
 

 

  

 
 

 
 

اندام : : : چکیده  انسانی،  مغزی  ظرف واره ارگانوئیدهای  در  که  هستند  بیولوژیکی  های  های 

جنین نابالغ دارند و یکی از مسائل اصلی دربارۀ جایگاه  شوند و ساختاری شبیه  آزمایشگاهی کشت می 

مراتب اخالقی کجاست  اخالقی این موجودات است. جایگاه اخالقی ارگانوئیدهای مغزی در سلسله 

هایشان کجاست؟ بحث از جایگاه اخالقی  ها در آزمایش و خط قرمز محققان برای استفاده از آن 

وند دارد. پرسش اصلی مقالۀ پیش رو این است که آیا آگاهی  ها پی ارگانوئیدها با بحث از آگاهی آن 

کنندۀ جایگاه اخالقی این موجودات باشد یا خیر؟ در اینجا پاسخ خواهیم  تواند تضمین پدیداری می 

کنندۀ جایگاه اخالقی یک موجود باشد. عالوه بر این،  تواند مشخص داد صرف آگاهی پدیداری نمی 

القی، شباهت ساختاری با مغز جنین و یا بودن در دایرۀ ارتباطات  شروطی مثل داشتن یک ویژگی اخ 

شود، در نهایت  عنوان شروط داشتن جایگاه اخالقی ارگانوئیدهای مغزی ذکر می مهم انسانی که به 

چیز بیشتری از اینکه آگاهی پدیداری را شرط کافی برای داشتن جایگاه اخالقی برای موجودی  

توانند راهنمای خوبی برای تعیین یک چهارچوب اخالقی  این شروط نیز نمی بدانیم، ندارند. بنابراین،  

برای استفاده از ارگانوئیدهای مغزی باشند. در نهایت، هدف تحقیق حاضر این است که نشان دهد  

تواند تضمینی برای داشتن چهارچوب اخالقی مثمر ثمر دربارۀ  شرط دارا بودن آگاهی پدیداری، نمی 

 ی انسانی باشد و نیازمند چیزی بیشتر از صرف آگاهی پدیداری هستیم.  ارگانوئیدهای مغز 
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 مقدمه

های علمی باعث تحقق  امروزه پیشاارفت

رویااهاای دور و دراز آدمی بسااایااری از  

اندازی  ها، چشااماند. این پیشاارفتشااده

آزمااایاش  تاحاقاق  از  ذهانای  ماهایاز  هااای 

وجود  انادیشااامنادان علوم انساااانی را باه

آزمااایش آورده این  از  یکی  هااای انااد. 

  «مغز در خمره»ذهنی، آزمایش مشااهور  

(Brain in a Vat)    پاااتانام هایاالری 

(Putnam, 1981  ایان در  اساااات.   )

باید انساانی را تواور کنید  آزمایش شاما  

کاه موضاااور بررسااای یاک دانشااامناد  

صافت اسات. مغز او توساط این  شایاان

دانشااامناد از بادنش جادا شااااده و در 

ناگاهااداری  خاماره ماغااگی  ماواد  از  ای 

شاااود که امکان زنده ماندن این مغز می

های خروجی  . عوااابکنادرا فراهم می

شاود  که باعث می  ندای متوالبه ابررایانه

این توهم    ،ستاومتعلق به  فردی که مغز  

 

-روز شده به  ۀ این آزمایش ذهنی، به نوعی نسخ  . 1

ری از آزمایش ذهنی شیاان فریبکار دکارت است.  ت

دکارت این فرضیه را    ،آزمایش شیاان فریبکاردر  

جای خداوند قادر  کند که ممکن است بهمارح می

گونه  گونه باشم و اینمتعال که موجب شده من این

چیز عادی اسات.  را داشاته باشاد که همه

که این تجارب واقعی برای در صااورتی

واقا  در  الاکاتاریاکایپااالا    ،او  ای  هااای 

های  هساتند که از طرف رایانه به عواب

  1د.نشومغز او فرستاده می

شااناساای در  های زیسااتپیشاارفت

 ceberalارگاانوئیادهاای مغزی )  ۀحوز

organoidsآرزوی سااااختن مغز   ( باه

هاای آزماایشاااگااهی کماک در ظرف

اساااات ماغازهااای  هار  .کارده  ایان  چانااد 

ی باا آزماایش  هاایآزماایشاااگااهی تفااوت

صااورت کلی بساایار پاتنم دارند، ولی به

ذهنی هساااتناد.    آزماایش شااابیاه باه این  

هاای  شااااده در ظرفمغزهاای ساااااختاه

بااه و آزمااایشاااگاااه  کااارکردی  لحاااک 

ی کاه دارای آگااهی سااااختااری باا مغز

له  أاما گویا تنها مسا  آفاصاله دارند  ،ساتا

ظاارف  در  مااغااز  بااه  رساااایاادن  باارای 

هاای  آزماایشاااگااهی، زماان و پیشااارفات

 Bricker, 2019)اساااات  تکنیکی  

ببینم، شیاان مکاری، در تمام زمان من را فریب داده  

که در نتیجه این فریب تمامی چیزهایی که من واقعی  

حاصل  می واق ،  در  این  پندارم  توسط  من  فریفتن 

 (.35- 32،  1381)دکارت،  شیاان مکار است
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( و ناه مسااااائال بنیاادین ن ری و 139:

 علمی در این زمینه.  

ساااااخاتااارهااای  ارگااا ناوئایاادهااا، 

بعدی هساتند که به رو  بیولوژیکی ساه

بنیادی  های  ای آزمایشاگاهی از سالوله

(Stem Cells)1  می   . شاااوناادگرفتااه 

ناد و از  باافتی خودسااااماان  ،ارگاانوئیادهاا

مایاناادام تاقالایااد  واقاعای    کانانااد هااای 

(Lazvazza and Massimini, 

2018a: 607بااه تاارتاایااب  (.  هااماایاان 

عنوان گروهی مغزی، باه  یارگاانوئیادهاا

شوند که خود را  ها توصیف میاز سلول

 یانساان  در سااختارهایی شابیه مغز جنین 

کنند. نورونهای موجود  سااازماندهی می

هم  توانناد باهارگاانوئیادهاای مغزی می  در

  ۀ یافتهای سااازمانمتواال شااده و شاابکه

ای ایجااد کنناد و در نهاایات باه ساااااده

حدی از توساااعه برساااند که کارکردی  

 

هایی تمایز نیافته یا کمتر های بنیادی، سلولسلول.  1

قادر به تولید هر سلولی در  تمایزیافته ای هستند که 

هستند بهآن  .بدن  ظرفیت  ها  کارکردی  طور 

سلول تولید  توانایی  و  را  خودترمیمی  متفاوت  های 

های  سلول  یعنی  .(Melton, 2014: 7)  دارند

توانند تقسیم شده و فرزندی را تولید کنند  بنیادی می

 Setia)شابیه به مغز انساان داشاته باشاند 

and Moutri, 2019: 93) .

بااعاث علمی    ۀهاا در این حوزپیشااارفات

امیدواری بساایاری برای درب بهتر مغز 

  ۀ دربار  تریبینش عمیق  ،انساااانی شاااده

و  اوتایساااام  مااانانااد  روانای  اخاتاال ت 

امید برای و  دادهدساات  اسااکیزوفرنی به

هاایی مثال بیمااریبسااایااری برای درماان  

بیاماااری برخی  و  ژنتایاکای  آلزایمار  هااای 

اسااااتباه این،  .  وجود آورده  بر  عالوه 

ابلیات جاایگزین  ارگاانوئیادهاای مغزی قا 

هایی  جای حیوانات در آزمایش شادن به

جا  مانناد درمان اعتیااد را دارند که در آن

دیگر حیواناات آزماایشاااگااهی کاارایی  

( ناادارنااد  را   Lancaster and زم 

Knoblich, 2014: 283  .) 

چک و ساااخت مغزهای کو ۀزمزم

سااارعات  مینیااتوری در آزماایشاااگااه، باه

آن سلولکه  نیز  همچنین  ها  و  هستند  بنیادی  های 

خاص شرایط  تحت  که  دارند  را  این   ،توانایی 

فرزندی تولید کنند که برای عملکردهای خاصی در 

زند  موجود  دارتوسعه  ۀ یک  تخوص    د ن یافته 

(Fagan, 2017: 4 .) 
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وقی و های اخالقی، حق مسااائل و چالش 

وجود آورد. این مسااائل متافیزیکی را به

پژوهشاااگران دانشاااگااه    کاهبعاد از آن

ساااان  ماقااالااهکااالایافارنایااا  در  ای  دیاگاو 

(Trujillo et al, 2019  امااوا  )

ئیدهای مغزی را  شاااده از ارگانومنتشااار

شاده از مغز یک جنین  شابیه اموا  منتشار

نابالغ ارزیابی کردند، گساتر  بیشاتری 

جهات وضااا    یاافتناد. مواضااا  مختلفی

حاوز ایان  در  ماحاادودیاات  و    ۀ قاوانایان 

سااار  یااک  داردآ  علمی وجود  نوظهور 

هاا در این زمیناه  طیف، معتقادناد آزماایش 

باا جادیات   و  بادون محادودیات  باایاد 

و در سااار دیگر   انجاام بذاگیردبیشاااتری  

اناجااام  مانا   بااه  ماعاتاقااد  بارخای  طایاف، 

چراکه    آها هساتندآزمایش در این حوزه

های آزمایشاگاهی و ممکن اسات انساان

ساااخته شااود. با   1(Chimeraکایمرا )

رشاد مساائل  هبحال برخالف روند رواین 

اخالقی ارگاانوئیادهاای مغزی، در عمال، 

محققاان آزماایشاااگااهی در این زمیناه بر 

 

علم.1  علم  امروزه در  وبااساااتاان   کیمیااگری در 

کااایمارا   ژنتایااک را  انسااااان  و  حیاوان  از  مخالاوطی 

 .نامندمی

بااورناد اخالقی    این  موضاااوعاات  کاه 

 ۀلا أمرتبط باا ارگاانوئیادهاای مغزی، مسااا 

ای نیسااات، چرا که این موجودات  زنده

باا محیط   و  میلیمتر هساااتناد  تنهاا چناد 

ماراوده ناادارنااد  پایاراماون خاود  نایاز  ای 

(Koplin & Massie, 2021: 

568.) 

های علمی در این حوزه  پیشااارفت

بسیار سری  اتفاق افتاده استآ برای مثال 

کاه اولین ساااال   2013از ساااال  تاا قبال  

یدهای مغزی انسااانی در ئکشاات ارگانو

( اساااات   ,Lavazzaآزمااایشااااگاااه 

از  108 :2021 کمتر  در   50(  مقااالااه 

پرداختناد  ساااال باه این حوزه از علم می

ولی با رشااد تواااعدی آن تنها در سااال  

مقاله در سال به   1000، نزدیک به 2019

اسات    این حوزه از علم اختوااص داشاته

(Bitar, 2020: 15 هاامااچااناایاان  .)

آگاهی و حساااساایت عمومی نساابت به 

ارگاانوئیادهاای مغزی گساااتر     ۀحوز

ی  هااکاه گزار طورییاافتاه اسااات، باه
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دربااار اناگالایسااای(  زبااان  )بااه   ۀعاماومای 

  20تحقیقاات علمی ارگاانوئیادهاا از زیر  

عدد   120به نزدیک   2013عدد در ساال 

رساایده اساات. آمریکا و   2019در سااال 

ا باا بیش  این    65ز  انگلی   درصااااد از 

هاا باه ترتیاب دو کشاااور اول در گزار 

این زمیناه هساااتناد و ایران نیز باا توجاه باه 

تحقیقات زیساتی،    ۀپیشارو بودن در حوز

های  در انتشار گزار دهمین کشور دنیا  

دربااار مغزی   ۀعمومی  ارگااانوئیاادهااای 

 Ide, Matsuokaانساانی بوده اسات )

& Fujita, 2021: 3-4.) 

سااارپایشااارفاات و هااای  عالامای  یا  

زمینااه،   این  در  عمومی  حساااااسااایاات 

اخالقی    ضااارورت پرداختن باه جاایگااه

چنادان کرده ارگاانوئیادهاای مغزی را دو

چرا کاه از یکساااو موضاااور   آاساااات

ارگاانوئیادهاای مغزی، امیاد فراوانی برای 

بیماااری درمااان  مغز و  بهتر  هااای  درب 

وجود آورده اساات که  را بهمرتبط با آن

هاا انساااان  در نهاایات بر کیفیات زنادگی

اماا از    آثیر مساااتقیم خواهاد گاگاشاااتأتا 

ساااوی دیگر بحث سااااختن انساااان در 

آزمایشاگاه و حسااسایت عمومی بر روی 

وجود آوردن آگاهی در آزمایشاااگاه به

باعث برانگیختن حساااساایت عمومی و 

حتی سایاسای در این زمینه شاده اسات. از  

و این  اخالقی  جااایگاااه  تعیین  باادون  رو 

ماد و کاارآهاارچوب اخالقی  داشاااتن چ

مورد قبول نساابی همگانی، این حوزه از  

اِ و  اجتاماااعی  طرد  خاار  بااا  عمااال علام 

روسات که  ههای غیر زم روبمحدودیت

در نهایت موجب از دسااات رفتن فواید 

ها این موضاااور برای بهزیساااتی انساااان

ای  رشاتهگفتگوی میان  شاود. بنابراین می

اخالقی ارگانوئیدهای    و بحث از جایگاه

صاورت مقا ت تخواوای  مغزی هم به

و هم به صااورت عمومی موجب وضاا   

قوانین  زم و مفیاد در این زمیناه خواهاد  

پگیر  اجتماعی این    ساارانجامشااد که  

 د.کرحوزه از علم را بیشتر خواهد  

ما در این مقاله به بررسااای جایگاه  

پردازیم اخالقی ارگانوئیدهای مغزی می

کنیم آیاا شاااروطی کاه  یو مشاااخص م

اخااالقاای   جااایااگاااه  تااعاایاایاان  باارای 

ارگانوئیدهای مغزی در ادبیات موضاور 

تواناد در نهاایات می  ،بحاث وجود دارد

چا  تاعایایان  در  مااا  ارچاوب  هاا راهانامااای 
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از   اساااتافاااده  بارای  ماناااسااااب  اخاالقای 

از    ؟ارگاانوئیادهاای مغزی بااشاااد یاا خیر

رو ابتادا جاایگااه اخالقی را تعریف این 

دهیم در بحث  ن میکنیم و سذ  نشامی

از جاایگااه اخالقی ارگاانوئیادهاای مغزی 

چاه مهم اساااات  در ادبیاات موجود، آن

آگاهی پدیداری اساات. در ادامه به این  

مایؤسااا  آگاااهای  ال  آیااا  کااه  پاردازیام 

تاعایایان   بارای  کااافای  شااارط  پاادیااداری 

ارگاانوئیادهاای مغزی  جاایگااه اخالقی 

نیز ؟ در این مقاله به این امر خیراسات یا 

داخات کاه آگااهی پادیاداری  خواهیم پر

شاارط کافی برای تعیین جایگاه اخالقی  

شااارور خوبی    ۀتواند نقانیسااات و نمی

ارچوب اخالقی  ها بااشاااد برای اینکاه چ

اساااتفااده از ارگاانوئیادهاای مغزی را بر 

 روی آن استوار کنیم.  

  ۀ اصااالی دربار ن ریۀدر ادامه ساااه  

شرایط داشتن جایگاه اخالقی را بررسی  

عبارتند از اینکه   ن ریهکنیم. این ساه  می

مارباوط  1یااا    یماوجاود ویاژگای  یااک   )

( یا بخشای از  2اخالقی را داشاته باشادآ 

ارتباطی از نور شااباهت یا تعلق زیسااتی  

  یا اینکه   (3)به نور انساان( داشاته باشادآ  

مناسااب مثل   هایای از ارتباطدر شاابکه

شناخت، مراقبت یا احترام حضور داشته  

 ,Lavazza & Pizzetti)  باااشااااد

دهیم هر (. در انتها نشاان می14 :2020

، یاا چیزی بیشاااتر از  ن ریاۀ ماد ن رساااه  

شارط داشاتن آگاهی پدیداری ندارند و 

مناسابی  ن ریۀ توانند  نمی یا اینکه اسااسااً

موجودی   اخالقی  جااایگاااه  تعیین  برای 

 باشند.  

الرگایوئیدادیایغ م  غ  جایگاایا القی   .  1
 وسبت آن بی آگیی و 

(، Chapman, 2019: 114ن )مَچَذ

بااب ارگاانوئیادهاای    لاه را درأچهاار مسااا 

نیااز کناد کا مغزی انسااااانی طرح می ه 

مان در فوری برای روشان کردن موضاع

 اوای که  لهأداریم. اولین مسااا  هاآنقبال  

کناد این اساااات کاه چگوناه  مارح می

ارگاانوئیادهاای مغزی  مشاااخص کنیم 

و اگر توانساااتیم  دارای آگاهی هساااتند  

یاا این امر باه محققاان  مشاااخص کنیم آ

دهاد از این خط عبور کنناد یاا اجاازه می

باه   نوطمنوعی  نیز باه  مساااائال  اقی؟ با خیر

ن آدوم    ۀلأمسا   آهساتندله  أاین مسا پاساخ 

اساات که اگر به محققان اجازه دهیم از  
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هوشایاری یا حسااسایت و ظرفیت    ۀآساتان

  ، دهاا عبور کننادئیا احساااار درد ارگاانو

نااور  آن چااه  باارای گاااه  مااحاافاااظااتاای 

خاواهایام   فاراهام  ماغازی  ارگاااناوئایاادهااای 

ساوم این اسات که آیا باید  ۀلأکرد؟ مسا 

به محققان اجازه داده شااود در تحقیقی  

شااارکت کنند که در آن ارگانوئیدهای  

پیوناد زده  باه حیواناات  انسااااان  مغزی 

ویژه در حیواناتی که ظرفیت  به  ؟شودمی

ها بیشااتر از جوندگان آن  ۀمغز و جمجم

وجود  بنابراین احتمال رشاد مغز  اسات و  

چهارم اساات که ربط    ۀلأمساا   فقط .دارد

آگاااهغایار ظارفایاات  بااه   یماناادمساااتاقایام 

لاه أارگاانوئیادهاای مغزی دارد و آن مسااا 

حال، هیچ نهاد ن ارتی  این است که تا به

مساوولیت ارزیابی و ن ارت بر تحقیقات  

ارگاانوئیادهاا را ناداشاااتاه اسااات و   ۀحوز

اد ن ارتی  این اساات که چه نور نه  نکته

طور  باه  ؟باایاد بر این حوزه ن اارت کناد

آن چذمن  خالصااااه  عنوان    تحااتچااه 

ارگاانوئیادهاای    ۀمسااااائال فوری حوز

کند این اساات  بندی میصااورت ،مغزی

ماوجاودات   ایان  باادانایام  کاجااا  از  کااه 

آزمایشاااگاهی دارای آگاهی هساااتند و 

بفهمیم   باه طریقی توانساااتیم  حاال اگر 

اک  لحا ، باههاا دارای آگااهی هساااتنادآن

توانیم پیش برویم تحقیقااتی تاا کجاا می

و چاه نهاادی   مهاا اساااتفااده کنی و از آن

 ؟باید بر این تحقیقات ن ارت کند

نکتااه  زم    این  کااه  اساااات  ذکر 

تر مسااائل اخالقی ارگانوئیدها، گسااترده

از مسائل اخالقی مرتبط با ارگانوئیدهای  

مغزی اساات. برخی محققان این مسااائل 

ر مسااائل اخالقی  اخالقی را شااامل انوا

می از جملا زیساااتی   ان،آنا   ۀدانناد کاه 

سالول بنیادی، هزینه    ۀکنندرضاایت اهدا

استفاده از ارگانوئیدها در مسائل   ۀو فاید

کااه   اخاالقای  وضااااعایاات  پازشااااکای، 

هاسات  تنیده با وضاعیت آگاهی آندرهم

هاای فرهنگی جوام  و در نهاایات تفااوت

مسااااائاال دیگری کااه   انوار  و  مختلف 

نهادهای سایاساتی ممکن اسات جامعه یا 

ماوجاودات   ایان  از  اساااتافاااده  ماورد  در 

ها،  آزمایشااگاهی بذرسااند. عالوه بر این 

گرایی )داشاتن اصاول انند عاممساائلی م

گرایی )هر نموناه باایاد عمومی( یاا خااص

جداگانه بررسااای شاااود( نیز از مساااائل 

سااات  ۀ ارگانوئیدهامارح اخالقی دربار
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(Stoeklé et al, 2021اما آن .)  چه

ن ر  اخالقی ماد  ۀلا أدر این مقاالاه از مسااا 

اخاالقای    فاقاطداریام،   جااایاگاااه  تاعایایان 

 ارگانوئیدهای مغزی است.  

اخااالقاای   جااایااگاااه  از  مااناا ااور 

آیاا ارگاانوئیادهاای مغزی این اسااات کاه  

ماجاماوعاا  یااا  را  ویاژگای  ۀویاژگای  هااایای 

هاا منتسااااب کرد کاه در توان باه آنمی

نتیجاه آن، این موجودات دارای حقوقی  

گااه بتوان گفات طبق آن نشاااوناد کاه آ

آن بااا  بااایااد  کاارد حااقااوق  رفااتااار  هااا 

(Shepherd & Levy, 020  .) وزا 

( پایازتای   ,Lavazza & Pizzettiو 

جاایگااه کاه  کنناد  ( بیاان می13 :2020

نور   ۀاخالقی بنیاادین یاک موجود بر پاایا 

قی اسااات کاه آن یمنااف  و عال   ،حقوق

دارد درباردارنااد   .ماوجاود  تاعاریاف    ۀایان 

این معنااسااات کاه دیگر فااعالن اخالقی  

چه رفتار و ارزشی را باید در مقابل یک 

موجود با جایگاه حقوقی خاص داشاااته  

جاایگااه . او  (2:  2021  ، وزا)  ؟بااشاااناد

داند ای میشارط عمومیاخالقی را پیش 

اخااالقاای   ارز   حاااوی  خااود   کااه 

  ، خااصااای نیسااات بلکاه جاایگااه اخالقی 

تواناد از  طیفی اسااات کاه میوضاااعیتی  

حاداقال باه حاداکثر گساااترده شاااود و 

با ترین جایگاه اخالقی به انساان  عموماً

 شود.سالم و بالغ نسبت داده می

کانایام    اگار مشااااخاص  باخاواهایام 

اخااالقاای   جااایااگاااه  دارای  مااوجااودی 

بادانیم کاه آن  حاداقلی اسااات یاا ناه، باایاد

در   ؟قی دارد یاا ناهموجود منااف  و عالی

کاه موجودی را دارای    ایواق  ویژگی

ق و کند، داشاااتن عالیحق خاصااای می

 ,Sebo)  اسااااتآگااهی ساااوبژکتیو  

را   بحثاین  (  2015سابو ) .(9 :2015

( اگر 1کند که:  گونه صورتبندی میاین 

پ  عالیقی    موجودی احسااااار دارد،

داردآ   عاال 2نایاز  اگار  پا  یا (  دارد،  قای 

( اگر 3آسااایاب دیادن نیز داردآ    ظرفیات

ارد، پ  عامالن  ن دآساایب دید  ظرفیت

یفاه دارناد کاه باه اول وظ  ۀاخالقی در وهلا 

نزننادآ ( پ  اگر عاامالن 4  او آسااایاب 

اول وظیفاه دارناد کاه باه   ۀاخالقی در وهلا 

ن ر  او آسایب نزنند، پ  این موجود در

در   و  اول، دارای حقوق اخالقی اسااات

نتیجاه دارای جاایگااه اخالقی نیز اسااات.  

 از این من ر حساسیت، شرط کافی برای
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 سی  حق اخالقی است.أت

خط افتراق برای داشاااتن    ،بناابراین 

خالقی، آگاهی اساات. حال در جایگاه ا

دو چاالش اصااالی    آگااهی  ۀلا أبااب مسااا 

مفهومی اساات   ۀلأوجود داردآ یکی مساا 

امر می این  از  از  و  من ور  کااه  پرسااااد 

تجربی    ۀلأو دیگری مس  ؟آگاهی چیست

پرسااد چگونه کشااف کنیم  اساات و می

 ؟ارگاانوئیاد مغزی آگااهی داردکاه یاک 

ما را    ،لهأپاساخ به هرکدام از این دو مسا 

اخالقای   جااایگاااه  کردن  مشاااخاص  در 

ها  ارگانوئیدهای مغزی و اسااتفاده از آن

علمیدر   خواهااد    تحقیقااات  راهنمااایی 

مساااا   کرد. طرح   ۀلاا أابتاادا  را  مفهومی 

تجربی را بررسی    ۀلأکنیم و سذ  مسمی

 خواهیم کرد. 

 ئالع آن کشف آگیی  و الو .2

بااه لحاااک مفهومی، بااایااد من ور خود را از  

 ,Blockآگااهی روشااان کنیم. ناد بالب ) 

1995a: b خود چهار نور آگاهی    ۀ ( در مقال

ترین  را از همادیگر جادا کرده اسااات. مهم 

باناادی، تافاکایااک  تافاکایااک در ایان تاقسااایام 

پاادیااداری   phenomenal )   آگاااهاای 

consciousness )   از آگاهی دسااترساای  

 (access-consciousness )    اسااات. از

حاالات آگااهی پادیاداری، حاالتی    ، ن ر بالب 

است، یعنی ویژگی  (  experience) تجربی  

آ  اناد هاایی تجربی آگااهی پادیاداری، ویژگی 

هااای تاجاربای  در ماورد حااالاات   عابااارتای، بااه 

توان پرسااید داشااتن این تجربه یا بودن در  می 

 ,Nagel)   ؟ این حالت، چگونه چیزی اسات 

نیگال باه چیزی  ( توماار  438-9 :1974

  ۀ معناای صااااحاب یاک تجربا ماانناد بودن، را باه 

حسااای و در نهاایات داشاااتن حاالات ذهنی  

حاالی  آگااهااناه، معرفی کرده اسااات. اینجاا 

شاانیدن یک نت موساایقی،    وجود دارد مانند 

بوییدن یک سایب سار ، احساار گرمی زیر  

نور خورشااید، احسااار درد زیر ناخن و ... .  

(  Levy, 2014: 129طور که لوی ) همان 

هر یاک از این تجاارب متفااوت،    ، گویاد می 

کیفیات پادیاداری متفااوتی دارناد کاه این  

کیفیت غیرقابل بیان نیز اسات. برخی فالسافه  

همین آگااهی    ، معتقادناد تنهاا نور آگااهی 

پادیاداری اسااات و من ور مردم از آگااهی  

 همین نور آگاهی است.  

در مقابل آگاهی پدیداری، آگاهی  

اساااات مااارح  های  آگااا  آدساااتارسااای 
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دسااترساای، حالتی مبنی بر در دسااترر 

برای  آگاااهی  محتوای  اطالعااات  بودن 

همراه  ماسات. آگاهی دساترسای معمو ً

پادیاداری   بناابراین اسااااتباا کیفیات   .

)هامااان باالب  کااه  ( 1995a: 9طاور 

میأتا  آگااهی دساااترسااای    ،کنادکیاد 

مفهومی کارکردی اسااات و وابساااته به 

چیزی کاه  سااایساااتم اسااات. از ن ر او  

آگاهی دساترسای اسات،  حالت    ۀساازند

هماان انجاام دادن باازنماایی محتوایی از  

یعنی اینکه محتوا به لحاک  آ  سایساتم است

دساترسای آگاهانه باشاد و این امر مرتبط  

های  اسات با روابط اطالعاتی میان حوزه

کاه آگااهی پادیاداری، مختلف. در حاالی

توان  یک مفهوم کارکردی نیسات و می

باه نموناهاز چیزی  یاا  نور  یعنی    ،عنوان 

یک   ،کیفیت صحبت کرد و برای همین 

در دساااترر، خود     ۀحاالات آگااهاانا 

تواند یک حالت پدیداری محساوب  می

گوید، می (129 :2014شاااود. لوی )

آگااهی پادیاداری غیرقاابال بیاان اسااات  

دلیل همین در ولی آگاهی دساترسای، به

دساااترر بودن اطالعاات، قاابال بیاان و 

 گزار  کردن است. 

که بالب نام   ساااومین نور آگاهی

-self)  خاااودآگااااهااای  ،باااردمااای

consciousness)    اسااات و من ور از

اشاتن مفهومی از خود و د  ،این اصااالح

کاارگیری این مفهوم در تفکر  تواناایی باه

( اسااااات  »خااود«  باااب   ,Blockدر 

1995b: 235)بااهااتاار بااه  آ   ،عاابااارت 

دربااار تافاکار  بااه  ۀظارفایاات  عاناوان  خاود، 

آگاااهای  آگاااهای،  ناور  آخاریان  خاودم. 

 monitoring)نااااا اااااارتااااای  

consciousness  ) اسااات که به یک

ی اساااات، یعنی اساااکن  یاابمعناا درون

بااه خااودکااه  پاارداز  دروناای  عاانااوان 

مای نایاز  شااااود  اطاالعاات  بایااان  تاوانااد 

(Block, 1995a: 18). 

طور که در با  به نقل از سابو  همان

عاالیاق  2015) آوردیام،  ساااوباژکاتایاو  ( 

را در جایگاه    یداشتن در نهایت موجود

در مساااائال بناابراین  نشااااناد. اخالقی می

ی در ادبیات موضااور این  اصاالی اخالق

ویژگیحوزه تضااامین   ای،    ۀ کننااد کااه 

هماان آگااهی   ،اخالقی اسااات  جاایگااه

پادیاداری اساااات، یعنی تواناایی یاک 

 فردی.   فردِهبخاص و منحور  ۀتجرب
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  ۀ بااررعالوه بر مسااااائال مفهومی د

آگاهی ارگانوئیدها، مساااائل تجربی در 

اصالی این    ۀلأباره وجود دارند و مسا این 

توانیم کشاف کنیم  اسات که چگونه می

هساااتناد؟    یآگااهدارای  ارگاانوئیادهاا  

بارای کشاااف    طاوربااه ماعایااار  دو  کالای 

بااه بارای  آگاااهای  تاجاربای  صااااورت 

توانیم  ئیادهاای مغزی انساااانی میارگاانو

ساااختار این  که به یکی آن  آکار ببریمبه

ارگانوئیدها و شاااباهتشاااان با مغز جنین  

نگااه کنیم و دیگری رویکرد انسااااانی  

باار   ماابااتااناای  کااه  اساااات  کااارکااردی 

گیری آگاهی اسات. رویکرد اول اندازه

مبتنی اسات که ارگانوئیدهای  امر  بر این  

مغزی، شاابیه جنین انسااانی هسااتند و از  

نمیجاا کاه آننآ -هاا برخالف جنین 

نشان بدهند، تخمین  توانند هیچ واکنشی  

برای داشاااتن آگاهی در ارگانوئیدها را  

تاخامایان  زمااانایهامااانانااد  بارای   هااای 

 Koplinهوشایاری جنین قرار بدهیم )

& Savulescu, 2019: 762.) 

در ساا  سااختاری، ارگانوئیدهای  

از منااطق عوااابی متماایز مغزی تعادادی  

مای نشااااان  تامااایاز را  جامالااه  از  دهانااد، 

  ۀ ، شاابک پیشااانی/خلفی مغز، هیذوکام 

 نابالغ و قشاار با پشااتی  ۀکوروئید، شاابکی 

پیشاانی و لوب    متمایز )شاامل قشار پیش 

نواحی شااکمی. فراتر از   پ  سااری( و

ویااژگاای سااااااخااتاااری، ایاان    هااای 

هاماچانایاان   ماغازی  ارگاااناوئایاادهااای 

توجهی را  هاای عملکردی قاابالویژگی

های قشاااری در دهند. نوروننشاااان می

باالغ را  ارگاانوئیادهاای مغزی، نورونهاای  

هاای عملکردی تشاااکیال  باا ساااینااپ  

فاعااالایاا مای کااه  خاودبااهدهانااد  خاودی  ت 

 ,Brickerدهند )عواابی را نشااان می

2019: 139.) 

ماحاقاقااان  هامااان گافاتایام  کااه  طاور 

مغزهاای مینیااتوری را در توانساااتاه اناد 

اموا  آزمااا کااه  کننااد  تولیااد  یشاااگاااه 

ها شااابیه یک مغزی از آن  ۀشااادمنتشااار

ین نابالغ شاده از مغز یک جن اموا  منتشار

باشاد. اگر بخواهیم ارگانوئیدهای مغزی 

گااه باایاد این  را شااابیاه جنین بادانیم آن

نکتاه را در ن ر داشاااتاه بااشااایم کاه در 

مین هفته، جنین شااارور به وپنجبیسااات

هوشااایار شااادن خواهد کرد و محققان  

دانند که جنین  هفته را جایی می  بیستمین 
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 Koplinحساااساایت خواهد داشاات )

& Savulescu, 2019: 762 اما .)

  ۀ کمیتا   ۀطبق توصااایا   ،باه لحااک حقوقی

 Warnock)  1وارنااااااااااااب

Committee  روزه باه    14( یاک جنین

عواابی،  های پیش دلیل تشااکیل ساالول

صاااورت بالقوه احساااار درد خواهد  به

انساانی   أمنشا  -1  ه این ترتیب:داشات و ب

به دلیل اینکه او  -2آ  اسات  جنین انساانی

 -3  آتواناد احساااار درد کنادباالقوه می

تواناد یاک فرد جنین انساااانی باالقوه می

روزه  14وجود آورد، جنین  انساانی را به

اسااااات   اخااالقاای  جااایااگاااه  دارای 

(Lazvazza, 2021: 3  هامایان بار   .)

شااباهت ساااختاری یا تعلق زیسااتی    ،مبنا

هاا را هماانناد  ارگاانوئیادهاای مغزی، آن

قرار خواهاد   جنین در جاایگااه اخالقی 

 داد.

نهاد شااده  رویکرد دیگری که پیشاا 

اساات، رویکرد کارکردی اساات. برای 

( ماااسااایامایانای  و  (  2018aماثااال  وزا 
 

  آ سی  شده استأت   1982وارناب، در سال    ۀ کمیت .1

پزشکی و علم   ۀ های اخیر و بالقو این کمیته پیشرفت

دربار و    ۀرا  ن رگرفته  در  انسانی  جنین  و  لقاح 

کاربردپگیر  سیاست گرفتن    ایبررا  های  ن ر  در 

کاه اکنون برای   هااییمعتقادناد آزماایش 

 باه ارزیاابی هوشااایااری در بیمااران مبتال 

شااود،  کما و آساایب مغزی اسااتفاده می

دادنبااارای   در   آگااااهااای  نشاااااان 

مغزی قابل اساتفاده اسات.   یارگانوئیدها

بر گیری آگااهی را  انادازه وزا  همچنین  

( IIT)  ۀاطالعاات یکذاارچا   ۀن ریا   ۀپاایا 

شاده توساط تونونی و همکارانش  پیشانهاد

(Tononi et al, 2016  )  قابل بررسی

 :نویسد.  وزا به نقل از تنونی میداندمی

آگااهی این اسااات کاه    ۀبادیهیاات درباار

آگااهااناه آموزناده اساااتآ هر   ۀتجربا   -1

شاامار  بیآگاه در ویژگی خود با   ۀتجرب

تجربیات احتمالی دیگر متفاوت اساات. 

یکذاارچاه اسااات و آگااهااناه    ۀتجربا  -2

توان تقساایم کرد. آگاهانه را نمی  ۀتجرب

این امر به این معناسات که یک سایساتم  

جاا کاه تواناایی  ذهنی دارد تاا آن  ۀتجربا 

اطالعات یکذارچه را داشته باشد. بر این  

تنونی و همکارانش ابزاری برای   ،اساار

گیری توانایی یک ساایسااتم برای زهاندا

-تضمنات اخالقی، اجتمار و حقوقی آن توصیه می

 (. The Warnock Committee, 1984کند )
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پیشااانهااد  یکذاارچاه اطالعاات  سااااازی 

معتقد اسااات بر اساااار   اند.  وزاکرده

،  شااده توسااط تنونی های طرحشاااخص

گیری  انادازهبرای    ابزارتوان از همین  می

ارگانوئیدهای مغزی انسااانی نیز آگاهی  

 استفاده کرد.

طور خالصاااه، بررسااای  بنابراین به

ارگاا نوئیادهاای مغزی جاایگااه اخالقی 

  ۀ متافیزیکی دربار  هایالؤانسااانی به ساا 

مای گاره  ماوجاودات  ایان  ایان  خاورد. 

مرتبط با این نکته هساتند که آیا   هاالؤسا 

ماغازی اگاااهای    دارای  ارگاااناوئایاادهااای 

اول باید من ور    ۀدر مرحل  ؟یا نه  هساااتند

بسایاری    .خود را از آگاهی روشان کنیم

این حوزه   محققااان  معتقاادنااد وجود  از 

پادیاداری برای داشاااتن جاایگااه    آگااهی

اخالقی کافی اسات. عالوه بر این بحث  

اینکه چگونه کشااف کنیم که    ،مفهومی

بااه ماغازی  عاادم  ارگاااناوئایاادهااای  دلایاال 

ارتباطشان با جهان و همچنین عدم رفتار  

هسااتند،    یآگاهدارای  ها،  از سااوی آن

  ، مهم اسااات. برای همین  ألاۀیاک مسااا 

شاباهت سااختاری ارگانوئیدها با   برخی

اناد و برخی  مغز جنین را پیشااانهااد کرده

را  دیگر نیز ابزارهاای سااانجش آگااهی  

 به که در حال حاضار برای بیماران مبتال 

پیشانهاد    ،شاودآسایب مغزی اساتفاده می

 اند. داده

دادگادالرغ بایالغ  ا ادادا     .3 آگای آگاییا  
 جیگایا القی   کیف  الست؟

نقال  ألاۀمساااا  باه  از چذمن    اصااالی کاه 

کردیم114 :2019) نقاال  بود   ،(  این 

که چگونه مشاخص کنیم ارگانوئیدهای  

و آیاا اگر   هساااتناد  یآگااهدارای  مغزی  

آیا این امر به   ،توانسااتیم مشااخص کنیم

دهاد از این خط عبور  محققاان اجاازه می

توان  عباارت بهتر آیاا میباه  کنناد یاا ناه؟

جاایگااهی اخالقی برای ارگاانوئیادهاای  

در   (وجاه باه مبااحاث آگااهیباا ت)مغزی  

و آیاا این مبااحاث مجوز    ؟ن ر گرفات

این   از  اساااتفااده  یاا محادودیات  عادم 

فاراهام  را  آزمااایشاااگاااه  در  ماوجاودات 

م  یدر ادامه نشااان خواه  ؟کنند یا خیرمی

پادیاداری و ناه ن رات   داد کاه ناه آگااهی

دربااارۀ کشااااف   ماخاتالاف  چاگاوناگای 

هنوز   مغازی،  ارگااانوئیاادهااای  آگاااهی 

ماا رانمی باه  توانناد   آوردندساااات  در 
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ارگاانوئیادهاای مغزی  جاایگااه اخالقی 

 یاری کنند.  

دساات آوردن ترین شاارایط بهمهم

ماوجاود   یااک  بارای  اخاالقای  جااایاگاااه 

ی اساات  روالف( ضاار :عبارت اساات از

را  نوعی عالیق ساااوبژکتیو    ،کاه موجود

باه داشاااتن برخی از انوا ر تجاارب  کاه 

 آداشاته باشاد  ،شاودساوبژکتیو منتهی می

این   بر این  زم اساااات کاه  ب( عالوه 

یااا   مارباوط 1ماوجاود  ویاژگای  یااک   )

( یا بخشای از  2اخالقی را داشاته باشادآ 

ارتباطی از نور شااباهت یا تعلق زیسااتی  

( در 3)باه نور انساااان( داشاااتاه بااشااادآ  

ای از ارتبااطاات منااسااااب مثال شااابکاه

شناخت، مراقبت یا احترام حضور داشته  

مثاال  موجودی  اگر    باااشااااد.  ( حااال 

ارگاانوئیادهاای مغزی را دارای جاایگااه  

گااه  زم اساااات اخالقی دانساااتیم، آن

ام مشاااخص کنیم که آن موجود در کد

با -  مراتب اخالقی جای داردسالساله ۀپل

با ترین    ،فرض اینکه انساان بالغ و ساالم

و ساااذ  نور حقوقی    -جاایگااه را دارد

تواند داشااته باشااد و که آن موجود می

اعالن اخالقی در فا   کاه دیگررا  وظاایفی  

دارنااد آن  کانایام  ،ماقاااباال   مشاااخاص 

(Lavazza & Pizzetti, 2020: 

حال به بررسای هر یک از شارایط   (.14

کنیم که  پردازیم و مشاااخص میبا  می

آیاا این شااارایط برای داشاااتن جاایگااه  

  .اخالقی ضروری است یا نه

 سئبکژتدئ    ۀشیط  جیب  .1-3

ت من ور  ف باید گ  ،الف  ۀدر توضای  نکت 

ا داشاااتان  از  بارای  ماوجاود  یااک  یاناکااه 

جاایگااه اخالقی باایاد عالیق ساااوبژکتیو  

داشاته باشاد این اسات که ضاروری اسات 

ذهنی خااص خود  را  کیفیات    ،موجود

داشاته باشاد، یعنی از آگاهی )پدیداری(  

باااشااااد. در همااان  برخوردار  کااه  طور 

محققاان    غاالاب  ،قسااامات قبال نیز گفتیم

آگاااهی   داشاااتان  معاتاقاادنااد  حوزه  این 

شارط ضاروری داشاتن جایگاه  پدیداری 

 اخالقی است.  

  : توان دو موض   داشتاینجا میدر  

دهیم که  نشاان یک موضا  این اسات که  

شااارط  زم داشاااتن   ،آگاهی پدیداری

موضا  دوم این    آجایگاه اخالقی نیسات

اساااات کاه گرچاه قبول کنیم، آگااهی  

پدیداری شاارط داشااتن جایگاه اخالقی  
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من  یاا محادودیات   ۀاساااات، اماا درباار

  اساااتفااده از ارگاانوئیادهاای مغزی عمالً 

تواند راهنمای  خاصای ندارد و نمی  نکتۀ

چا  یااک  تاعایایان  بارای  ارچاوب  هاا خاوبای 

اخالقی برای اساااتفاده از ارگانوئیدهای  

 مغزی باشد. 

در تبیین موضااا  اول، افرادی مثال 

گرچاه    ناد( معتقادShepherdشاااذرد )

مباحث اخالقی مرتبط با آگاهی اساات،  

اهمیت حیاتی برای   ،ا کشااف آگاهیام

با توجه  ساو  از یکمساائل اخالقی ندارد. 

چیساااتی    ۀمتعادد درباار  هاایهباه ن ریا 

طور دقیق  من ور از آگااهی باهآگااهی،  

  ۀ آیا آگاهی مرتب   و مثاًلمشاخص نیسات  

  ؟دوم   ۀاول مد ن ر اساات یا آگاهی مرتب 

اساااات کاه   امر از این جهات مهم  این 

میاان ن ریاه تبیی تفااوت  آگااهی  هاای  ن 

کوچک به ن ر برساند، اما  اسات  ممکن 

اگر اخالق باه آگااهی وابساااتاه اسااات،  

 ۀیاک ن ریا هاا برای  گااه این تفااوتآن

از سااوی   .یابداهمیت فراوان می  یاخالق

بادون در ن ر   آگااهی پادیاداری،  ،دیگر

های سا  با ی معماری گرفتن ویژگی

حیااتی برای   روانی انساااان، موضاااوعی

پیشااانهاد   یک  مساااائل اخالقی نیسااات.

پادیاداری این   برای آگااهی  جاایگزین 

های  جای توسااال به ن ریهبهاسااات که  

  ه گساااترده در مورد مااهیات آگااهی، با 

عوابی    یمساائل مرتبط با انوار فرآیندها

ماانناد مساااائال مربوط باه تفااوت مغز در 

کما از مغزهای تحت بیهوشاای و از مغز 

سااابااک بشاااویم   در خواب    متوساااال 

(Shepherd, 2018; 611.) 

برخی محققاان   راساااتاا،  در همین 

کاه برای نسااابات دادن جاایگااه    معتقادناد

باه موجودی، صااارفااً آگااهی    اخالقی 

چاه مورد پادیاداری کاافی نیسااات و آن

اساااات باه  ،نیااز  معناای  مفهوم آگااهی 

اسات.  آگاهی  و خودآگاهی دساترسای  

ریزی برای آیناده تواناایی میال و برنااماه

زندگی   مراقبشود است که موجب می

این تواناایی    آشاااخص دیگری بااشااایم

با در دساااترر بودن اطالعات و مرتبط  

در نساابت با که  اساات    هیمحتوای آگا

آگاهی دساترسای اسات. از این ن ر شااید  

مند و دوری از درد داشاتن تجارب لگت

آگاهی پدیداری باشد، اما داشتن    ۀبر پای

  ۀ منااف  و عالیق برای یاک زنادگی بر پاایا 
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ساات. عالوه بر این،  آگاهی دسااترساای ا

هاامااراه   اخااالقاای  بااا ی  بااا جااایااگاااه 

شاناختی  های روانای از ظرفیتمجموعه

توجه و هماهنگی    ،کنترل شااناختیمثل 

کاه  اسااات    ...ادراب، تخیال، حااف اه و  

پیچیادگی شااانااختی در ساااا  باا  را  

 & Shepherd)  کنادامکاان پاگیر می

Levy, 2020: 2-5.) 

زنادگی موجودی    چاهدر واق  آن

ساازد، صارف داشاتن تجارب  هم میرا م

آگاااهای   داشاااتان  ظارفایااتِ  یااا  آگاااه، 

چه مهم اسات  پدیداری نیسات، بلکه آن

این اسااات که زندگی برای فرد چگونه  

شاخوای    عالیق ارضاای  گگرد، یعنیمی

امر   این   ؟مهم برای فرد چگوناه اساااات

  بسااایاار   شااانااختی  هاایتواناایی مساااتلزم

  خود   درب  توانااایی  ماااننااد  ایپیچیااده

 زمااان  طول  در  کااه  موجودی  عنوانبااه

  گاگشاااتاه،   آوردن  یااد  باه  دارد،  تاداوم

 برای  ترجیحاات  داشاااتن   و  ریزیبرنااماه

)  زناادگای  ۀناحاو  & Levyاساااات 

Savulescu, 2009: 367). 

موضااا  مخاالف در    بناابراین اولین 

برابر شاارط اول داشااتن جایگاه اخالقی  

این اسااات که بگوییم آگاهی پدیداری  

یااک اخاالقای  جااایاگاااه  داشاااتان   بارای 

موجود کافی نیساات. حال موضاا  دوم 

  ،این اسات که بذگیریم آگاهی پدیداری 

شارط داشاتن جایگاه اخالقی اسات، ولی 

این شارط راهنمایی خاصای برای درب 

وضاااعیات اخالقی ارگاانوئیادهاای مغزی 

ای که در لهأگگارد. مسما نمی  در اختیار

اساات که جایگاه   آنآید اینجا پیش می

و طیفی.  اخالقی امری اسااات تادریجی  

پاادیااداری کااه   آگاااهی  حااال چگونااه 

ای صااافر و یکی اساااات و ناه  ویژگی

برای امری می  ،تادریجی مبناایی  تواناد 

آگااهی    ،عباارت بهتر. باهتادریجی بااشاااد

نمی مشاااخصپاادیااداری  ۀ  کننااد توانااد 

مراتب اخالقی  درجات مختلف ساالسااله

مااناد  ای کاه میبااشاااد. بناابراین تنهاا نکتاه

شاااود   اساااات کاه گفتااه  آگااهی  این 

ورود به جایگاه   ۀدرواز پدیداری صاارفاً

اخالقی اساات. داشااتن جایگاه اخالقی  

ای که  با تر موجودی متناسااب با ن ریه

می از جملااه داریم  مختلفی  امور  توانااد 

 پیچیدگی شناختی باشد. 

مشاااخص    باایاد توجاه داشااات کاه
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و تکردن   عریف دقیق جاایگااه اخالقی 

اعث  اینکه کدامین مرتبه از این جایگاه ب

یااا  اساااتافاااده  عاادم  بارای  قاوانایان  ورود 

محادودیات اساااتفااده از ارگاانوئیادهاای 

شاااود،  های علمی میمغزی در آزمایش 

طور کلی برخی محققان  قاعی نیست. به

ناد عادم قاعیات مساااائال اخالقی  معتقاد

ریشاااه در   ،ارگاانوئیادهاای مغزی  ۀدرباار

درباار اخالقی    ۀعادم قاعیات  جاایگااه 

مسااااائال  هاا دارد و حتی اگر برخی  آن

باا این پرساااش    ،اخالقی را قاعی بادانیم

  ۀ ما دربار  ۀشاویم که آیا ن ریرو میهروب

درسااتی اساات یا   ۀجایگاه اخالقی، ن ری

(  ,Sharma, Zum & Scottخیر 

2021: 49-50.)  

اخاالقای   جااایاگاااه  وجاود  فارض 

مغزی،  ارگااانوئیاادهااای  برای  حااداقلی 

هاا را در جاایگااه حیواناات قرار آن  نهاایتااً

از  همااان  دهااد،می اساااتفاااده  کااه  طور 

هاای علمی منعی  حیواناات در آزماایش 

ندارد، اساااتفاده از ارگانوئیدهای مغزی 

آزمااایاش  در  ماناعای نایاز  نایاز  عالامای  هااای 

ندارد. البته ذکر این نکته  زم اسات که  

کوچاک    یباه جلورو  این امر یاک گاام  

های اخالقی  ارچوبهاسات و حداقل چ

از حیواناات را می براساااتفااده  ای توان 

کاار برد ولی هاای مغزی نیز باهارگاانوئیاد

به لحاک عملی تغییر خاصای در اساتفاده  

از ارگانوئیدهای مغزی تا مشخص شدن 

دسااات هاا باهجاایگااه واقعی اخالقی آن

چرا که به دلیال عدم ت ااهر    آنخواهد داد

مغزی می ارگاانوئیادهاای  توان  و رفتاار 

هامگافاا  ماحاقاقااان  یااک ت  نایاز  اکاناون 

 ۀشااانهاادی درباارارچوب اخالقی پی ها چ

کنند.  ارگانوئیدهای مغزی را رعایت می

  سااااختاارهاای برای مثاال یاک نموناه از  

اخالقی پیشااانهاادی برای ارگانوئیادهای  

از چ هاای  ارچوبها مغزی باا اساااتفااده 

ماحاقاقااان   کااه  حایاوانااات  بارای  اخاالقای 

توانناد بگویناد ا ن نیز آن را رعاایات  می

 شبیه چنین چیزی است:    ،کنندمی

باه تحقیقاات   ۀاناداز)الف( ساااود 

هاای مورد انت اار  تر از هزیناهکاافی مهم

سااایاب  آ  ،هاااین هزیناه  ۀبااشاااد، از جملا 

ساات. )ب( احتمالی به خود ارگانوئیدها

توان  مامون باشاایم این تحقیقات را نمی

با اساتفاده از ارگانوئیدهای ناآگاه انجام 

تا  حااداقاال  از  ماحاقاقااان   ) ( عااداد داد. 
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شاااان   زم برای تحقیقاات  یارگاانوئیادهاا

کاه    ی)د( ارگاانوئیادهاای  .اساااتفااده کنناد

ظرفیت بالقوه با تری برای رنز کشیدن 

برای دساااتیاابی باه اهاداف علمی   ،دارناد

)ه( تحقیقاات    .تحقیق اساااتفااده نشاااوناد

طوری طراحی شاااود که رنز کشااایدن 

 .لی ارگانوئیدها به حداقل برسااانداحتما

نباایاد بااعاث تحمیال    )و( این تحقیقاات

مادت باه ارگاانوئیادهاا  رنز هاای طو نی

بشاااود، مگر زماانی کاه برای رسااایادن  

اساااات  ضااااروری  حاایاااتاای    اهااداف 

(Koplin & Savulescu, 2019: 

763-5.) 

وجود  بااه شااارط  خالصااااه،  طور 

آگااهی پادیاداری برای داشاااتن جاایگااه  

شاارط کافی نیساات. حتی اگر   ،اخالقی

دیداری این امر را نذاگیریم، باز آگاهی پا 

تواناد جاایگااه اخالقی مشاااخوااای  نمی

دهد دساات  برای ارگانوئیدهای مغزی به

  ۀ و در عمل استفاده یا محدودیت استفاد 

تفاوتی با وضااا    ،ها در آزمایشاااگاهآن

 موجود فعلی آن نخواهد داشت.  

شیط ویگژ  القی  ، شبییت سیقتیرغ گی   .2-3
 الر بیطیت الوسیو   

اخالقی   جااایگاااه  داشاااتن  دوم  شااارط 

پایازتای  ماعارفای و  تاوساااط  وزا  شااااده 

( یاک 1موجود یاا  ( این بود کاه  2020)

ویژگی مربوط اخالقی را داشااته باشاادآ 

( یا بخشاای از ارتباطی از نور شااباهت  2

یا تعلق زیسااتی )به نور انسااان( داشااته  

ای از ارتبااطاات  ( در شااابکاه3بااشااادآ  

رام  مناسااب مثل شااناخت، مراقبت یا احت 

 حضور داشته باشد.

( پیزتی  و  (  19-16 :2020 وزا 

که بر  ن ریهخود، ساه نور   « ب»  ۀدر نکت 

مای آن  یاا مابانااای  بارای  ماوجاود  تاوان  ک 

کنند.  طرح می  ،جایگاه اخالقی قائل شد

اول این اسااات کاه اگر موجودی   ن ریاۀ

صااحب یک ویژگی اخالقی باشاد، آن 

در را باید دارای حقوقی خاص دانسات.  

ایا  میتوضااایا   نکاتااه  مقااالاا ن  از   ۀتوان 

( -Kriegel, 2019: 512کاریاگاال 

ارز     ۀ( کماک گرفات کاه درباار515

)پادیاداری( توضااای    آگااهی  اخالقی 

 دهد. می

( ساااه صاااورت  74:  1369کاانات )

ارائااه   اخاالق  ناهااایای  ارز   از  ماخاتالاف 

دهاد کاه صاااورت دوم وی باه اسااام  می
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کراماات   بااه  احترام  (  dignity)فرمول 

کن کاه  چناان رفتاار  مشاااهور اساااات:  

خودت و چه  انساانیت را چه در شاخص  

عنوان یک در شاخص دیگری همیشاه به

  ، . بنابراین غایت بدانی و نه صارفاً وسایله

بنیادین ما این است    ۀوظیف  ،از ن ر کانت

کراماات  دارای  کااه  موجوداتی  بااا  کااه 

هساااتند همچون یک غایت رفتار کنیم.  

ای اخالقی مثل کرامت حال اگر ویژگی

رگانوئیدهای مغزی منتسب  را بتوانیم به ا

هاا جاایگااه  گااه باایاد برای آنکنیم، آن

حاقاوق   طاباق  و  شاااویام  قااائاال  اخاالقای 

 ها رفتار کنیم.  خاصی که دارند با آن

در اینجا پرسااش اصاالی این اساات  

مای چاگاونااه  را  کااه  چایازهااا  بارخای  تاوان 

دارای کرامت دانسات و چیزهایی دیگر 

هاا را دارای  را خیر؟ برای مثاال انسااااان

؟ چه  ها را نهدانیم ولی سنگکرامت می

ماتامااایاز ماوجاود    ۀکاناناادچایازی  دو  ایان 

( استد ل  514 :2019کریگل )  ؟است

ریشاااه در آگااهی    ،کناد کاه کراماتمی

پدیداری دارد. از ن ر وی برای انتسااب  

کرامات باه چیزی باایاد نوعی مواااونیات  

(inviolability)    برای وی در ن ر را

موااونیتی    توانیمبگیریم. حال زمانی می

را باه موجودی منتساااب کنیم کاه آن را  

داشاااتن   باادانیم.  آگاااه  تجااارب  دارای 

آگاه )مثل احسااار درد( توسااط    ۀتجرب

شاااود کاه ماا بتوانیم  موجودی بااعاث می

احساااار همدلی با آن نور تجربه )و نه 

این  موااداق آن تجربه( داشااته باشاایم.  

باه موجودی  ذهنی کاه می  حاالات توان 

یزی مانند بودن منتساب کرد، همان به چ

یا داشااتن آگاهی پدیداری اساات که ما 

را تجرباه  ساااازی آنتوانیم شااابیاهنیز می

این امر بااعاث دادن مواااونیات    آکنیم

 شود.  خاص به آن موجود می

کرامت ریشه در موونیت    ،بنابراین 

داشاتن دارد و این مواونیت، خود ریشاه  

پاادیااداری آگاااهای  داشاااتان  پا     آدر 

آگااهی  کرامات نیز ریشاااه در داشاااتن  

پادیاداری دارد. حاال باا توجاه باه چیزی  

کاه گفتاه شاااد، حاداقال یاک تفسااایر از  

اول شااارط دوم جاایگااه اخالقی    ن ریاۀ

ویاژگای  ماوجاودی  اگار  ایاناکااه  یاعانای 

بااشااااد، آن گااه در اخالقی را داشاااتاه 

ای  گیرد، نکتاهجاایگااه اخالقی قرار می

جااایگاااه   داشاااتن  اول  شااارط  از  فراتر 
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آگاا بر داشاااتن  نادارد کاه  هی  اخالقی 

طور کاه  کیاد داشااات. هماانأپادیاداری تا 

در قسااامات قبال نشاااان دادیم، شااارط  

جاایگااه  آگااهی پادیاداری برای گرفتن  

دسااات  اخالقی توساااط موجودی یاا باه

اخالقی  هاا چ  آوردن مشاااخص  ارچوب 

محققان از ارگانوئیدهای    ۀبرای اساااتفاد

 مغزی، کافی نیست.  

جااایگاااه    « ب»دوم شااارط    ن ریااۀ

اگار  کااه  ماباناااساااات  ایان  بار  اخاالقای، 

مغزی،  ارگااانوئیاادهااای  مثاال  موجودی 

ساااختاری شاابیه ساااختار بیولوژیکی که  

داشااته باشااند،    ،تعلق به نور انسااان دارد

اخالقی  باایاد آن دارای جاایگااه  هاا را 

جا اهمیت دارد  دانساات. این نکته از آن

بارخاالف کاا  ماغازی  ارگاااناوئایاادهااای  ه 

باهموجودات دارای آگاادیگر دلیال  هی 

توانند ما را  نداشااتن رفتار یا ارتباط، نمی

 Koplinاز احساار خود مال  کنند )

& Savulescu, 2019: 762  آ این)

رفتااری ارگاانوئیادهاای مغزی   ۀعادم جلو

ها درد نباید باعث شود که فکر کنیم آن

کشاااناد یاا احساااار نادارناد، بلکاه نمی

حاداقال وجود شااابااهات سااااختااری و 

شاود که  ساانی باعث میزیساتی به مغز ان

ها نیز همانند مغز انساااان فرض کنیم آن

در آن مرحله، دارای حساسیت هستند و 

 پ  دارای جایگاه اخالقی نیز هستند.  

  ، گفتیم   پیش از این طور کاه  هماان

دو راه عماده برای کشاااف آگااهی در 

ارگاانوئیادهاای مغزی وجود دارد، یکی  

همین شاااباهت سااااختاری با مغز جنین  

اساااتفااده از    یاسااات و دیگرانساااانی  

ابزارهای سااانجش آگاهی برای بیماران  

هاای مغزی. حاال باایاد بررسااای  آسااایاب

کنیم که آیا داشاتن شاباهت سااختاری با 

مغز جنین انسااانی، ارگانوئیدهای مغزی 

قرار  مناااسااابی  اخالقی  در جااایگاااه  را 

دهد یا خیر. شاباهت سااختاری با مغز می

اگار   و  اساااات  ماهام  بسااایااار  انسااااان 

ئیدهای مغزی چنین شاباهتی را از  ارگانو

خود نشاان بدهند، پ  احتیاط آن اسات 

علی دادن کااه حتی  نشااااان  عاادم  رغم 

آن ساااوی  از  خاااص  این  رفتاااری  هااا، 

اخاالقای   جااایاگاااه  دارای  را  ماوجاودات 

 بدانیم. 

باه  باا این    حاال حاال چیزی کاه تاا 

، این اسااات که اموا  مشاااخص شاااده



  ابوالفضل صبرآمیز /جایگاه اخالقی ارگانوئیدهای مغزی و آگاهی پدیداری

 
413 

 

 

 

ها شااابیاه اموا  مغزی آن  ۀشااادمنتشااار

جنین نابالغ انسااانی   ،مغزی  ۀشاادمنتشاار

رو باید در بیشاتر. از این   یاسات، نه چیز

میان ارگانوئیدها و جنین انساانی   ۀمقایسا 

همین مقایسه و استفاده    آ زیرامحتاط بود

انسااااانی  ۀاز کلما  ، باار عااطفی و جنین 

خود به نف  عدم ارزشاای دارد که خودبه

از   یاا محادودیات اساااتفااده  اساااتفااده 

-در آزماایشاااگااهارگاانوئیادهاای مغزی  

ساات. این نکته را باید در ن ر داشاات  ها

، جنین  وارنااب  ۀکمیتا   ۀکاه طبق توصااایا 

 و  انساانی  أمنشا   :انساانی بر اساار ۀروز14

تواناد احساااار  باه دلیال اینکاه باالقوه می

فرد بااالقوه می  و  درد کنااد یااک  توانااد 

دارای جایگاه   ،وجود آوردانسااانی را به

 :Lazvazza, 2021اخالقی اساات )

  أ (. ارگاانوئیادهاای مغزی گرچاه منشااا 3

انساانی دارند، ولی حداقل از شارط ساوم 

واقاا    ۀفاااصاااالاا  در  دارنااد.  بساااایااار 

ارگاانوئیادهاای مغزی در جاایگااه فعلی،  

توانند فرد انساانی را  چون در نهایت نمی

توانناد شااارط  وجود آورناد، پ  نمیباه

را برآورده کنناد.    ساااوم جنین انساااانی

این  بر  دوم    ،عالوه  اینکااه    یعنیشااارط 

باالقوه میارگاانوئیادهاای مغزی   توانناد 

احساااار درد کنناد، در نهاایات ماا را باه 

توانناد  هاا میرسااااناد کاه آناین نکتاه می

ای داشاااتاه باشاااند که  آگاهی پدیداری

لاحاااک ایان  از  دارد.  درد  ایان   ،ماحاتاوای 

ه نساابت ب  ایاضااافه  شاارط دوم نیز نکته

رد، چرا که در شارط اول شارط اول ندا

پادیاداری شااارط داشاااتن  نیز   آگااهی 

 .فرض شده بودجایگاه اخالقی  

  أ منشاااا داشاااتن  عالوه بر این، هم  

  انسااانی و هم شااباهت ساااختاری لزوماً

شاود که موجودی شابیه انساان باعث نمی

باشاااد و حتی آگاهی پدیداری داشاااته  

برای مثاال موجودی مثال زامبی    آبااشاااد

  کاه باه لحااک فیزیکی کاامالً   )فلسااافی(

توان تواور کرد که  می  ،شابیه ما هساتند

اول   ۀهیچ تجرباه آگااهی نادارد. در وهلا 

هاا را دارای جاایگااه  هاا، زامبیماا انساااان

مغزی   دانیم، هرچند ساختاراخالقی نمی

بنابراین   آشاابیه ما دارند  و فیزیکی کاماًل

اگر موجودی ساااااختاار مغزی شااابیاه  

معنای   بهد، لزوماًها داشاااته باشااا انساااان

دسات آوردن جایگاه اخالقی نیسات. به

داشااتن ساااختاری   ۀچه در پشاات ایدآن
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شاابیه ساااختار مغزی انسااان وجود دارد،  

این اساات که ممکن اساات این شااباهت  

تجلی   و  رفتااار  غیاااب  در  ساااااختاااری 

ظاهری ارگانوئیدهای مغزی نتیجه بدهد 

آگاااهای  دارای  ماوجاودی  بااا  مااا  کااه 

مهم اساااات    هبناابراین آنچا رویم.  هروبا 

صاورت  آگاهی پدیداری اسات و در این 

شااارط دوم جاایگااه اخالقی    « ب»  ن ریاۀ

چیز بیشاااتری از شااارط داشاااتن    عماًل

آگااهی پادیاداری نادارد. عالوه بر این،  

عنوان نقضااای  تواند بهها، میمثال زامبی

بااشااااد کاه شااابااهات   نکتاه  برای این 

سااااختاری با انساااان )یا جنین انساااانی(  

میموجود اخالقی  جااایگاااه  در  را  -ی 

 نشاند.

ساااوم شااارط دوم جاایگااه  ن ریاۀ  

در  موجودی  اگر  کااه  بود  این  اخالقی 

ای از ارتبااطاات منااسااااب مثال شااابکاه

شناخت، مراقبت یا احترام حضور داشته  

گااه دارای جاایگااه اخالقی  بااشااااد، آن

 :2020اسات. طبق ن ر  وزا و پیزتی )

ی که  ( حتی اگر موجودی مثل انساان14

اسااااتدا ناااتوانااایی شاااناااختی  و   رای 

توان آگاهی را به آن نسبت داد، در  نمی

ر داشته باشد ای از ارتباطات حضوشبکه

بااه را  دیگران وی  فرد کااه  یااک  عنوان 

بشاناساند و از او مراقبت کنند، یا نسابت 

گااه او را باایاد  باه او احترام بگاگارناد، آن

دارای جایگاه اخالقی دانسات. حال اگر 

ای  ی مغزی در چنین شاابکه ارگانوئیدها

ها دارای جایگاه  گاه آنقرار بگیرند، آن

 اخالقی خواهند بود.

سااوم نیز ادعای مقاله   ۀ ن ریۀدربار

ای بیشاااتر از هماان این اسااات کاه نکتاه

شاارط اول جایگاه اخالقی یعنی داشااتن  

آگااهی پادیاداری نادارد. یعنی حضاااور  

ای از ارتباطات انسانی مهم مثل در دایره

اخت فردی و ...، ، احترام، بازشان مراقبت

جایگاه اخالقی    ۀکنندتواند تضاامین نمی

توان گفت احتمال وجود  می آ زیراباشاد

آگاهی اسااات که سااابب شاااده اسااات  

ارتبااطاات منااساااب   ۀموجودی در دایر

قرار بگیرد و بناابراین ارگاانوئیادهاا مغزی 

قرار  دایره  این  در  زمااانی  نیز  انسااااانی 

آگااهی در گیرناد کاه احتماال وجود  می

 ها باشد.آن

باایاد   برای نشااااان دادن این نکتاه 

دایاار در  وجااود  از  را  خااود   ۀمااناا ااور 
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مثال مراقبات را    ،ارتبااطاات انساااانی مهم

کنیم برای مثاال فرض کنیاد    آروشااان 

جان مانند یک عروسک چوبی  بی  یشیو 

شااود، این  ای پرسااتیده میتوسااط قبیله

عروساک هم دارای احترام اسات و هم  

ماراقا  مایباات  ماورد  )مااانانااد    گایاردقارار 

مراقبت از آتشاای مقدر، برای خامو   

ارتباط انساااانی  ۀنشااادن(. یعنی در دایر

مهم قرار دارد، حال پرسااش این اساات 

 ۀکه چون این عروسااک چوبی در دایر

ارتباطات مهم انسااانی اساات، آیا دارای  

جایگاه اخالقی اسااات؟ برای پاساااخ به 

تعریف ما از جایگاه اخالقی    ،الؤاین سا 

شاااود. اگر جاایگااه اخالقی را  می  مهم

ها بنا  امری بدانیم که اجتماعی از انسااان

بر هر دلیلی )از جملاه خرافات، باورهای  

غلط یاا درسااات و ...( باه چیزی بادهناد، 

گااه باایاد آن چیز را دارای جاایگااه  آن

طور که  اخالقی دانساات. ولی اگر همان

  ، در تعریف جاایگااه اخالقی در ادبیاات 

هاای مغزی وجود دارد،  بحاث ارگاانوئیاد

در أتا  را  اخالقی  و جاایگااه  کیاد کنیم 

بادانیم، آن باا آگااهی  گااه یاک پیوناد 

جاان دارای جاایگااه اخالقی  موجود بی

ارتبااطاات    ۀنیساااات، حتی اگر در دایر

صاااورت   در  بگیرد.  قرار  نیز  انسااااانی 

امر،   این  برای   ن اریااۀنذااگیرفتان  ساااوم 

توجیه جایگاه اخالقی در صاورت فعلی  

 ی است.آن ناکاف

که  ساوم، بیش از آن  ن ریۀدر واق   

ویاژگای از  بااه پارده  مارباوط  ذاتای  ای 

آن  اسااااار  بار  کااه  باردارد  ماوجاودی 

ویژگی ذاتی آن موجود دارای جاایگااه  

می را اخالقی  اخالقی  جاایگاااه    شاااود، 

می معرفی  )یااا امری  اجتمااار  کااه  کنااد 

بااه  آگاااهای(  دارای  افاراد  از  گاروهای 

ن  کنناد. ایموجودات دیگر منتساااب می

تعریف از جاایگااه اخالقی، هرچناد قاابال 

شاااود  بررسااای اسااات، ولی باعث نمی

ارگاااناوئایاا  ماثاال  دارای ماوجاودی  دهااا 

ای باشاند که بر آن اساار،  ویژگی ذاتی

هاا بتوان یاک جاایگااه اخالقی را باه آن

د. بنابراین صاارف بودن در کرمنتسااب  

انسااااانی، تعیین دایر   ۀ کنناد ۀ ارتبااطاات 

و با توجه  داشاتن جایگاه اخالقی نیسات  

توان  باه پیوناد این بحاث باا آگااهی می

حاداقال فرض کرد کاه داشاااتن جاایگااه  

 ۀاخالقی حتی برای اینکه چیزی در دایر
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ارتباطات مهم انسانی قرار بگیرد، داشتن  

. صاورت بالقوه اساتۀ آگاه حتی بهتجرب

گرداند به همان بحث  میاین امر ما را باز

آن  نبودن  و کااافی  پاادیااداری  آگاااهی 

   ! تعیین جایگاه اخالقی یک موجود  برای

 میال ب القی    .   دد  سلسله 3-3

شاارط سااوم داشااتن جایگاه اخالقی این  

کااه   باود  ماثاال  ناکاتااه  ماوجاودی  اگار 

ارگاانوئیادهاای مغزی را دارای جاایگااه  

گااه  زم اساااات اخالقی دانساااتیم، آن

در  ماوجاود  آن  کااه  کانایام  مشااااخاص 

مراتب اخالقی جای  ساالسااله ۀکدامین پل

سذ  نور حقوقی که آن موجود  و    دارد

تواناد داشاااتاه بااشاااد و وظاایفی کاه  می

مقاابال آن  در  اخالقی  فااعالن  دیگران 

. حال این شااارط مشاااخص کنیم ،دارند

جاایگااه   بر تعیین  متوقف  ساااوم، خود 

اخالقی ارگانوئیدهای مغزی اسات و در 

هاای قبال  هاای قساااماتواق  هماان بحاث

چاه این شااارط ساااوم  مقاالاه اسااات. آن

برای تعیین جاایگااه  کتاهن  ،گویادمی ای 

ست بلکه  های مغزی نی اخالقی ارگانوئید

کیدی اساات بر لزوم انجام این  أبیشااتر ت

چاه ساااعی کردیم در حتی اگر آن  آکاار

بادهیم مقاالاه نشااااان  یعنی وجود    ،این 

شااارط کاافی برای   ،آگااهی پادیاداری

  اخالقی موجودی نیسات،   داشاتن جایگاه

حااداقلی  احتمااال  باااز  بگیریم،  ن ر  در 

لااحاااک آگاا  بااه  مااوجااودات  ایاان  اهاای 

هاای اخالقی زیاادی را  اجتمااعی نگرانی

وجود خواهاد آورد. در آیناده ممکن  باه

هاا جاای خود را باه  اساااات این نگرانی

بادهناد کاه در اخالقی  هاایاعتراض ای 

از    نهایت ساابب شااود که کل این حوزه

شاود و   علم با یک طرد اجتماعی مواجه

این  از ابزار نیرومندی محروم شااویم که  

تواناد برای بهزیساااتی  حوزه از علم می

ها انجام دهد. برای همین  زندگی انسااان

 Farahani etفراهاانی و همکااران )

al, 2018: 432 بارای ماعاتاقاادنااد   )

اجتمااعی  اطمیناان از موفقیات و پاگیر   

علم در دراز از  باایاد  این حوزه  مادت، 

های اخالقی ایجاد شاااوند و ارچوبهچ

یااک   نیااازمنااد  کااار  این  فرآینااد برای 

 گفتگویی بین محققان هستیم.

 گدیغ وتدجه

ۀ  هاای جادیاد در حوزپیشااارفات  معمو ً
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شااناساای مغز با فناوری و زیسااتزیساات

بدبینی از سااوی بساایاری از افرادی که  

 ،اخالقی دارناد  ۀکاارانا اعتقاادات محااف اه

شاااود. از ساااوی دیگر عموم دنباال می

ماعاماو ً نایاز  اخاالقای  ناگارانای  ماردم  هااای 

در این حوزه دارند.   را  هاشرفتپی   ۀدربار

حال ساااود و منفعتی که این  هرچناد تابه

برای بشااار باه در تحقیقاات  خواااوص 

هاا و شااانااخات مغز و بادن درماان بیمااری

قابل انکار اسات.  یرانساان داشاته اسات، غ

این  آن در  مورد   هاااپژوهش چااه  بااایااد 

باه بااشااااد این اساااات کاه  دلیال  توجاه 

  توجهی به مباحث اخالقی و فلسااافی بی

ناگارانای حاوزه،  بااه ایان  اخاالقای  هااای 

  هاا عمومی علیاه این تحقیق   هاایاعتراض

این  نشاااود. از  رو هر موضاااور تبادیال 

-ارچوب ها در این حوزه باایاد چ  ایتاازه

هاای متاافیزیاک هاای اخالقی و پرساااش 

حول آن را جادی بگیرد. در این مقاالاه  

بااحااث جااایااگاااه  بااه  اخااالقاای  هااای 

بااه یااا  ماغازی    ، تاعابایاری ارگاااناوئایاادهااای 

-مغزهای مینیاتوری که در آزمایشاااگاه

 پرداختیم.  ،اندوجود آمدههای علمی به

در باحااث تاعاریاف جااایاگاااه اخاالقای  

هاای  ترین ن ریاه ارگاانوئیادهاای مغزی، مهم 

این حوزه بر وجود کشف آگاهی پدیداری  

ایان ماوجاودات، جاهااِت داشاااتان جااایاگاااه  

اناد. در این مقاالاه نشاااان  اخالقی تاأکیاد کرده 

تاناهااایای  کااه آگاااهای پاادیااداری بااه   دادیام 

تواند شاارط کافی برای داشااتن جایگاه  نمی 

اخالقی یک موجود باشااد. حتی اگر فرض  

کنیم آگاهی پدیداری شاارط اولیۀ ورود به  

مراتاب اخالقی برای یاک موجود  سااالسااالاه 

تواناد امری  اسااات، آگااهی پادیاداری نمی 

حایاااتای در تاعایایان دقایاق جااایاگاااه اخاالقای  

رو عماًل  اشااد و از این ارگانوئیدهای مغزی ب 

تاوانااد  تااأکایااد بار آگاااهای پاادیااداری نامای 

چهارچوب اخالقی کارآمدی برای اساتفاده  

از ارگاانوئیادهاای مغزی در آزماایشاااگااه  

دسااات دهاد. عالوه بر این نشاااان دادیم  باه 

ای برای تعیین جایگاه اخالقی  شاروط اضاافه 

یاک موجود، مثال داشاااتن یاک ویژگی  

مغز جنین  اخالقی یا شااابااهت سااااختاری با  

انسااانی و یا در دایرۀ ارتباطات مهم انسااانی  

قرار گرفتن، در نهاایات یاا بر فرض وجود  

آگاهی پدیداری اسااتوار هسااتند یا اساااسااًا  

شاارط مناساابی برای تعیین جایگاه اخالقی  

توانند  نیساتند و در نتیجه، این شاروط هم نمی 
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راهنمااایی برای تعیین چهااارچوب اخالقی  

ز ارگانوئیدهای  مشااخواای برای اسااتفاده ا 

 مغزی باشند.  

یکی از نتاایز این مقاالاه    ،بناابراین 

تواند این است که آگاهی پدیداری نمی

ابزار مفهومی و تجربی  زم برای تعیین  

ارچوب اخالقی منااسااااب در ها یاک چ

وجود آگااهی    آ زیرااختیاار ماا قرار دهاد

شااارور   ۀتواند نقاا می پدیداری صااارفاً

و  باشاادتعیین جایگاه اخالقی موجودی  

د ساااخنی از جایگاه آن موجود  نتوانمی

مراتاب اخالقی بگویاد در در سااالسااالاه

ارچوب کارآمد هکه برای تعیین چحالی

در اخاالقای ماوجاود  جااایاگاااه  تاعایایان   ،

 مراتب اخالقی اهمیت دارد.سلسله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواناد  می  رو یکی از پیشااانهاادهاااز این  

جاای تمرکز ادبیاات  این بااشااااد کاه باه

نسااابات میاان آگااهی    ۀدرباار  موضاااور

باار   اخااالقاای،  جااایااگاااه  و  پاادیااداری 

تر  های پیچیدهچگونگی کشااف ویژگی

ارگاانوئیادهاای  معمااری ذهنی احتماالی  

شاویم. یکی از این  مغزی انساانی متوسال 

تامارکازراه تارکایااب  پاژوهاش   هااا  بار  هااا 

دهای مغزی با هو  مواانوعی  ارگانوئی 

ورد رفتااری  تواناد باازخاساااات کاه می

ویااژگاای از  ذهااناای  مااناااسااااباای  هااای 

دهای مغزی را در اختیار ما قرار ئی ارگانو

 دهد. 

 

  

  مالحظات اخالقی:

عیوان »مغزهای میییاتوری و ترسیم وضایت اخالق  آنها« و   ان  مقاله مس خرج  از طرح نا : حامی مالی
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  ابوالفضل صبرآمیز /جایگاه اخالقی ارگانوئیدهای مغزی و آگاهی پدیداری

 
419 

 

 

 

 منیبع

  ۀ فلسف   تأمالت در  (. 1381)  .دکارت، رنه -
احمداحمدیاولی ترجمۀ    : تهران  . ، 

 چاپ سوم. ، سمت

ایمانوئل  - بنیاد  (،  1369).  کانت، 

حمید عنایت    ۀ، ترجمالابیعه اخالقمابعد 

 .تهران: خوارزمی  .و علی قیوری

- Bitar, M. (2020). Are Brain 

Organoids Equivalent to 

Philosophical Zombies? In 

preprints.org. pp. 1-15. 

- Block, N. (1995a). Some 

concepts of 

consciousness. Sciences, 18

(2), 1-28. 

- Block, N. (1995b). On a 

confusion about a function 

of 

consciousness. Behavioral 

and brain sciences, 18(2), 

227-247. 

- Bricker, A. M. (2019). 

There are Actual Brains in 

Vats Now. Logos & 

Episteme, 10(2), 135-145. 

- Chapman, A. R. (2019). 

Brain Models in a Dish: 

Ethical Issues in Developing 

Brain Organoids. AJOB 

neuroscience, 10(3), 113-

115. 

- Fagan, M. B. (2017). Stem 

cell lineages: between cell 

and organism. Philosophy, 

Theory, and Practice in 

Biology, 9(6), 1-23. 

- Farahany, N. A., Greely, H. 

T., Hyman, S., Koch, C., 

Grady, C., Pașca, S. P., ... & 

Song, H. (2018). The ethics 

of experimenting with 

human brain tissue. Nature. 

556(7702). 429-432. 

- Ide, K., Matsuoka, N., & 

Fujita, M. (2021). Ethical 

Aspects of Brain Organoid 

Research in News Reports: 

An Exploratory Descriptive 

Analysis. Medicina, 57(6), 

532. Pp 1-7. 

- Koplin, J., & Massie, J. 

(2021). Lessons from 

Frankenstein 200 years on: 

brain organoids, chimaeras 

and other 

‘monsters’. Journal of 

medical ethics, 47(8), 567-

571. 

- Koplin, J. J., & Savulescu, J. 

(2019). Moral limits of brain 

organoid research. Journal 

of Law, Medicine & Ethics, 

47(4), 760-767. 



420  
 1401  پاییز و زمستان،  29 دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

- Kriegel, U. (2019). The 

value of consciousness. 

Analysis, 79(3), 503-520. 

- Lancaster, M. A., & 

Knoblich, J. A. (2014). 

Organogenesis in a dish: 

modeling development and 

disease using organoid 

technologies. Science, 

345(6194), 283-293. 

- Lavazza, A. (2021). 

Potential ethical problems 

with human cerebral 

organoids: consciousness 

and moral status of future 

brains in a dish. Brain 

Research, 1750, 147146. 

- Lavazza, A., & Pizzetti, F. 

G. (2020). Human cerebral 

organoids as a new legal and 

ethical challenge. Journal of 

Law and the Biosciences, 

7(1), Pp 1-22. 

- Lavazza, A., & Massimini, 

M. (2018a). Cerebral 

organoids: ethical issues and 

consciousness assessment. 

Journal of Medical Ethics, 

44(9), 606-610. 

- Lavazza, A., & Massimini, 

M. (2018b). Cerebral 

organoids and 

consciousness: how far are 

we willing to go?. Journal of 

medical ethics, 44(9), 613-

614. 

- Levy, N. (2014). The value 

of consciousness. Journal of 

Consciousness 

Studies, 21(1-2), 127-138. 

- Levy, N., & Savulescu, J. 

(2009). Moral significance 

of phenomenal 

consciousness. Progress in 

Brain Research, 177, 361-

370. 

- Melton, D. (2014). 

‘Stemness’: definitions, 

criteria, and standards. In 

Essentials of stem cell 

biology (pp. 7-17). 

Academic Press. 

- Nagel, T. (1974). What is it 

like to be a bat?. The 

Philosophical Review, 83, 

435-50. 

- Putnam, H. (1981). Brains in 

a Vat. Knowledge: Critical 

Concepts, 1, 192-207. 

- Setia, H., & Muotri, A. R. 

(2019, November). Brain 

organoids as a model system 

for human 

neurodevelopment and 

disease. In Seminars in cell 

& developmental biology 

(Vol. 95, pp. 93-97). 

Academic Press. 



  ابوالفضل صبرآمیز /جایگاه اخالقی ارگانوئیدهای مغزی و آگاهی پدیداری

 
421 

 

 

 

- Sharma, A., Zuk, P., & 

Scott, C. T. (2021). 

Scientific and Ethical 

Uncertainties in Brain 

Organoid Research. The 

American Journal of 

Bioethics, 21(1), 48-51. 

- Shepherd, J., & Levy, N. 

(2020). Chapter 

Consciousness and 

Morality. The Oxford 

Handbook of the Philosophy 

of Consciousness. 

- Shepherd, J. (2018). Ethical 

(and epistemological) issues 

regarding consciousness in 

cerebral organoids. Journal 

of Medical Ethics, 44(9), 

611-612. 

- Stoeklé, H. C., Ivasilevitch, 

A., Marignac, G., & Hervé, 

C. (2021). Creation and use 

of organoids in biomedical 

research and healthcare: the 

bioethical and 

metabioethical issues. Cell 

Adhesion & 

Migration, 15(1), 285-294. 

- Tononi, G., Boly, M., 

Massimini, M., & Koch, C. 

(2016). Integrated 

information theory: from 

consciousness to its physical 

substrate. Nature Reviews 

Neuroscience, 17(7), 450-

461. 

- The Warnock Committee, 

1984, British Medical 

Journal, Vol 289, 238-239. 

- Trujillo, C. A., Gao, R., 

Negraes, P. D., Gu, J., 

Buchanan, J., Preissl, S., ... 

& Muotri, A. R. (2019). 

Complex oscillatory waves 

emerging from cortical 

organoids model early 

human brain network 

development. Cell stem cell, 

25(4), 558-569. 


