی ندادد و سفوتفد ژنی یف گونههفی نژادی برتر که از لحاف دینای دادای ادز تاتای بفواند دد کافد
نیس؛.
 .7سعفد اعراد دفمعه مرهو توزی عفدالنۀ منفع و منفب اصاالح ناژاد دد بساتر ادتمافعی عفدالناه
اس؛ و تجویز و توزی این منفب دد دفمعهای بف سفوتفدهفی معیوب و نفعفدالنه تأثیر ماد نظار دا دد تاأمین
اقتضفئف اصل عدال؛ نخواهد داو؛ .تشدید وکفف و قطببندی ادتمفعی میف کسفنی که منافب مافلی
هزینهکرد بهباود ژنتیکای دا دادناد از مه تارین چفل هافی تجاویز اصاالح ناژاد اسا؛ کاه بفیاد بارای
چفد دویی کرد.
 .6تعارض منافع

موددی برای گزاد ودود ندادد.

1

 .1پژوه حف ر برگرعته از :نفصر نودمحمد بردسی انتقفدی اوالق اصالح نژاد لیبرا ،بر اسفس مبافنی اساالمی دسافله
دکتری استفد داهنمف :علید ف  ،بویه استفد مشفود :حسین توکلی دانشاف بافقرالعلوم(ع) قا ایارا 8931
اس؛.
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