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  چكيده
راندن  محدود كردن و پسبهره بردن از قدرت علمي و خالقيت انسان در 

   به  دادن ياريو  همكاري با خالق از مصاديق شرور و جلوگيري از گسترش آن
  . شود محسوب مي له شرأمس  در حلداوندخ

 شخصيت و و در نتيجههاي ناپسند  خلق و خوي و   اخالقي  بدصفاتبسياري 
آوري مهندسي ژنتيك اين  فن . زيستي و ژنتيكي دارندي هپايرفتار شرورانه 

تا مان برخوردار باشيم كه ي ها هايي در ژن از ويژگيدهد كه  امكان را به ما مي
گيري از  ه با بهر ،در قدم نخستبنابراين . كمتر گرفتار شرور گرديم ،سرحد امكان

   به  آن  و انتقال  و اخالقيجسماني نواقص  از  برخي از پيدايش  توان ميدرماني  ژن
و سپس با مهندسي ساختار ژنتيكي انسان و در   كرد  جلوگيري  بعدي هاي نسل

يافت كه داراي درصد بااليي از توان به انساني دست   مي،نتيجه اصالح نژاد بشر
 تا در ،هي بوده جسماني، عقالني، اخالقي و اال صفات و خصوصيات مطلوب

محو  زندگي ي ه انساني از صفحي هگيري از شرور روزمر  شمار چشم، آني هنتيج
   .پيونددشود و به ديگر شرور تاريخي 

ردي اساسي  راهب،نگارنده رهيافت اصالح ساختار ژنتيك را در شرايط موجود
تر در حل شرور انساني و دستيابي به خيرات و كماالت ارزيابي كرده و معتقد  و بر

  .است كه بشريت بايد هر چه زودتر تصميم استفاده از آن را عملي كند
    ، اصالح ساختار ژنتيك-3،  محدود كردن شرور-2 ،مسأله شر -1: ي كليديها واژه
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 و در  كردهبا تمام وجودش حس ها و شرور را نيز  ، زشتي  طبيعت  عالم ها و خيرات زيبايي

 او را  ها كام  كاميابي  كه چنان آن ؛  است ها نيز گرديده  رنج آغوش  هم  ناچار ها به كنار لذت
، ها سيلها،   آتشفشانها، زلزله الخلقه، هايي همچون كودكان ناقص ، ناكامي  كرده شيرين
هاي  جمعي و شكنجه ي دسته مانند كشتارها ،كارهاي ضد اخالقي  وحشتناك وهاي سونامي
   است  بوده  انديشه  آغاز در اين  لذا از همان.  است  و رنجور گردانده و را تلخخاطر ا ،دالنه سنگ

 و خير بود و   تنها پر از زيبايي  جهان شد كه ؟ آيا نمي ها و شرور چيست  كژي اين   حقيقت كه
، چرا خدا شرور را   است ؟ اگر چنين است ه و شر نبود؟ آيا شرور را خدا آفريد زشتي  از خبري
   ديگر ذهن رسش پ ها و هزاران  پرسش  ببرد؟ اين بين تواند شرور را از  و آيا خدا نمي آفريده

   هنوز اين  كه  است  اين  مهم ي ه و نكت  گردانيده معطوف  خود  به  تاكنون  تاريخ بشر را از طلوع
  . و بجا هستند شوند تازه  مي مطرح  اند و هر روز كه  نشده ها كهنه پرسش

كه چرا ،  نخواهد بود ها خالي پرسش  از اين گاه  نيز هيچ  تفكر بشري  تاريخي هسطور آيند
اگرچه بعد از مدتي . شويم رو ميه ها با يكي از اقسام شرور روب هر روز به مناسبتي ما انسان

 بم خاطر ايرانيان را تلخ ي ه ديري نپاييد كه زلزل، رودبار و منجيل را فراموش كرديمي هزلزل
 عرصه اي ژاپن هاي هسته وگاه انفجار نيرق آسيا پيش آمد و ياچنان كه سونامي شر ، آنكرد

، مگر گذشت پس روزهاي طوالني از اين نوشته نخواهد . هاي پيشرو تنگ كرد را بر انسان
ها تنها شرور  تري از وقوع شرور در جاي جاي جهان به ما برسد و اين كه خبرهاي داغ اين

ها و جناياتي كه هر لحظه توسط  طبيعي جهان ماده است و اما شرور اخالقي و جنگ
هنوز كودكان . اي است تر از هر سيل و زلزله شود بسي ناگواراتر و دلخراش ها صادر مي انسان
ها و  تانهاي بيمارس آيند و تخت  جسمي و ذهني و حركتي به دنيا ميي هماند عقب

هاي التيام  ها و زخم شمار رنج بيهاي  هاي انفرادي پر از نمونه گاه و سلولها و ندامت آسايشگاه
  ي ه مسأل شر ي همسأل. شدني نيستهاي بشر تمام  بدبختي است و گويا  بشريي هنيافت

   و انسان  ماده و  طبيعت يناتا رسد  و به نظر مي  گي بشر در طول تاريخ بوده استهميش
طور كه  ن  آيد و هما ها به حساب مي  بلكه از لوازم آن،شود نمي   گذارده  فراموشي  بههست،
رو   روبهچنانرو نيز هم  پيشي هدر آيند  ،رو بوده به با شرور رو  عالم  در اين  هميشهآدمي

،  متفكرانبه موازات دست و پنجه نرم كردن مردم كوچه و بازار با شرور، لذا . خواهد بود
  و  پرداخته  آن به دور تا به امروز ي ه گذشت ازنيز   عالم  و غرب  شرق  و فيلسوفان متكلمان

  .  آن فارغ بمانندي هديشگاه نبوده و نخواهد بود كه از ان هيچ
 ي ه در شمار حل مسأل است به صورت بنيادي اين مقاله كه در صدد حل شرور انساني

كاهش شرور موجود در حال حاضر و شرور بالقوه در گيرد كه ناظر به  عملي شر قرار مي
اي وردهآ حل علمي كه از دست د تا از يك راهكن تالش مينگارنده در اين نوشتار  .آينده است
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 با گسترش و ، آني هشود، پرده برداشته تا در نتيج آوري مهندسي ژنتيك محسوب مي فن

 ي هترين مشكالت هر روز  مهم،عموميت يافتن استفاده از اصالح ژنتيك در جهان انساني
كن يا   به اين وسيله ريشه، ناشي از شرور اخالقي و رفتاري انساني است كه رنجِ،بشريت

 ي هگشاي ورود به چنين جهاني در آيند كليد راه. گيري كاهش يابد حداقل در وسعت چشم
 اساسي و  اين پرسشنزديك، در گرو پاسخ و اتخاذ موضع منطقي و سازگار در قبال 

 شر است كه آيا نابودي شرور و حداقل كاستن و پس راندن آن از نظام ي هلراهبردي در مسأ
از . كند نگارنده پاسخ را مثبت ارزيابي ميزندگي، طبيعت و هستي تكليف بشر است يا خير؟ 

 ستمكاران و شياطين به منظورها و   انسان با بديي هشواهد مثبت بودن اعتقاد به مبارز
است  اشاره به جهاد اصغر و اكبر در مضامين و منابع ديني و اخالقي ،نابودي شرور طبيعت

  .باشد  نميكه چيزي جز به حاشيه راندن شر
  

   شر ي ه مسأل  اهميت.2
   بر ضد وجود خدا ارائه تاكنون   كه  است  دليلي گانهي  ه و بلك ترين دليل شــر  مهم

   الحادي  ادلّه ي ه نمايند ترين مهم   شر را ي ه پالنتينگا نيز مسأل  الوين  كه چنان  آن، گرديده
 شر  ي ه مسأل به » طبيعي الحاد«   عنوان  خود را تحت  تالش كند و تقريباً تمام  مي معرفي
   .)33-123: صص، 11(آيد مي  بر  مسأله  و حل گويي  پاسخ جهتدر  ،  كرده معطوف
   شر بسيار خطرناك  مسأله ي ه شبه خر در طرحأ مت  الحادي آورد فيلسوفان  ره ه ك جا ناز آ

  و رف شگ  شاهد تحوالتي، نشانند  كرسي  خود را به  ادعاي  آنان  كه  در صورتي،  است جدي و
  به  كوتاه  رو با نگاهي از اين.  بود  جديد خواهيم  و كالم  دين ي ه فلسف  در مباحث بسيار بزرگ

شود و   مي  برداشته  آن  طرح  بودن  از راهبردي  پرده ، مسأله  اين ساز بودن  و سرنوشت اهميت 
   در اين  بسيار تلخي  با پيامدهاي، نگردد  و خردپسند ارائه  معقول حلّي  راه  كه صورتي در

 شوپنهاور،  ي ه بدبينان هاي  ظهور فلسفه  به توان  مي  از جمله  شد كه رو خواهيم روبه  زمينه
 و   فلسفي  و دوئاليسم  ثنويت  نوعي به ا اعتقادي هپرستانهاي نوظهور شرور  فرقه و سارتر،   نيچه

از آغاز طرح  رو، از اين . كرد خدا اشاره جود و  انكار اصل،تر  بزرگ  و از همه هي اال انكار اوصاف
 هاي فراواني براي حل آن از سوي فيلسوفان، معماي شر به اشكال گوناگون تاكنون تالش

 فيلسوفان .ها و ملل مختلف صورت پذيرفته است متكلمان و انديشمندان اقوام و فرهنگ
اند كه از فراز و  ارائه داده شر ي هلأ را در حل مسهاي متعددي حل راه ،تاريخ هي در طولاال
مورد پذيرش قرارگرفته و  ها حل از اين راه برخي .استودي قابل مالحظه برخوردار بوده فر

 و ي مستقليها حل راه كه عمدتاً به صورت ،ها حل  اين راه. از همان آغاز رد شده استبرخي
شتر شرور ناكافي  در حل بي، گشاست  اگرچه در برخي موارد راه،است جدا جدا ارائه شده
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كه مورد حل تركيبي  بايد از راهها  حل  بهينه از اين راهي هرسد براي استفاد نظر مي به. است

  .)99:، ص42(بهره بردكيد برخي نويسندگان است أت
  

   شر اقسام .3
در يك  . طرح استهاي مختلفي ارائه شده و در خور بندي  تقسيم، شري هلأ مسبراي
  و اخالقي_احساسي يا عاطفي ، شرور متافيزيكي و فلسفيهار قسمِچبه شرور  ،بندي تقسيم

 به سه ، و در ديگري صرفاً به شرور اخالقي و مابعدالطبيعي و در نوعي ديگرشرور طبيعي
  به، معاصري هدر دورنيز . شده است تقسيمقسم شرور اخالقي، طبيعي و اخالقي ـ طبيعي 

به  شر ي هها و مصاديق آن، مسأل حل ه از خلط راتر مباحث شر و پرهيز  منظور تفكيك دقيق 
 در .گردد ميتقسيم   عملي شري هلأ وجودي و مسي هلأ نظري، مسي هلأمس سه دسته

نگارنده .  با خداوند هم تقريرات مختلفي ارائه گرديده استبه شر و نسبت آن نگرش ي هنحو
تمام شرور مابعدالطبيعي، گيري از اصطالح شرور انساني،  با بهره ،در عنوان اين نوشتار

طور   با وجود اين، به.  مربوط به انسان را مورد اشاره قرار داده استطبيعي و اخالقيِ
   سه  به راشرور ، مورد توافقبنديِ تقسيم  در يك  عموم فيلسوفان و متكلمان،متعارف

  :كنند  مي  تقسيم  ذيلي هدست
  آن دارد واشاره   ممكن عالم   محدوديت مانه  به  شراين :   يا فلسفي شر مابعدالطبيعي. 1
  تمام بنابراين . شود  هستند شامل مي و وجودي  ذاتي  نقص  داراي  كه را  از موجوداتي دسته

  .دچارندشر از    قسم  اينبه  ممكنات
له، زلز،   مانند سيل  طبيعي  از حوادث  ناشي است   يا مرگي درد و رنج:  ر طبيعيش. 2
 كه صرفاً ،و مانند آن  ، ايدز، نابينايي ان نظير سرط هايي ها و معلوليت بيماري ، سوزي آتش

   نقشي  اختيار آدمي،شرور  از  دسته در اين. باشد  ميانسانجسم  و بعد ماديمربوط به 
  .                 آورد ديد مي پ  انسان  شر را براي  اين  كه  است  طبيعت  اين  بلكه،ندارد
 سوء  ي هشود و در نتيج  مي  ناشي  و اختيار آدمي  از اراده  كه شروري:  قيشر اخال. 3

 ، مانند آنگويي و دروغ ، دزدي ،   قتل، و ناپسند  زشت  افعال كند، همچون ظهور مي اختيار او
  . گردد  ميو يا هر دو و رنج روحي  احتي و يا نار جسماني  درد  موجب كه

كه در  استممكنات و به خصوص انسان   و تكويني ذاتي   نقص همان  مابعدالطبيعي شر
توان آن   مي،به همين سبب. نيست   مطلق كمال برخورداري ممكن از عدم چيزي جز ،واقع
از لوازم و احتراز از اين شرّ در جهان آفرينش مطلقاً ناممكن است   .ناميد» مادر شرور«را 

 ،شود  نمي  پرداخته  آن  به  دين ي هفلسف  احث در مب معموالً،  آن ارزيابي گشتهناپذير اجتناب
 شر  ي ه مسأل ترين  اصلي مثابه   شر به  اين ، در آينده  كه  بعيد نيست ، نظر نگارنده  به اگرچه
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 ؛شوند  نمي  شر محسوب بالذّات  خود و  خودي  به  طبيعي وجود حوادث.  گردد  مطرح انساني
   از آن  بلكه،شر نيستند   نفسه  ديگر في  طبيعي ي هث حاد  و هزاران ، آتشفشان  سيل يعني
   وگرنه،گيرند قرار مي آورند در شمار شرور  مي  را فراهم  انسان  درد و رنج  موجبات  كه جهت
  از درد و رنج  نظر ها با قطع  آن  و يا وقوع  نيست  انسان  كه  در جايي  حوادث  همين وقوع
شر  اما. شود  مي  شمرده  خير و كمال گيرد، بلكه  شر قرار نمي تنها مورد اطالق  نه ،انسان

   شر محسوب نفسه  في ، از جهات متعدد، و غارت و شكنجه و جنايت  قتل  مثل ،اخالقي
   و اخالقي  از دو شر طبيعي  و درد آدمي رنج  بنابراين. گردد  مي  آدمي  رنج شود و موجب مي

گيرد   قرار مي  شر مورد بررسي عنوان  به   كه  چيزي  آن، شر ي هگيرد و لذا در مسأل  مي نشأت
  .است   و اخالقي  شر طبيعي مينه
  

استفاده از  با ، شري هوند در محدود كردن حوز با خداانسانياري هم .4
  قدرت علمي

 هها را براي تعالي و پرورش روحي آدميان پيش پاي او نهاد چنان كه سختيخداوند هم
ها را از وقوع شرور اراده كرده  اش و بسياري حكمت زمايش و تكليف بنده آ،و در عين حال

 اين داليل و علل توجه داشته و آن شكوفايي ي هتر از هم  به يك مرحله فراتر و عالي،است
 به عنوان ،انسان. باشد  خودش بر روي زمين ميي استعدادهاي علمي و عقالني خليفه

اي  دگي دخالت كرده و نقش مستقيم و موثّر و آگاهانه بايد در تمام امور زن، خداي خليفه
 انسان نبايد بنشيند و ببيند خدا چگونه فرزندي به او ،در خالقيت خداوند. داشته باشد

رساند يا شر و بعد هم خود را  دهد يا در خيرات و شرور جهان بگويد ببينيم خدا خير مي مي
 خود ساقط وليت را از دست خداست مسؤي كارها كاره پنداشته و با يك كلمه كه همه هيچ
 و ضعيف تنزل داده و  يك موجود دست و پا بسته نقش خود را در هستي به او نبايد. كند
. وليتي يا ناآگاهي و تنبلي بپنداردمسؤ ا در تسليم و ضعف ناشي از بي بندگي خويش رصرفاٌ

خلقت آدمي است و هدف  خدا از ي شدن در برابر اراده  تسليم بندگي و مسلماني حقيقي در
هي به جا آورد اال ه حق خليفيام سعي خود را در اداهي اين است كه آدمي تم االي و اراده

 از اختيار ،اش  خداداديي  منحصرانه كه او با ابزارهاي  مگر اين،شود و اين امر محقق نمي
بسا معناي امر  چه. ، نقش مؤثّري را ايفا كند اموري گرفته تا علم و خلّاقيت فعاالنه در همه

راهبرد .  همين مداخالت انساني و مشاعي بودن امور باشد،بين االمرين در بحث اختيار
 به نظر ،فعاليت و خالقيت انسان در مقابل انفعال و تماشاچي بودن در پيشگاه خداوند

  .    مندي خداوند از اوست  آفرينش آدمي و رضايتي تر و سازگارتر با راز و  فلسفه معقول
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 ي  اعم از نابودي يا محدود كردن دامنه، شرور  در مقابلتالش آدميو   وليتؤ و مس نقش

وص فيلسوف و ها پنهان مانده و حتي كمتر انديشمند و به خص  معموالً از چشم انسان،شرور
هاي  حل  به قدرت علمي انسان و بهره بردن از راه، شروري لهمتكلمي در جهت حل مسأ

  ها و نقصان  ظرف  قابليت  عدم بهي را كه  شروراستاد مطهري. علمي توجه داشته است
   حكم  به را و بشر دانسته بشر  ي  و اراده وليتؤ اختيار و مس ي در حوزه   نيست  مربوط امكانات

 ي  سازنده ، است  خويش ي  و جامعه  خويش  ساختن ولؤ مختار و آزاد و مس موجودي  كه اين
، 38( شمرد  برمي انسان اللهي ه خليف  از جهات راينا ،معرفي كردهها  خألي هدنپركنو  خيرات

  در نظام  انسان نقش:  است  به نقش آدمي در حل شرور چنين اشاره كرده وي.)161:ص
  اين  هاي  ريشه  كردن كن ها و ريشه خأل  كمبودها و پر كردن ، جبران  جهان  ضروري تكاملي 

  استاد مطهريمعاصر ديدگاه   انديشمندانبرخي از  .)143:، ص38( ها و كمبودها استخأل
از را     از جهاناه  بدي  شرور و نابودي  كاستن جهت  در  انسان وليتؤ و مس  نقش ي باره در
فلت  غ تاكنون در توجه به آنحكما و متكلمانمعتقدند ساير  شمرده و بر وي   ابتكاريي آرا

  .)108 و107 :صص، 15(اند كرده
 كه بهبسياري از فيلسوفان معاصر در غرب بر همكاري انسان با خدا امروزه 

co_creator براي وندبا خدابايد  ها انسانو معتقدند كه  كنند كيد مي تأشود تعبير مي 
، 47( كنند  همكاري اشخاص مبتال به شرور به زندگي و جامعهغلبه بر شر و بازگرداندن

به شدت ادعا ، است همكاري با خالق رسخت مدلطرفداران ساز تد پيترز كه  .)8:، ص20،ج
آفرينش  ي  به آيندهنسبت تري نگرش عميق كه خاطر اين به اين الگوكه ايجاد كند  مي
ق  نقش انسان در فرآيند خالّپس.  استديگراز موارد برتر ت انسان دارد وليؤ و مسوندخدا

  براي زندگيهي اال آفرينش باهماهنگيخدا و مخلوقات   در قبالوليتؤخلقت شامل مس
   .)3ـ2: ، صص60،، ج48(است

 ي  در عرصه كه  بر اين  مبني  با اعتقاد زرتشتيان كه  بر اين عالوه ،ديدگاه همكاري با خالق
   او وارد جنگ  و سپاه اهريمن  اهورا مزدا را بگيرد و با  بايد جانب  انسان، خير و شر مبارزه 

   به  دادن ياري«  عنوان  تحتنيز    كريم  از قرآن ديمتعد   در آيات ،  دارد شود، مشابهت
ْ  ْ و يثَبت نْصرْكُمي ْ تَنْصرُوا اهللا َ آمنُوا ان يا أَيها الَّذين" :  است تأكيد و تكرار شده» خداوند

  ياريشما را  پس او نيز  كنيد  را ياري ايد، اگر خداي آورده   ايمان  كه  كساني اي«؛"ْ امكُم'دأَقْ
  اي «؛" آمنُوا كُونُوا أَنْصار اهللاَِ ياأَيها الَّذين"؛)7/محمد (»استوار بدارد  راتانهاي كند و گام

آل و 40/ ؛ حج8/؛ حشر25/ حديد؛14/صف(»باشيد  خداي  ايد ياران  آورده  ايمان  كه كساني
  .)52/عمران
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 پس راندن و محدود و شرور    در مقابل  انسان وليتؤ و مس  نقش در باببرخي محققان 

  ، متافيزيكي ه شر در حوز  دفع:نداند مصاديقي را، اگرچه ناقص، نام بر ، تالش كردهكردن آن
  ناپذيري  تفكيك  به  بردن شر و پي  وجود  حكمت  و يافتن  آن كالمي ـ   فلسفي همانا توجيه

   همانا پس ، طبيعتي  هشر در حوز  دفع.   شر است  انگاشتن  و نسبي شر از خير و عدمي
 همانا  ، اخالقي ـ  اجتماعي ي ه شر درحوز دفع.  هاست  آن  و امثال  و سرطان  و سيل  سل راندن

   و فريادرسي  اجتماعي تعاون  و  اخالق  مكارم  و گسترش  حق ي ه كلم  در اعالي كوشش
  .)109:، ص15( هاست انسان

راندن  به نابودي و حداقل به محدود كردن و پسكار شود و   بنابراين انسان بايد دست به
 بايد از تمام ،به اين منظور. اش همت گمارد  زندگيي هو جلوگيري از گسترش شرور در حوز

 قدرتمند ،ها بهره برد و اولين گام براي پيروزي در اين راه قدرت علمي و استعداد انسان
هاي عقلي و علمي و اخالقي  كژيكردن انسان و داشتن ابزار مناسب در جهت از بين بردن 

سالمتي كامل جسماني، روحي . هاي بيرون از خويش است و رفتاري خود و سپس ناهمواري
و رواني آدمي در گرو انجام درست وظايف اعضاء بدن است و كمال اين انجام وظيفه اعضا 

ها در  ي شاهد بهترين خوب، آني هدر برخورداري از بهترين ساختار بدني است كه در نتيج
براي حل . از كوزه همان برون تراود كه در اوستگفته اند كه ، چرا افكار و رفتار خواهيم بود

 بايد به ساختار بنيادي بدن آدمي برگشت كه به نحو اساسي در تركيب ،شرور انساني
  .  ژنتيكي او نيستي هشخصيتي او مؤثر است و آن چيزي جز ساختار و ذخير

  

  ار ژنتيك بر شخصيت و رفتارثير بنيادي ساختأت .5
پردازد تحت  مجموعه مطالعاتي كه به بررسي تأثير عامل ژنتيك در رفتار آدمي مي

 علمي جديدي است ميان روان ي هژنتيك رفتار رشت. گيرد عنوان ژنتيك رفتار قرار مي
ار مند به تأثير وراثت در رفت ه عالقشناسانِ كرد روان  رويي هكه در نتيجشناسي و ژنتيك، 

  .سيس گرديدتأ
توانيم  تعاريف بسيار و متفاوتي از شخصيت شده كه با استفاده از وجوه مشترك آن مي

هاي جسمي و  اين تعريف جامع و قابل قبول را ارائه دهيم كه شخصيت به مجموعه ويژگي
 ،به طور كلي .)8:، ص27(كند ري متمايز ميگويند كه هر فرد را از ديگ رواني و رفتاري مي

ي آدمي است كه رفتار او را  يافته ك واقعيت دارد و آن ساختار فعليتت اشاره به يشخصي
 كرد عملكه بيانگر ،)84/اسراء( »قل كل يعمل علي شاكلته «ي شريف آيه. دهد شكل مي

  .  به همين نكته اشاره دارد،هركس بر اساس ساختار شخصيتي اوست
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، كه تحت عنوان  آدميي  انديشه فارغ از اراده و، شخصيتي هدر ميان عناصر سازند

در . اند ، را بيشتر انديشمندان پذيرفته عناصري چون وراثت و محيطگيرد، جاي مي» خود«
 ي اصلي و رايج است و  دو نظريه،بحث طبيعت ـ تربيت كه در واقع ،طول چند قرن اخير

ت اوست و ساختار ژنتيكي و وراثحاصل  انسان هاي يكي اشاره به اين دارد كه همه ويژگي
كند، دو صف   شخصيت معرفي ميي دهنده ديگري محيط و عوامل تربيتي را تنها شكل

 امروزه نظر سومي غالب است .دهد شناسي شخصيت تشكيل مي ث روانمتمايز را در مباح
ان نه گر شناسان و پژوهش كند و غالب روان را تأكيد مي) محيطـ وراثت (كه تعامل هر دو 

دانند و نيز علت   ميديگر در تعامل  با يك، بلكه هر دو را دائماًاييتنه سرشت و تربيت به
بل عوامل محيطي و ثير متقاأ به ت،ها را تعامل تربيت و طبيعت و به تعبير ديگر اغلب بيماري
؛ پرسش  اما اين آغاز نزاع است.)50:، ص9 ؛241:، ص44 و 104: ص،7(انگارند ژنتيكي مي

 كودكي با بيماري يا ،كه در برخي موارد  در حالي.دهد خ مي كه اين تعامل چگونه راين است
تواند در او تغييري  گاه محيط نمي آيد كه هيچ نقص مادرزادي و يا اختالل رفتاري به دنيا مي

به اين . رود گذراند تا از دنيا مي ايجاد كند و سرتاسر زندگي خويش را در همان حالت مي
 تحقيقات زيادي ،)تربيت(  وراثت و محيطو عاملِيك از د نجش تأثير هر براي س،منظور

 دوقلوهاي همسان ها را بايد در تحقيقات مربوط به ترين پژوهش يقصورت گرفته كه دق
 ژني ي لزوماً داراي مجموعه) يك تخمكي( جا كه دوقلوهاي همسان از آن. جستجو كرد

ها  لذا آن. باشند مييكسان هستند، بهترين نمونه براي بررسي سنجش تأثير محيط و تربيت 
تر  د تا نتايج تحقيقات دقيقكنن ديگر جدا مي را به اين منظور از دوران كودكي از يك

  .)77 ـ81: ، صص9(باشد
سوتا در بررسي  هاي دانشگاه مينه  به خصوص در پژوهش،در مطالعات مختلفي

 از انهطور جداگ ي كه به مشاهده شد كه دوقلوهاي همسان،دوقلوهاي از هم جداافتاده
اند در  هايي متفاوت بزرگ شده  و در خانوادهين تولد به فرزندخواندگي درآمدهروزهاي نخست
 نتيجه .)427:، ص7 و 29:، ص34(باشند  مشابه هم مي از لحاظ رفتاري،سالي سنين بزرگ

 هاي، شناختي و كالمي  حتي در توان ،دهد كه كودكان فرزندخوانده اين تحقيق نشان مي
ت بيشتري به پدر و مادر زيستي و برادران و خواهران اصلي دارند و به رغم هابشظاهري م

ها پيدا  ابهت اندكي به آنشم ،اند كه اين كودكان عمرشان را با والدين ناتني گذرانده اين
دهد كه  عات نشان مي اين مطالي  همه، در مجموع.)273:، ص25؛ 95:، ص7(اند كرده

  .)276:، ص25(ي داردهت در شخصيتابشمر اندكي بر  محيط خانوادگي تأثيمشترك بودن 
، هاي آدمي با محيط در طول زندگي ثير تربيت و تعامل ژنأ، در كنار تدر عين حال

آن در  به خصوص در ثبات ،هاي فيزيكي در تعريف شخصيت لفهتأكيد بر نقش ژنتيك و مؤ
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. )569-579 :، صص26 و 151:، ص32( همواره نزد محققان مطرح بوده استسنين باال

كنترل صيت را امور اتفاقي و تجربيات ترين عوامل محيطي تأثيرگذار در شخ كه مهم چرا
 ي  مانند بيماري ساده،ها  شيميايي در مغز يا انواع بيماريي  مانند غلظت يك ماده،شونده نا

، 45(بيتي و آموزشي و موقعيت اجتماعيهاي تر ، نه روشسازد  مي،سرخك در كودكي
بستگي  كه با محيط او هم اي همين است كه سنخ ارثي هركس عالوه بر اين بر.)10:ص
 ي  براي همه،شناختي  از لحاظ روان،چند واحد ، هرمحيط. دهد  به آن شكل هم مي،دارد
 از آن محيط اش،  خصوصيات شخصيتيدان يكسان نيست و هر كودكي و به سببفرزن

 بازگشت ، و اين در واقع.)431:، ص7 (دكن يشناختي معيني را استباط م  محيط روان،عيني
  . به نقش بيشتر وراثت و تابعيت محيط از آن است

دهند كه خلق و خوها تحت تأثير وراثت قرار  مطالعات ژنتيك رفتاري عموماً نشان مي
، 25.(ندا  يا به تعبيري زيستي يا سرشتيها فطري يا بنيادي و هاي آن دارند و تفاوت

 هاي موروثيِ   واژه خلق و خو به خصيصه.)164: ، صص1 ج،32 ؛119:، ص15 ؛311:ص
خلق و خوها مبناي ژنتيكي .  اشاره دارد،شود  كه در اوايل كودكي آشكار مي،شخصيت

البته اين تداوم كامل نيست و . سالي دارند داشته و ميزاني از تداوم و استمرار را تا بزرگ
 اما اين حدود هرگز كامالً. يابند  مي تغيير،خلق و خوها در اثر تجربه و در حدودي خاص

   .)30-29: صص،27 ؛257،309،877:ص، ص25(مشخص نشده است
 مانند افسردگي، ،هاي رواني ها و اختالل بيمارياز ثير ژنتيك در بسياري توجه به تأ

پردازان  شناسان و به خصوص نظريه  مورد توجه روان،الكليسم، اسكيزوفرني و موارد ديگر
هاي شخصيتي و رفتارهاي ضد  روشن است كه اختالل. باشد يستي در رفتار ميهاي ز ديدگاه

 برخي تحقيقات نشان .)51:، ص44(هاي معيوب و نواقص زيستي دارد ژناجتماعي ريشه در 
و رفتار ضد اجتماعي بين درصد  90 درصد، آتيزم 85 تا 80دهد كه اسكيزوفرني بين  مي
و 149: ص، ص45؛ 147:، ص34(ارند ژنتيكي برخوردي  درصد از منشأ ارثي و پايه50 تا 40

تأثير مسائل تربيتي در جلوگيري از صدور باب برخالف نظر رايج مردم در  .)152
شناسي ثابت شده   جرماجتماعيِـ مكتب زيست ها و شرور اخالقي و رفتاري، در  نابهنجاري

از رفتارهاي مجرمانه در ايجاد برخي   كروموزوميهاي اختالل ژنتيك و  تأثير عامل كهاست
 شناسانِ چنان كه برخي از روان آن .)3:، ص8(تر از تأثير عامل محيط است بسيار قوي

 نزديك ي كيد بر رابطه، با تأ مانند سزار لومبروزو، شخصيتي هاي پايه تأثيرگذار در نظريه
كار جنايت: ندكن  را چنين اعالم ميان نتيجه تحقيقاتش،ميان نقص خلقت و ارتكاب جنايت

، چنين آدمي به حكم طبيعت يا سرشت. خصوصي ميان ديوانه و حيوان وحشي است نوع به
   .)166:، ص1، ج32(شود به سوي جنايت كشانده مي
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دانسته  زيستي ي شناسي، تكوين جنايت را بر پايه هاي متأثر از لومبروزو در جرم ديدگاه

نيز در تحقيقات . جود دارد معتقدند سرشتي به عنوان سرشت بزهكاري وو بي هيچ گمان،
داراي ر سرتاسر دنيا  بسياري از مجرمان د جرم  ثابت شده است كهشناسيِ مربوط به روان
 از متوسط ،بوده و از نظر بدني و قواي عقلي و شخصيتي) رذايل اخالقي( صفات مذموم

 هاي بدني و  ويژگيبسياري تحقيقاتحتي . اند تر ارزيابي شده عموم مردم جامعه پست
: ، صص1، ج32(اند را براي جنايتكاران خطرناك فهرست كردهظاهري خاص و متمايزي 

 اخير ي  متخصصان ژنتيك در دو دهه، تداوم اين قبيل مطالعات ي  در نتيجه.)166-169
هايي   در كنار ژنو بدين ترتيب،ند ا ه ها را كشف كرد ها و محل قرار گرفتن آن بسياري از ژن

گرايي، ژن  جنس  مانند ژن هم،هاي نامطلوب ن  شماري از ژ،دارندكه اثر مثبت بر فرد 
كه ميزان پذيرش رسد  نظر مي  به. ه است معرفي گرديد نيزكاري خشونت، ژن جنايت و بزه

 تا ، بااليي برخوردار بودهي  از درجهافراد و مؤسسات اجتماعيعموم  اين اكتشافات از سوي
 بسياري ،ها ي در حمايت از افراد داراي اين ژنوانين تصويب ق تالش برايجا كه گذشته از آن

 مباحگرايي را اخالقاً  جنس  هم،ها دردي و حمايت از آن  هم در كنارها و كليساها از اسقف
 .كنند كار قلمداد مي ها را گناه  آن حتي مخالفانِشمرده، 
كـار    جنايتاست آمادگي و استعداد جنايي       معتقد   ،شناسان بزرگ معاصر     از جرم  ،ناتل  پي

در اين ميان، اطـالع     . ها دارد   ي انسان    بقيه متمايز از  و   ي متفاوت  شخصيت بسيار باالست و او     
و انجام جنايت    مشكالت و موانع مادي و اجرايي        جنايت، ترس از  كيفر،    غيراخالقي بودن   از  

 در ،شود كدام مانع انجام جنايت توسط فرد نمي ، هيچ  آن ر ناشي از ارتكاب   ثّ تأ م و احساس تألّ 
 آمـادگي  به عنوان مثـال، . )160 ـ  159:، صص1، ج32(دم چنبن نيست اكثريت مركه حالي

 و نيز    چند برابر بيشتر از ساير مردم عادي است        ،بارگان براي شرابخواري    زيستي فرزندان مي  
 5 باشـند  هايي كه داراي يـك فـرد الكلـي           در خانواده اعالم گرديده كه احتمال ابتال به الكل        

هـاي شخـصيت      بنابراين اختالل  .)103:، ص 45؛  95:، ص 7( بيشتر از حالت عادي است     برابر
 در دوران بلوغ يا پيش از آن تـشخيص           الگوهايي مادام العمر و عميق هستند كه غالباّ        عموماً
 شخصيتـشان معيـوب     كـرد   عمـل هاي شديد در تمامي        داراي اختالل  معموالً افراد . اند  دادني

   .)174:، ص25 و 230:، ص27(كنند عمل مي
سرشت  ، تربيت اين قبيل افراد بدبنابراين از نظر حكيمان و عالمان و استادان اخالق

اي در بر نداشته و نسبت به زحمات معلمان و مربيان و  پذير نيست يا حداقل نتيجه امكان
هاي تربيتي و  در خانه و مدرسه و اجتماع و كانونكه  ي طوالني كه براي اصالحزمان

  :استود ناچيز ش  مي، براي اصالح اين افراد صرفياصالح
  تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبدست              پرتو نيكان نگيرد آن كه بنيادش بدست
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   ودـزرگ    شــي    بــه   با   آدمـرچـگ    عاقبت   گرگ زاده   گرگ   شود

  )54 ـ 52، صص 17(
   ه هر سنگ و گلي لولو و مرجان نشودورن    گوهر پاك  ببايد كه شود  قابل  فيض

  )235:ص ،13(
در درمان  ي تربيتي و اخالقي بود كهها حلي ديگر غير از روش دنبال راه پس بايد به

 بنيادين گيري داشته باشد و آن تغيير در ساختار  چشمي  نتيجههاي رفتاري، ناهنجاري
كن  اب جنايت را بايد ريشههكاران به ارتكسرشت بزهكاري يا تمايل بز. بدني افراد است

 به سوي  يك انسان مختار قرار بگيرد ويا حداقل كاست تا فرد در شرايط طبيعيِنمود 
در غير . هكاري و شرور اخالقي كنترل كندد و مختارانه خودش را در مقابل بزها برو خوبي

نساني را  چنين اي  معلوم نيست كه ما بتوانيم اساساً شرايط طبيعي و مختارانه،اين صورت
  .اثبات كنيم
هاي مختلف اين بوده كه شخصيت پس از سن سي سالگي داراي   كلي پژوهشي نتيجه
 ناشي از كنند غالباً  محققان در شخصيت پيدا مي،تغييراتي را كه برخي اوقات. ثبات است

هايي كه از بيست سال پيش   متوالي و منظم پژوهش گزارش. گيري است خطاي اندازه
در آمريكا شروع شده و همچنان تا سن پيري اين افراد هاي مشخصي  وي نمونهتاكنون بر ر

 افراد ،در پژوهشي ديگر.  ثبات و تداوم در شخصيت و رفتار استي دهنده ادامه دارد، نشان
آورند و اين شخصيت را مشابه  سالخورده شخصيت خود را در سن چهل سالگي به ياد مي

 از اين رو بايد هر چه .)26 ـ24:، صص27 (دانند مي پنج سالگي و باالترشان سن شصت و
بهترين اميد . هاي مطلوب رو كرد گذاري شخصيت فرد بر اساس خلق و عادت زودتر به پايه

 ،براي اصالح سرشت و خو تا حدود سن سي سالگي است و پس از آن به طور غير عادي
هاي  پژوهش. دهد خ مي ژنتيك دارند ري تغيير كمي در ويژگي هاي اصلي شخصيت كه پايه

تا بعد،  دهد كه خلق و عادات سنين  نشان ميگسترده و دقيق در مطالعات پيري شخصيت
 منابع ديني .)347:،ص45(سالگي بستگي دارد ي نزديك سي ، به همين دورههشتاد سالگي

 تغيير در عمومي ثبات و كمال شخصيت دانسته،سالگي را مبدأ  ، سن چهلو حكمي اسالمي
سالگي  ت را عمدتاً مربوط به قبل از چهل اخالق و اصالح شخصيعادات و

  .)15/احقاف(دانند مي
 بلوغ و جواني و بايد به اين مسأله توجه داشته باشيم كه تغييراتي كه در مراحل

دهد باعث تغيير   مانند ازدواج و سربازي و كسب و شغل رخ مياي كننده رويدادهاي تعيين
به ويژه بعد  ،بلكه بنيادهاي شخصيتي افراد. گردد ي شخصيت نميدر ابعاد زيربنايي و بنياد

شود مربوط به   ديده ميبرخوردار بوده، آنچه از تغييراتاز ثبات و تداوم  سالگي از سي
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هاي تفكر، و نه ساختار  غيير در رفتار يا شيوهتظاهرات شخصيتي است كه به صورت ت

  .شود  ديده مياساسي شخصيت، 
  

  و رفتار در منابع ديني  ژنتيك بر شخصيتثير ساختارتأ .6
 چيزي جز همين ، استبه شخصيت انسان، كه مورد تأكيد اسالمثير انعقاد نطفه تأ

 ي  زيستي آن با واژهي  پايه، كه در برخي روايات،مولود نيستبه  ژنتيكي ي انتقال ذخيره
 سعادت و ،»طينت«نيز مجموعه رواياتي مشهور تحت عنوان . معرفي شده است» عرْق«

اين همه . گرداند ها قبل از تولد برمي  بشر را به ساختار اساسي بدن انساني شقاوت آينده
  . كرد  خواهيم  اشاره  آن  به  در ادامه  كه  است قرآني  آيات  نظر از برخي صرف

در    وجود دارد كه قرْ ع  نود و نه  تا آدم انسان  هر بين: فرمايند  مي)ص(پيامبردر روايتي 
ها  قرْفت عر قرار گ  در رحم اي  نطفه  وقتي.كنند مي   فعاليت  همگي، فرزند  و ساختمان نسب

، 5 ج،29( او گردد  فرزند، شبيه  دارند كه درخواست  از خداوند  و هريك  درآمده  جنبش به
  .)562:ص

  ي واژه .)241:ص ،10 ج ،6(عرْق در لغت به معناي ريشه و اساس هر چيزي است
، 1 ج،14(كردمعنا »  ژن«  بهتوان  مي   ديگر احاديث حديث و  را در اين  آن و مشتقات»  رقع«

گونه   زيرا همان، عرق به ژن كامالً منطقي و سازگار استي علت ترجمه ، به تحقيق.)83:ص
 عالوه ، ژن است و ترجمه كردن آن به رگ يا خون، عامل انتقال صفات در بدن،دانيم كه مي

 مسلماً نبايد انتظار داشت كه .باشد ورد مسلّم يك قرنِ علوم ميآ ي، مخالف با دستبر نارساي
 كه در ابتداي قرن بيستم ، علمي و اصطالح آن راي پيشوايان ديني چنين موضوع پيچيده

 ، به نظر نگارنده،در عين حال.  براي مردم آن دوره تبيين كنند،كشف و اثبات گرديده است
» ق، نطفه و طينتعرْ« مانند ها ترين واژه ذرد بهترين و دقيقگ ز نظر ميدر اين رواياتي كه ا

كار رفته است كه   به، در»قعرْ«به عنوان خبر براي تبيين » دساس« زيبايي چون ي و واژه
گري را از دقت و ظرافت معنا و   هر پژوهش،شناسي هاي واژه ها در كتاب  آني جستجو

  .آورد ب به شگفت ميكاربردهاي آن در ميان اقوام عر
  اي  نكته ، به  پدر و مادرش به ي كودكنبودن  وشبيه  همخواني  نا  در توضيح  صادق  امام نيز
   كه وقتي «:   دانست  مغلوب هاي  امروز، ظهور ژن  زبان  را به  آن توان  مي كنند كه مي  اشاره

 وجود   آدم  او تا حضرت و پدران او  ميان   كه هايي  را بيافريند، صورت خدا بخواهد انساني
در  نبايد  كسپس هيچ . آفريند ها مي صورت   از آن  يكي  شكل  و او را به  كرده دارد، جمع

اين به  .)484:، ص3، ج3( »ندارد   شباهت  من پدران  و  من  به او   بگويد كهشفرزندمورد 
 صفات موروثي از پدر و مادر به   به انتقال، كه در نهايت،ها  ژني مخفيانه و پيچيده كرد عمل
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  پيامبر گرامي . انتخاب همسر تصريح شده است، در روايات مربوط بهگردد فرزند منجر مي

بنگر فرزند خود را   ؛» دساس العرْقَ ّ ، فان  ولدك  تضع ّ نصاب  أي انظر في«: فرمايند  مي اسالم
 ،23 ؛266:، ص10(  كنند مي   سرايتهانيها پن ژنزيرا  ، دهي  قرار مي  نژاد و اصلي در چه

   تأثيرپذيري  توضيح  در مقام  حضرت همچنين .)370:، ص1 ج،5 و 197:ص ،20 و 309:ص
   انتخاب  مناسب  خود جاي هاي  نطفه براي«: فرمايد مي  خود  مادري  خويشان  از صفات كودك

  .)1183:، ص2، ج16(»زايند ي خود م  و خواهران  برادراناني شبيهفرزند  زنان اركنيد، زي
 ، خود،ياتاين دسته روا. اند  آورده  ميان  به  سخن  اخالقي  صفات انتقال ازبرخي روايات 

  :ندگرد به دو دسته تقسيم مي
 امير   سخن  اين مانند، دارند  اخالقي  خوب  صفات  از انتقال  حكايت  كه هايي گزاره:  اول

  اصالت( خوش ذاتي  ي  نشانه نيكو  اخالق؛»ن كرم االعراقحسن االخالق برها«:  )ع(المؤمنين
  .)228 :، ص33 و 254:، ص12(  است )خانوادگي
  نبوت   از قرار گرفتن  حكايت  كه  را از آياتي  اخالقي  خوب  صفات  در انتقال  وراثت نقش
  ي سوره د درخداون.  آورد  دست  به توان  مي  خوبي  دارد نيز به )ع( ابراهيم  حضرت در نسل
 :قرار دارد   ابراهيم  حضرت  در نسل  نبوت ورزد كه  تأكيد مي  مطلب  بر اين ، عنكبوت مبارك

 را   و يعقوب ، اسحاق  ابراهيم به  و؛"َ ِ النُّبوة  ذُريته  فيَ و جعلْنا َ و يعقُوب ُ اسحاق و وهبنا لَه"
  جا كه  از آن .)27/ عنكبوت(  قرارداديم در دودمانشرا    آسماني  و كتاب  و نبوت عطا كرديم

  نيست ممكن   اخالقي ي  برجسته هاي  از ويژگي  برخورداري  بدون  نبوت  مقام  به رسيدن
   صفات چونپس  . )28/زخرف( لذا خداوند توحيد را در نسل او ماندگار كرد،)124/بقره( 

شود،   مي  ديگر منتقل  نسل  به  نسل  از يك )ع( ابراهيم حضرت   در فرزندان  اخالقي خوب
   برتري  سبب  مطلب گردد و همين  مي  منتقل  ترتيب همين   به  ايشان  در ميان  هم نبوت
  .)34ـ33/  عمران آل(  است  شده  بر ساير مردم ايشان

ل، به عنوان مثا ؛ دارند  بد اخالقي  صفات  انتقال از  حكايت  كه هايي گزاره:  دوم
 در ميانكه كرد   مي  را تشويق ، حنفيه  محمد بن، فرزند خود  كه  از آن  پس اميرالمؤمنين

   امتناع شدن ور   از حمله،  خاطر ترس ور شود و او به  ها حمله  آن  سوي به   دشمن تيراندازي 
   از مادرتني ژ» ك أم ٌ من  عرق أدركك«:  او زد و فرمود  دوش  شمشير به ي ورزيد، با قبضه مي

 ،2 ؛366:، ص2 ، ج36( اى ف و ترس را از مادرت ارث بردهاين ضعاين معنا كه  به . در توست
  .)243:، ص1ج

  كه  از نفريني توان  را مي  وارثت  از راه  بد اخالقي  صفات  انتقال  به كردي  روي چنين
 .آورد  دست  به  است  كرده  بيان  آن  براي  كه  و دليلي  خود روا داشته  قوم  به  )ع( نوح حضرت 

 ها  آن نياوردن  از ايمان    كه  توحيد، هنگامي  به  مردم  دعوت  سال صد از چند  پس نوح
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  زمين   را بر روي  از كافران يك پروردگارا، هيچ: كند  مي  نفرين  را چنين  شد، ايشانمطمئن

 تند   خود را چنين  مردم رود كه انتظار نمي  هي پيامبر اال طبيعتاً از يك .)26/ نوح( مگذار باقي
 إِن إِنَّك«: فرمايد مي  ، برآمده دعايش  و علت  توضيح  در مقام نوح  رو،  كند، از اين نفرين
مهلُّواْ تَذَرضي كادبع واْ لَا ودلا إِلَّا يرا  ، بندگانت  گذاري  را باقي  اگر تو ايشان»فَاجِرًا كَفَّار 
خداوند متعال اين  .)27/نوح(آورند  وجود نمي  به  بدكار و ناسپاس كنند و جز نسلي مي  هگمرا
 عجين شانخون با شرك پليدى و شده ملكه هاي قوم نوح دل در را كه كفر آور سيأ خبر
 در وحي به آن حضرت نيست، آوردنشان ايمان به اميدى هيچ ديگر كه طورى  به است،شده

 تَبتَئس فَلَا ءامنَ قَد من إِلَّا قَومك من يؤْمنَ لَن أَنَّه نُوحٍإِلى  أُوحى و«: كند تصريح ميچنين 
 درخواست و نفرين از قبل) ع( نوحي شريف، طبق اين آيه .)36/هود(»يفْعلُونَ كاَنُواْ بِما

 از نه و آورد مى ايمان كفار كسي خود نه از ديگر كه شده آگاه ،وحى طريق از عذاب،
 را حقيقتي همان دعايش در  آن حضرت،پس در واقع. آيد مى پديد مؤمنى شاننسل

تقال مطلوب خداوند است و آن چيزي جز تأييد ان شده و وحى وى كند كه به درخواست مي
  . خصوص انتقال كفر به نسل آينده نيست ژنتيكي صفات بد اخالقي و به

 و ما جعلْنَا الرُّويا«: كرد  استفاده توان نيز مي  مبارك   آيه  را از اين  سخني نين چ مشابه
 و  و نمايانديم ت  به  راكه  رؤيايي  آن؛ِ»  الْقُرْآن َ في لْملْعونَةَ ا ِ و الشَّجرَة ً للناس  فتْنَةَ االّ  اَرينك الَّتي
بر تفاسير موجود،  بنا .)60/اسراء(  قرار نداديم  مردم  آزمايش راي را جز ب شده   نفرين  درخت آن

  جا كه  از آن .)266:، ص6، ج19(  است كرده»  شده   نفرين درخت«   تعبير به اميه خداوند از بني
  تك   تك  كه  بپذيريم بايست ، مي ست ا درخت   همان هاي  با ويژگي  متناسب  هر درخت ي ميوه

  اند و اين  وجود آمده  به  ناپاك خت در اين  از  هستند كه  ناپاكي هاي  ميوه اميه افراد بني
 از  در برخي .)63 : ص،40( ديگر  نسل  به نسل   ناپسند از يك  صفات ، جز تأثير وراثت نيست
   نام  به وراثت  از  سومي از نوع  ، اخالقي  صفات  و وراثت  جسماني  صفات  بر وراثت ، افزون منابع
 صحبتها بالء و ولدها   الحمقاء فان  و تزويج اياكُم«: ست ا  آمده  ميان  به  سخن  عقالني وراثت
 فرزندش و بالء و اندوه ي مايه احمق با نشينى هم زيرا ،بپرهيزيد احمق با ازدواج از؛ٌ» ضياع
  .)354:، ص5، ج29(است بدبخت و مهمل نيز

اين   بر اساس. وجود دارد كافر و مؤمن طينة  بابي با عنوان،در برخي كتب روايي مهم
: شوند  مي  تقسيم  كلي  دو گروه ها به انسان ، اند شهرت يافته»  طينت«  به روايات  كه، روايات
 كه  بد سرشت  با هاي  و انسان  بهشتنهايتدر  كه جايگاهشان  خوب  با سرشت هاي انسان

و كفار را سرشتان  امامان و شيعيان ايشان را از نيكاين روايات انبيا،  .پاياني جز دوزخ ندارند
   .)8 ـ2: صص ،3 ، ج30 و 112-93، 1، ج18(كند طينتان معرفي مي از بد



115 ي شرور انساني رهيافت اصالح ساختار ژنتيك در حل مسأله
 عليين أعلى از را ما خدا همانا: كند  نقل مي)ع(باقر امام ثمالى در روايتي از حمزه ابو
 ينشپاي ي درجه از را پيكرهايشان آفريد و آفريده را ما آنچه از را ما شيعيان هاى دل و آفريد
 آفريده ايم شده  آفريده ما آنچه از زيرا است، متوجه  ما به شيعيان هاى دل رو ينا از .آفريد
 دانى چه تو است، عليين در نيكان ي نامه اصالً«: فرمود قرائت را آيه اين سپس .اند شده

 از را ما دشمن و )19/مطففين(»آنند شاهد مقربان كه نوشته است كتابى چيست؟ عليين
 از را پيكرهايشان و آفريد آفريده را ها آن آنچه از را يروانشانپ هاى دل و آفريد سجين

 شدند آفريده ها اين زيرا ،است متوجه آنها ه ب پيروانشان هاى دل رو اين از آفريد، آن ترِ ينپاي
 سجين در بدكاران نامه اصالً«: فرمود تالوت را آيه اين سپس شدند آفريده ها آن آنچه از

 .)233:ص ،2 ج ،30 و 93:، ص1، ج18 ()8/مطففين (»يست؟چ سجين دانى چه تو است،
منان ماالت و مقام انسانيت را از آن مؤها و ك  تمام خوبي،حتي در برخي از اين روايات

را كه چرا برخي اوقات از فرد  اين ها را از كافران و اما علت   و پستيها دانسته و تمام بدي
 ،زند  خوبي سر مي، بدي و از كافر،منا چرا از مؤشود ي ن كافر متولد ميمكافر مؤمن و از مؤ

 اين اند و اگر دانسته) سجين طينة علّيين و طينة(من و كافر ؤدر اختالط دو طينت م
 95: ،صص1،ج18(شد نمى متولّد كافر غير ،كافر از و مؤمن غير ،مؤمن از هرگز ،نبود اختالط

) ع(آدم دو طينت در بدن حضرت اين اختالط .)291:ص ،1 ج ،4 و 2:، ص3، ج 30 و 112-
استعداد اين دو مرتبه و مقام  و  در فرزندان آن حضرت قابليت،و در نتيجه رخ داده است

               .)79:ص ،64 ج ،35(حاصل شده است 
آن را اخص از ت و خلقت معنا كرده طينت را به معناي اصل و اساس و جبلٌاهل لغت ،

نيز در معناي طينت  بهايى  شيخ.)278:ص ،6 ج ،21و  270:ص ،13 ج ،6(دانند طين مي
به احتمال  .)41:ص ،5 ج ،31(گويند طينت بلكه ،ننامند جبلّت را ما تن ي ماده گفته است
. توان به ساختار ژنتيك افراد برگرداند  اصطالح  طينت را در اين روايات مي،خيلي زياد

كه كند   رواياتي را نقل مي،ن احتمال در تقويت اي،مجلسي در بحارگونه كه مرحوم  همان
، مانند گياه و غذا و مانند نطفه و مواد مقدم بر نطفه(معناي طينت را ساختار مخلوطي

، 64، ج35( شود د كه در اطوار خلقت منتقل ميدان مي)  مانند علقه و مضغه،خر از نطفهمؤ
  .)85 ـ82: صص
 صفات ـ در منابع ي  ـ نه همه القي اخ صفاتاز بسياري    بودن  و ذاتي وراثتينابراينب
 كارشناسان تربيتي بر   حالتي در چنين  كه  است روشن و   است  شده  فرض  مسلم،ديني

 و   منتفيدر اين صفات وراثتي را  تربيت و  پذيري  تغيير  هر گونه،اساس مباني تعليم و تربيت
ه نبايد اين واقعيت را با  البت.)37ـ33 :صص، 16 و 69 : ص،46( دانستدن خواه  نتيجه بي

بنابراين قابليت .  است ـ خلط كنيمسفي و حتي علمي و مردودجبر ژنتيكي ـ كه خطايي فل
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 خاطر بهشود و   موارد ـ غيرممكن ارزيابي ميي تغيير در اثر تربيت در برخي موارد ـ نه همه

ايجاد اج و شرايط مطلوب ازدوتوليد نسل، سازي   بههمين است كه منابع ديني اسالم به
كه ما تماماً متأثر از  حال آناند  كرده ي مناسب قبل از انعقاد نطفه توصيه و تأكيد زمينه

ي  پنداريم كه همه  زده مي  هيجان،نظريات و مكاتب تربيتي و رفتارگرايي افراطي
هاي آشكار زيستي  ماندگي هاي شخصيتي، رفتاري، فرهنگي و حتي نواقص و عقب نابهنجاري

   !دالنه و قانون جاذبه اصالح كرد  همي ان با تربيت و القا و توصيهتو را مي
  

  رهيافت اصالح و دستكاري ژني انسان .7
 در ،گيري  شرور انساني به نسبت بسيار چشمي  ريشه،گونه كه در باال گذشت همان

وان با دخالت بشر ت  اين شرور را مي،ساختار ژنتيك انسان نهفته است و به نظر نگارنده
ها را  د ساختار ژنتيكي انسان باي،اين شروراز از اين رو، با توجه به لزوم كاستن . هش دادكا

دهد و  شروري كه خودشان و ديگران را آزار مي ؛ تا كمتر دچار شروري شونددستكاري نمود
ها   مانند معلوليت، دائماً در ناراحتي و اندوه ناشي از صدور شرور غير اختياريشود باعث مي
خاطر اشتباهات  باشند يا يكسره بهمعذب  ،هاي ذهني ماندگي زادي و عقب اي مادره و نقص

ها،  ها و دزدي ها و قتل نند جنايت ما، ناشي از سوء اختيارهاي اجتماعيِ اخالقي و بزهكاري
  .مالمت شوند
توان به انساني   مي، دستكاري در ساختار ژنتيكي انسان و اصالح نژاد بشري در نتيجه

هايي در   يا حداقل داراي ويژگيهي باشدفت كه داراي صفات مطلوب اخالقي و االدست يا
هاي مطلوب و  فات و ويژگي از صمندي  احتمال بااليي در بهرهدرصد واز هايش باشد كه  ژن

فرينش آدمي،از آخداوند اگر هدف . باشدبرخوردار  هي عقالني و اخالقي و االارزشمند 
 پس ،هي استر و در نتيجه رسيدن به مكارم اخالق االتكامل معرفتي و اخالقي بش

 بشر ي  بايد براي سعادت مجموعه، فردي تالش كردي طور كه بايد در تهذيب و تزكيه همان
در مسير حق و تعالي گام بردارند و از مردمان به كاري اساسي دست زد تا اكثريت نبز 

 ژنتيكي ي ذخيرهدر يير و دستكاري  اين قدم اساسي تغ.اخالقي دور بمانندرذايل و انحطاط 
زماني كه تا . آدمي است تا اكثريت جامعه شانس بيشتري براي هدايت داشته باشند

،  باشدهاي معيوب اخالقي و رفتاري يا ژن ضعف عقالني ي ژنتيكي فرد، حاملِ ذخيره
 او و هر چقدر معلمان براي تعالي فهمكارگر نخواهد افتاد   فرديچنيندر  ناصحان نصيحت

كه چرا  ؛اي نخواهد داشت  فايده، دهندشتالش كنند و اهل معرفت و اخالق راه را نشان
 از كوزه همان برون تراود كه ؛)84/اسرا(»قل كل يعمل علي شاكلته«: فرمايد قرآن كريم مي

سرشت در جهت تعالي و اصالح اخالقي و  تغييرات مطلوبي كه در افراد بد. در اوست
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به نسبت تالشي كه براي ايشان توسط والدين و خود شخص يا شخصيتي صورت گرفته 

معلمان اخالق و ساير نهادهاي آموزشي و تربيتي جامعه صورت گرفته است بسيار ناچيز 
ثيرگزار آموزشي و پرورشي، موارد قيت معلمان اخالق و ساير مراجع تأهميشه در موف. است

نشده كمتر  ناپذير و هدايت  افراد اصالحاند، در حالي كه به را عرضه كردهشده  نادر اصالح
  .شود اشاره مي

 ، اعم از شرور طبيعي ثير اساسي ساختار ژنتيكي آدمي در ايجاد شرور انسانيانكار تأ
رذايل اخالقي و ( و شرور اخالقي) هاي بدني و ذهني و نواقص جسماني مربوط به معلوليت(

براي ما به  راه حل اساسي شرور  دور شدن از چيزي جز)هاي اجتماعي ايجاد ناهنجاري
، حتي هاي گرايش به پرستش در شخصي خاموش باشد  تا ژن،به راستي. آورد ارمغان نمي

ر كنار او باشد و ، د)ص(شخصيتي همچون حضرت رسوليعني ترين معلم هدايت،   بزرگاگر
ري اين پذي اگر هدايت. )3/شعراء(اي نخواهد داشت كند فايدهپرستي دعوت  او را به يگانه

 قطعاً معلمي چون رسول اهللا بايد بتواند او را ،شخص با شرايط موجود امكان داشته باشد
چنان كه ، هيچ كس چنين تواني ندارد؛ آنهدايت كند و اگر اين امكان براي او نيست

 تنها موفق به هدايت كمتر از صد تن ،نيز پس از نهصد و پنجاه سال تالش) ع(حضرت نوح
را قوم خود  حضرت نيز مشكل ناپذير دانسته است و خود آن هدايت نوح را قوم خداوند. شد
اين روست از . است كرده حل را تغيير بنيادين عنوان ها دانسته، در راه ساس زيستي آندر ا

كه ساختار ژني  خواهد اين قوم را منقرض كند و فردي را باقي نگذارد، چرا يخداوند مكه از 
 همسران ، حتي به تصريح قرآن.)27 ـ25/نوح(كند ر توليد نميزي جز ستمكار كافها چي آن

 تَحت كانَتا «:، با اين كه تحت تربيت ايشان بودند)ع(هي، حضرت لوط و نوحدو پيامبر اال
 سودي نداشته و هدايت  همسري پيامبر برايشان ،)10/تحريم (»صالحينِ عبادنا منْ عبدينِ

  .)10/تحريم(فار قرار گشته و جهنمي شدندنيافتند، بلكه  ضرب المثل ك
كه   در حالي،از خداوند متعال براي داشتن فرزند) ع(در جريان درخواست حضرت زكريا

 و همسرش در تمام عمر نازا بوده ودش و همسرش نزديك به صد سالسن خ
 اصالح همسرش، يحيي را ي  خداوند در نتيجه،)40 ـ 38/ و آل عمران91 ـ89/انبياء(است

 يسرِعونَ كَانُواْ إِنَّهم  زوجه لَه أَصلَحنَا و  حيىي هلَ وهبنَا و لَه فَاستَجبنَا«:كند  وي هديه ميبه
رفع در اين آيه به  اصالح .)90/انبياء(»خَاشعينَ لَنَا وكَانُواْ رهبا و رغَبا يدعونَنَا و الْخَيرات فىِ

 پس عبارت .)266:، ص6 ، ج37(يي همسر آن حضرت اشاره داردي و نازانقص بدن و اختالل
به اصالح ساختار ژنتيكي همسر آن حضرت اشاره دارد نه اصالح اخالقي » اصلحنا له زوجه«

نازا بودنش و مورد علت ، نازا بوده و در و روحي وي، چراكه وي به تصريح قرآن و روايات
كند كه آن بانو   آيه نيز تصريح ميي دنباله. ده استاخالقي اشاره نش شخصيتش به ويژگي بد



  ديني دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه 118
شتافته و اهل دعا و خشوع بوده  ها مي به سوي خوبي) عليهم السالم( زكريا و يحييدر كنار

 ، اگر بخواهد قابليت زايمان داشته باشد بايديك پيرزن نازا در سن نود و نه سالگي. است
هاي مورد نياز در او قرار داده شده يا  بسا ژن متناسب با آن را پيدا كند و چهساختار ژنتيكي 

 آسا ، تولدي معجزهماهگي تا حضرت يحيي در ششاست  خاموش، فعال شده هاي موجود ژن
 ،)هيهاي اال سنت( طبق قوانين طبيعت، اين معجزهخداوند متعال براي تحقيق. ته باشدداش

ريح برخي مفسران ـ جوان  تص اصالح بدني كرده است تا ـ به،مادر را به تصريح روايات
، 2 ، ج24(ماند گرنه براي هميشه عقيم مي ، و قابليت و توانايي زايمان را پيدا كندشده، 

     .) 236 :، ص9 ، ج22 و 491:، ص13 ، ج39 و 75:ص
تنها  ن است كه اصالح ساختار ژنتيكي نهتوان از آيه نتيجه گرفت اي  مهمي كه ميي نكته

چنان كه پيامبر خدا  ، آنتواند جزء مطالبات مردم قرار گيرد  مي،اخالقي و جايز بوده
انسان هي است كه  سنتي االهاي عالم  بلكه اجراي آن مانند همه پديدهكند، درخواست مي

هيات مسيحي نيز در تبيين نقص در اال. هي، از آن تقليد كندبه تأسي از فعل االتواند  مي
كه  دليل آن: شود  يل مشابه اشاره مي دلژنتيكي و جواز درخواست نابودي آن به اين

باشد اين است  ناشنوايي يا نابينايي يك نقص است و يك وضعيت متناقض با قصد خدا مي
  .)7-6:، صص20، ج47(داد سي مسيح اين موارد را شفا ميكه عي

                                        
ندسي ژني در وردهاي جديد دستكاري و مهآ معرفي ژنتيك و دست .8

 نابودي شرور

 توسط يك 1909اصطالح ژن، ژنوتيپ و فنوتيپ براي اولين بار در سال : ژن .1.8
ژن به رديفي از اجزاي . كار رفت به )1857 -1927(شناس هلندي به نام يوهانسن  گياه

ي موجود   اطالعات زيستي سازندهي  كه حاوي كليهشود  گفته ميDNAدهنده  تشكيل
 بتواند از نسلي به نسل ديگر انتقال يابد -1:  ژن بايد داراي دو خاصيت باشدنبنابراي. است

 ي  داراي اطالعاتي درباره-2سلي يك نسخه از آن را داشته باشد،كه در نتيجه هر ن
 يعني ،ترين تعداد ژن  بيش،بر اساس تحقيقات . موجود باشدساختمان و ساير اعمال زيستيِ

 به زبان .)31:، ص34(، در مغز فعاليت مي كند انسانهاي  درصد از كل ژن60در حدود
 ،27:ص، ص1، ج43 (وجود ندارد اي ان دي اي به اهميت مولكول  هيچ ماده،شناسي زيست

   .)116:، ص1، ج41و  101،130
 اخير و ي  بشر در چهار دههي ترين يافته مهندسي ژنتيك مهم: ندسي ژنتيكمه .2.8

كار  . گذاشته استي عميق ثير، تأهاي علوم شناسي است كه در تمام شاخه تحقيقاً در زيست
ت ژنتيكي جديد تركيب و توانايي ايجاد تركيبا  نوDNAهاي  مهندسي ژنتيك توليد مولكول
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هاي  توان ژن  مي،هاي مهندسي ژنتيك  با روش.)208:، ص1، ج41(هاست و دستكاري ژن

اي شكل  يافته  تمايزهاي بنيادي جديد هاي بنيادي كرد تا سلول مورد نظر را وارد سلول
  .گيرد

درماني يا درمان ژنتيكي يا اصالح ژن روش نويني در  ژن: )اصالح ژن( درماني ژن .3.8
راي مقاصد درماني است كه به هاي يك موجود ب انتقال مواد ژنتيكي به درون سلول

 نتقال ژن سالم به درون سلول يااين روش بر ا. گيرد هاي متفاوت و متنوع صورت مي روش
 ژن معيوب و يا كرد عمل، مهار اصالح ژن معيوب توسط رفع نقص و تغيير ژنوتيپ آن

ل جنسي به منظور درماني سلو ژن. يافته با ژن طبيعي استوار است گزيني ژن جهش جاي
هاي   به درون سلولها با واردسازي ژن. هاي بعدي است به نسل) سالم(شده  انتقال ژن اصالح

، 41(يابند هاي آينده انتقال مي ه نسلهاي ژنتيكي ب داده) هاي لقاح يافته تخمك(ژرمينال 
هاي مرسوم   به شيوههاي ژنتيكي در برابر ا كه اكثر بيماريج از آن .)684، 675: ص، ص2ج

، 1، ج41(داردفراواني  ني و مهندسي ژنتيك جذابيتدرما انداز ژن اند، چشم اوم، مقدرمان
 30شود كه بدانيم ضرورت پرداختن به اين شاخه از علم بشر زماني شناخته مي. )46:ص

مرگ و مير كودكان، ناشي از  درصد 50 تا 40ها و  كودكان بستري در بيمارستاناز درصد 
  .)319:، ص28(مادرزادي استهاي  رثي و ناهنجارياز عوامل ا
شناسي و مهندسي ژنتيك  رفت زيست  با پيش):ترانس ژنزيس(دستكاري ژني .4.8
 ترانس ي واژه. هاي جديد مانند ترانس ژنزيس وارد ميدان شد  روش،ميالدي1970 ي از دهه

يافته،  دار از راه تزريق به تخم لقاحشود كه معموالً به صورت پاي اي گفته مي ژن، به ژن بيگانه
توان از آن به دستكاري ژني   كه مي،يند ترانس ژنزيسآدر فر. شود وارد ژنوم يك سلول مي

و هاي موجود براي تغيير ژنتيكي  آوري انتقال ژن به درون ژنوم سلول تعبير كرد، فن
هاي  از اين رو، ژن مطلوب بايد در دودمان سلول. آيد ها به اجرا در مي خصوصيات ارثي آن

، تبديل و جنسي) سوماتيك( اعم از جسمي،وارد شود تا به انواع سلولي گوناگونجنسي نيز 
  .)1217:، ص2 و ج659:، ص1، ج41(گردد

 از قلب گرفته تا چشم و دست ،اعضاي بدن انسان: انداز مهندسي ژنتيك چشم .5.8
هاي اعضاي بدن به  شوند و بانك  به صورت مجزا از طريق مهندسي ژنتيك توليد مي،و پا

 دقيقاً كهرا تواند عضوي   هر فرد مي. كنند وند عضو، عضو جديد عرضه مييازمندان پين
 ، كه از مشكل دفع پيوند، خريداري كند و از اين طريقمشابهت ژنتيكي با خودش دارد

در  .شود، مرتفع خواهد شد  عضو ناشي ميي  دهنده و گيرندههت نداشتن رموز ژنتيكيِبشام
 حتي در ،هاي ژنتيكي تمامي بيماري. نسان نيز پايين خواهد آمدنتيجه آمار مرگ و مير ا

هاي   تغيير در ژنوم انساني و در نتيجه ايجاد انسان.شدني خواهد بود درمان ، جنينيي دوره
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هاي  ها با ژن گزيني آن  مثبت و جايهاي واه با صفات مطلوب، از طريق كار گذاشتن ژندلخ

ترين دستاوردي است كه  ها بزرگ وب در انسانهاي معي معيوب و نابودي و كنترل ژن
 .توان از طريق دستكاري ژني و مهندسي ژنتيك براي انسان آينده در نظر داشت مي
 ، بزرگ نيستي داري گاو با اين جثه  به نگهي نياز،چنين در حيوانات، براي توليد شيرهم

تواند كار   نيز ميسلولي كوچك كردن ژن توليد شير، يك تك بلكه به سبب انتقال و فعال
، هاي داغدار آور علم به خانواده سابقه و شگفت يكي از خدمات بي. ترشح شير را انجام دهد
 شر هم خواهد بود ـ ي لهپاسخي اساسي به مسأرو خواهد شد ـ و  هكه حتماً با استقبال روب

 خود به دست متخصصان ي اي از بدن كودك مرده اين است كه والدين با سپردن قطعه
  !، فرزندي همانند او را توليد كنندژنتيك

شناسي نوين،  همگام با ساير موضوعات زيست: انداز كشف ژنوم انسان چشم .6.8
شناسي مولكولي است كه هدف  ترين طرح زيست بزرگ )HGP( ژنوم انسانيي پروژه

 موجود در ژنوم انسان هاي ساختاريِ ي ژن اجراي آن تعيين رديف كامل همهاز نخستين 
 وها  سازي بينش اساسي در مورد بسياري از بيماري از طريق فراهماين طرح . باشد يم

 ژنوم ي پروژه. متحول خواهد كرددانش پزشكي را ك،  نزديي  در آينده،هاي درماني شيوه
انسان  DNA توالي كامل تمام ،و در نتيجه ده كامل ش امروز،چند سال تالشانساني پس از 

 شناسايي تمام ،خود سهمآگاهي از اين توالي كامل، به .  استهرا در دسترس قرار داد
موضوع را كه چگونه تنوع در اين  نهايت تعيين ايندر سازد و  هاي انسان را مقدور مي ژن
 پدر علم ژنتيك، ي به گفته. كند  پذير مي امكان دارد، ها در ايجاد سالمت و بيماري نقش ژن

، درك بهتري از العات رخ داد و با كشف ژنوم انسان انفجار اط،واتسون، با ظهور مطبوعات
 الفبا را كشف ،نيز به گفته جان نوي، اكنون با كشف ژنوم. دهد ها رخ مي سرنوشت انسان

اب زندگي توانيم كت  حاال بايد درست كنار هم بچينيم تا جمله درست شود، بعد مي؛ايم كرده
ژنوم انساني را مساوي با كشف راز خلقت  متخصصان بزرگ ژنتيك طرح اين بر بنا. را بخوانيم

 بلكه ، نه در پزشكي، چه انقالبي، اجراي اين طرحي پر واضح است كه در نتيجه .اند دانسته
 در مورد شناخت انسان گرفته تا العات جديددر زندگي انسان اتقاق خواهد افتاد؛ از اط

هاي  اي ساده تا معلوليته  از بيماري،ها بيني و كنترل بسياري بيماري كني و پيش ريشه
هاي فكري و روحي و اجتماعي و فرهنگي و افزايش   تا سرطان و ايدز و تنش،ژنتيكي
 دانشمندان ، در گام بعدي.چهل تا پنجاه سالتا حد  هاي امروز حداقل ين عمر انسانميانگ
ا اين ب .ه در دنيا محال استاند كه البت نگر چشم به فتح قله جاودانگي انسان دوخته آينده
  . كن كردن بيماري و كسب سالمتي كامل در آينده بحث كرد توان در مورد ريشه ميحال، 
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هاي  ها انقالب بزرگي در مراقبت  اين پيشرفتي در نتيجه:  پزشكيي آينده .7.8

 امروز كه بر اساس عالئم ظاهري و آزمون و خطا پزشكي رخ خواهد داد و به جاي پزشكي
 تجويز هاي پرشمار، به همراه خطاهاي بسيار  در تشخيص و نهروش آن معاي استوار بود،

چندان  ي نه  در آينده، استهاي سالم بيمار   بر بافتكه داراي آثار جانبياست يي هادارو
 تحت ، كه منحصر به فرد است، اطالعات مولكولي و ژنومي خودي  هر فردي بر پايه،دور

 در آينده ما بنابراين. ي قرار خواهد گرفتو فرددرمان انفرادي و در نتيجه داروهاي خاص 
شود كه در حوالي سال  بيني مي پيش. خواهيم بود) اختصاصي(شاهد پزشكي شخصي 

 پزشكان ،يافته ويژه كشورهاي توسعه ، بههاي بسياري از كشورها  ميالدي در درمانگاه2020
خواهند ) ردههاي فش ذخيره شده بر روي لوح(هاي ژنتيكي بيماران  نيمرخي به مطالعه
ها بين بيماران و  درمانگاه در آينده حالت مجازي خواهد داشت و بسياري از تماس. پرداخت

هر فردي براي خود داراي كارت شناسايي .  اينترنت انجام خواهد گرفتي پزشكان به واسطه
 مانند ، هرگونه اطالعات الزم و اطالعات و ساختار ژنتيكيي و باركدي خواهد بود كه كليه

چنين ي گرفته تا شيميايي و غذايي و هم از مواد داروي،هاي او به مواد متفاوت حساسيت
بنابراين پيش .  بر روي آن ضبط شده استها  بيماريبه انواع ان سالمتي و استعداد ابتالميز
روي  درمان و دا،هاي فارماكوژنتيك و با توجه به ژنتيك خاص هر فرد  با آزمون،درمان از

. شود حتي قبل از تولد پيشگيري مي ، احتمالي آيندهدقت تجويز و از خطرهايمناسب او به 
ور داروهايي كه به هر فرد داده شود مناسب با ژنتيك خاص او خواهد بود و در نتيجه به ط

 ديگر شاهد اثرات ،در چنان شرايطي. ثير خواهد گذاشتمستقيم بر روي هدف مورد نظر تأ
نيز، با  . نخواهيم بودناسازگار مرگبارهاي   بعدي و واكنشها و پيامدهاي جانبي دارو سوء

 ابتال به چه قت مشخص خواهد شد كه فرد برايد وجه به اطالعات ژنتيكي افراد، بهت
 تدابيري انديشيده خواهد شد تا فرد در معرض موادي اين مستعد است، بنابرهايي  بيماري

مبتال از بدين ترتيب  .هد، قرار نگيرد سوق دكه ممكن است او را به سوي بيماري مورد نظر
و  روز بيماري به تعويق خواهد افتادكم ب ا دستي ه جلوگيري شدشدن فرد به بيماري مزبور

 اطالعات همچنين بيماران.  پيشرفت بيماري بسيار كُند خواهد شد نيزدر هنگام ابتال
ستعدادهاي ژنتيكي ا(هاي متفاوت بسياري در مورد سالمتي و ميزان خطر ابتال به بيماري

خواهند داشت و در نتيجه خود بيمار نيز در روند سالمتي خود، نقش فعالي ايفا ) خود
ي پزشكي و درمان، دوران استفاده از داروي مناسب با   حوزهي هاي آينده دهه. خواهد كرد

  .)1036:، ص2، ج41 (ناسب و براي فرد معين خواهد بوددوز مناسب، در زمان م
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  اي اخالق زيستي مهندسي ژنتيكه چالش .9
عقايد علمي چه امروزه در ت زيستي و اخالقي اين فناوري، آنكيد بر خطرابا وجود تأ

 بسيار ، مخاطرات اين فناوريي كته است كه دربارهكيد بر اين نمورد اتفاق نظر است تأ
 ،ينبا وجود ا. عمدتاً بر احساسات صرف مبتني استها  اين مخالفتمبالغه شده است و 

. ن شده است نوتركيب تدويDNAهاي بسيار دقيقي براي استفاده از فنون  دستورالعمل
درماني سلول  ورنماي كاربرد مهندسي ژنتيك و ژن دشده در باب هاي اظهار علت نگراني

 كمبود اطالعات در مورد كاركرد بدن و ساير ابعاد ،جنسي در اصالح نژاد آدمي در واقع
 برخي .)321ـ317:، صص1، ج41 (ي انسان است ها در آينده  فناوريثير اينأانسان و نيز ت

دانسته، گسترش خالقيت خداوند را مهندسي ژنتيك از طرفداران همكاري انسان با خدا، 
  آني اند كه نتيجه  نام بردهمشاركت خدا در مهندسي ژنتيكاي را براي   معاني چهارگانه

، 20، ج47(هاي ژنتيكي است  در آزمايش انساني آگاهانهشركت  ي ي از نظريهطرفدار
  .)9:ص

به  بسياري از سخنان و مواضع مخالف ي وجه داشته باشيم كه از سويي سابقهبايد ت
دست  ه ب، و از ديگر سوگردد هاي اخير باز مي ي دوره كننده ههاي خير پيش از پيشرفت

و  گذرد  راه ميشده تنها از همين ي آگاهي علمي در امور ذكر آوردن اطالعات و توسعه
 پيشرفت  نيزهاي پزشكي  در ساير كشفيات و آگاهي،دهد چنان كه تاريخ علوم نشان مي آن

 انجام ، كه روزي گناهي نابخشودني بود،اگر تشريح بدن. به همين منوال ميسر شده است
اين منطقاً تاريخ مصرف  بنابر.  امروزي وجود نداشتي رفته  اساساً پزشكي پيش،شد نمي
فراز و نشيب علوم و  و صاحب اين نظرات يا از تاريخ پرها گذشته است  ونه ديدگاهگ اين

، ها و اختراعات است وند آزمايش كه اساساً متوقف بر خطر كردن در ر،هاي بشر پيشرفت
اند و   جهان و توانايي بشر در حل مسائل هستي بستهي آگاهي ندارند و يا چشم بر آينده

  .كنند وت ميهمگان را به كيش توقف دع
  

  گيري نتيجه .10
 بسياري از چيزها كه ،هاي بشري از هنگام گسترش آموزش و يادگيري علوم و پيشرفت

شد امروزه ديگر نقشي در بدبختي و زندگي سخت  در گذشته براي بشر شر محسوب مي
و ها و كمبود دارو و بهداشت و در نتيجه آمار باالي مرگ و مير كودكان  بيماري. بشر ندارد

رفت   پيشي  در نتيجه،مردند  يك زايمان ميي در نتيجهسادگي  ، كه بهمادران باردار
هاي   و بيماري آب بهداشتيي مردم نيست روزگاري له ديگر مسأ،پزشكي و گسترش امكانات

ناپذيري  هاي جبران ي مصبيتنبود راه و جاده و وسايل حمل و نقل امروزساده و ابتدايي يا 
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زند براي   نيم قرن پيش كه هنوز در كنار ما قدم ميبشرِ. آورد مي ز فرارا براي بشر ديرو

 اما همو ،داد شد كه او را تا مرز كفر سوق مي ها و مصايبي مي فرستادن يك پيغام دچار رنج
 در عرض چند ثانيه پيامش را به آن ، تلفن همراه يا اينترنتي امروز با فشار دادن يك دكمه

همه   آني  به سرودن و مطالعهفرستد و ديگر ي ديگر مي  كره خاكي يا حتيي سوي كره
 كه هاي غم افزا نان و شعرها و مرثيهشكوه و شكايت از بخت سياه و پيشاني چنين و چ

پس خداوند حكيم كليد مهمي را در قوانين .  نداردخ ادبيات را پر كرده است نيازيتاري
ر داده است و آن همان استفاده از هستي و طبيعت براي ما جهت حل مشكالت و شرور قرا

 الگوي خلقت خداوند متعال بر ي مطالعه.  استام جهات زندگيعقالنيت و علوم در تم
 ، كه بخشي اندك از آن در باال گذشت،هاي موجود در قرآن و روايات اساس عقل و گزارش

ام اسباب فرمايي نظ هي در جهان طبيعت بر جاري بودن و حكم االي دهد كه اراده نشان مي
 كه شود  ميسر ميگاه  است و حل مسائل و مشكالت بشر آناستوار) هيهاي اال سنت(و علل

هي در انسان به شكوفايي عقل خود همت گمارد و كل نظام طبيعت را بر اساس مشيت اال
  .جهت تكامل بشر و زندگي او دگرگون سازد

قل و خالّق و سالم و صالح هاي عا شكوفايي عقلي بشر در گروي توليد و زاد و ولد انسان
هاي امروز  رفت  نسبت به پيش،بشر امروز در مجموع به جهت فكري و عقليجمعيت . است

شود  رفت و عقالنيتي ديده مي شود و اگر رفاه و پيش مانده محسوب مي ، عقبجهاني
 هي و اعم از پيامبران اال،نگر رو و آينده محصول تعداد معدودي افراد عاقل و متفكر پيش
، برند  پيش ميي بشري را هدايت كرده،  برخي دانشمندان و مصلحان جهاني است كه قافله

اي نه  تا آينده ،هاي محدود نگرش، با اين  حتي دنيوي و مادي،گرنه وصول به سعادت و
 بايد به نابودي ،بنابراين براي رسيدن به اين منظور. دور از دسترس استچندان نزديك، 

هي، هاي بالفعل اال  تا شرايط و احتمال بيشتري براي ظهور خليفهشرور انساني پرداخت
ي   همه،گونه كه گذشت همان.  وجود داشته باشد،هاي صالح و سالم در جهان طبيعت انسان
 كه بر شخصيت و رفتار انساني تأثير ،ها خصوص دستگاه عصبي و هورمون هاي بدن و به اندام
هاي   اعم از دستكاري،هاي امروز ساختار ژنتيكي انساناصالح .  ژني دارندي  پايهگذارند، مي

هاي مطلوب تا نابودي  هاي معيوب و روشن كردن ژن ژني براي خاموش كردن فعاليت ژن
گرايي و رفتارهاي ضداجتماعي و در  هاي همجنس ، مانند ژنهاي غيراخالقي برخي ژن

ي ارزشمند عقلي، اخالقي و ها هايي با ساختار ژنتيكي برخوردار از ژن نتيجه ايجاد انسان
 رگرنه هر قدر كه د و. است انساني ي حل اساسي در حل شرور جامعه  بهترين راه،رفتاري
هاي هنگفت مالي و انساني براي ايجاد  هاي اخالقي و آموزشي گذاشته شود و سرمايه كالس
تخصصي و هاي   پليس و دادگاهي يافته  و آموزشها و نيروهاي مجهز ها و زندان گاهپرورش
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 و يا در  ، بسان برپا كردن كاخي عظيم و پرسروصدا بر دهانه آتشفشانساير امور صرف شود

   .اش بود هاي موسمي است كه هر لحظه بايد در انتظار ويراني مسير سيالب
 رايج و عمومي از ي  استفادهي نگارنده معتقد است كه بشريت دير يا زود به مرحله

 زيستي، شخصيتي و رفتاري خود خواهد رسيد، اما مهم مهندسي ژنتيك در حل مشكالت
 فلسفي و اخالقي و ديني اسالم منابع عقلي،. آن است كه دير نشود و فرصت از دست نرود

مند   پتانسيل مشوقانه و حتي وجوب استفاده و برخورداري كامل از موارد فايده،طور كامل به
 بلكه در به ،هاي انساني شرور و رنجتنها در حل  آوري مهندسي ژنتيك را نه مثبت فنو 

. خالقي و عقالني و شخصيتي انسان، در بر دارد استعداهاي علمي و اي فعليت رساندن همه
 ايجاد صفات  زياد»احتمال« از ، اين مقاله گذشتهاي متعدد گونه كه در قسمت البته همان

ه ژنتيك در شرايط ك گوييم، چرا مطلوب ژنتيكي و كاسته شدن از صفات نامطلوب سخن مي
چنان كه با طرح ن گفت هم سختوان ، نمي هنوز از تحقق صددرصد اين شرايط،كنوني

 از تكاليف بشر عالم و عاقل و مطمئناً. توان تربيت را كنار نهاد نادرست جبر ژنتيك نيز نمي
ها   خوبيي ها و شرور و جهالت و توسعه  تداوم بيش از پيش پس راندن زشتي،مجرّب امروز

 براي نخستين بار زيبايي انساني و ،با نابودي شرور انساني. ها و عقالنيت است  زيبايو
گونه كه جمع حق و باطل و درست و  همان. گردد زندگي خير و حيات طيبه پديدار مي

 با هي و عقل بشري نيست ونادرست و اخالق و ضداخالق تناقض است و مورد رضاي اال
توان انتظار   نمي نيزگي شرورانه و همراهي هميشگي با آنوجود شرور و عادت كردن به زند

بخش حيات طيبه و زندگي معقول  ي نشاط وصول به حيات طيبه را داشت و اساساً رايحه
  . در چنين فضايي فرصت ظهور و بروز ندارد،هي است كه مطلوب آفرينش اال،انساني
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