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مباني انسانشناختي تصرفات بشر (با تأکيد بر مهندسي ژنتيک)
رمضان

عليتبار

چکيده
انسان موجودي است که ميتواند در طبيعت و خلقت تصرفاتي داشته باشد .تصرفات وي ،انواع و
انحاء گوناگون دارد که از جمله آن ،دخل و تصرف در ژن موجود زنده است .اين کار ذيل دانش
مهندسي ژنتيک صورت ميپذيرد .مهندسي ژنتيک به مجموعه روشهايي گفته ميشود که با انتقال
ژن از ماده وراثتي (مولکول دي.ان.اي) که حامل ژنهاي جديد يا ترکيبي نو از ژنهاست ،به سلول
ميزبان ،تغييراتي در ژن ميزبان ميدهد ،بهگونهاي که ميزبان هم واجد ويژگيهاي وراثتي مورد نظر
ميشود و هم ميتواند اين ويژگيها را به نسل بعد منتقل کند .کار اين دانش در حقيقت نوعي دخل
و تصرف در طبيعت و خلقت يا دستکاري حيات ميباشد .مهندسي ژنتيک از اين زاويه ،با انواع
ابهامات و چالشها (فلسفي ،کالمي ،فقهي ،حقوقي ،اخالقي و  )...مواجه است که پرداختن به آنها
نيازمند مباني و زيرساختهاي مختلفي است که ازجمله مهمترين آن ،مباني انسانشناختي مي
باشد .مسئله انسان و انسانشناسي از سه منظر با مهندسي ژنتيک و مسئله تراريخته (محصول
مهندسي ژنتيک) در ارتباط است :يکي انسان بهعنوان فاعل و عامل تصرف؛ دوم انسان بهمثابه بخشي
از موضوع مهندسي ژنتيک (موضوع تصرف) و جنبه سوم ،انسان بهعنوان مصرفکننده محصوالت
تراريخته .با توجه به نسبت و مناسبات انسانشناسي و مهندسي ژنتيک ،دراينباره سؤاالت مختلفي
مطرح است؛ ازجمله اينکه دخالتها و تصرفات بشر در طبيعت و خلقت از چه سنخي است؟ قلمرو
تصرفات بشر تا کجاست و چه پيامدهايي (تکويني و غير تکويني) دارد؟ آيا تغييرات يا اصالح ژن
انساني ،در ابعاد ديگر انساني نظير ذهن ،شناخت ،صفات نفساني ،فطرت و رفتارها نيز اثرگذار است؟
در مقاله حاضر سعي شده با توجه به مباني انسانشناختي ديني ،به مسائل يادشده پاسخ داده شود.
کليدواژهها :انسان ،مباني انسانشناختي ،مهندسي ژنتيک ،فاعليت انسان ،مسئوليت.
 دانشيار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي () r.alitabar@chmail.ir
تاريخ پذيرش1396/03/23 :
تاريخ دريافت1395/11/26 :
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مقدمه
امروزه شاهد پيشرفت وسيع و روزافزون علوم و فناوري هستيم؛ پيشرفتهايي که در کنار امتيازات
و فرصتهاي فراوان ،ابهامات و چالشهايي را نيز براي بشر به همراه داشته است .از جمله اين
علوم ،مهندسي ژنتيک ميباشد .مهندسي ژنتيک بهعنوان يکي از زيرشاخههاي علم ژنتيک و
علوم زيستي ،به مجموعه روشهايي براي تغيير ،دستکاري و اصالح ژن اطالق ميشود
( )Primrose and Twyman, 2001: 16, 533, 540, 544که فرايند و مراحل آن عبارت است از:
جداسازي ،خالصسازي و انتقال يک ژن خاص در يک ميزبان که در نهايت منجر به بروز يک
صفت خاص يا توليد محصول مورد نظر در ميزبان ميشود ( .)Nicholl, 2008: 3امروزه دانش و
فن مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي مولکولي در عرصههاي بسيار متنوع مانند کشاورزي ،تغذيه و
مواد غذايي ،دامپروري ،شاخههاي مختلف علوم پزشکي و صنايع دارويي ،صنايع تخميري ،صنايع
نظامي ،انرژي ،محيط زيست و بهداشت بشر ،استفادههاي بسيار ارزشمندي پيدا کرده است .اين
علم نوين که بهتدريج جاي خود را در بين علوم ديگر پيدا کرد ،با عناويني چون زيستشناسي
مولکولي ،مهندسي ژنتيک و در نهايت «دي.ان.اي نوترکيب» 1شناخته ميشود (.)Ibid

در باب مهندسي ژنتيک سؤاالت و مسائل مختلفي مطرح است .برخي سؤاالت و پرسشها از
سنخ تجربياند که بايد در علومي نظير شيمي ،فيزيک ،زيستشناسي ،بيوتکنولوژي ،کشاورزي
و پزشکي به آن پرداخته شود و برخي ديگر از مسائل و پرسشها نه از سنخ مهندسياند و نه از
سنخ ديگر علوم تجربي .اين مسائل نيز دو دستهاند :برخي جنبه زيربنايي و مبنايي دارند و برخي
نيز روبنايياند .مسائل زيربنايي بيشتر از سنخ فلسفي و عقلياند که فلسفه مهندسي ژنتيک،
عهدهدار آن ميباشد .پس از طرح مسائل فلسفي (زيرساختهاي نظري و فلسفي) ،نوبت به
داوريهاي فقهي ،حقوقي ،اجتماعي ،اقتصادي و نظاير آن ميرسد .ازجمله مسائل فلسفي در باب
مهندسي ژنتيک ،مسائل و مباني انسانشناختي ميباشد.
برخي مسائل انسانشناختي که در اين باب ميتواند مطرح باشد عبارتند از :آيا بشر ميتواند
در خلقت و طبيعت تصرف کند؟ دخالتها و تصرفات بشر از چه سنخي است؟ قلمرو تصرفات
1. Gene manipulation, gene cloning, recombinant DNA technology, genetic
modification, and the new genetics.
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بشر تا کجاست و چه سنخ پيامدهايي را به همراه دارد؟ تصرفات بشر با خلقت و حکمت الهي و
همچنين نظام احسن ،چه رابطهاي دارد؟ آيا تغييرات يا اصالح ژن انساني ،در ديگر ابعاد انساني
نظير ذهن ،شناخت ،صفات نفساني و رفتارها نيز اثرگذار است؟ در اين صورت آيا با مسئله فطرت،
اختيار ،کرامت انساني و صفات اخالقي ارتباط پيدا ميکند؟ مسئوليت انسان در برابر آن چيست؟
مسائل يادشده در حقيقت با سه قلمرو انسانشناسي در ارتباط است؛ يعني انسان بهعنوان
فاعل شناسا و عامل تراريخته ،انسان بهعنوان بخشي از موضوع ترايخته و مهندسي ژنتيک (ژن
انسان بهعنوان پديده مورد مطالعه در مهندسي ژنتيک) و انسان بهعنوان مصرفکننده محصوالت
تراريخته .در بحث مصرف محصوالت تراريخته ،مسائل پزشکي و سالمت ،اخالقي ،فقهي و حقوقي
مطرح ميشود و هر حوزهاي درباره پيامدهاي تکويني و غيرتکويني براي افراد و جوامع و مسئوليت
هايي که بشر با آن درگير است ،ميپردازد .هرکدام در چند محور قابل دستهبندياند :اصل امکان
تصرف بشر ،ماهيت و سنخ تصرفات بشر ،قلمرو تصرفات بشر ،پيامدهاي تصرفات بشر و در نهايت،
مسئوليت انسان در برابر نتايج و پيامدهاي مهندسي ژنتيک ،که در اين مقاله صرفاً به دو جنبه
نخست پرداخته ميشود.
تاکنون مطالعه و پژوهش مدون و مستقلي در اين باب انجام نگرفته ،اما در موضوعات و
عناوين ديگر پژوهشهايي صورت گرفته است؛ براي نمونه مسائلي نظير افعال بشر ،نوع تصرفات
بشر و رابطه آن با نظام احسن و توحيد افعالي در علوم مختلف نظير کالم و فلسفه الهي ،تفسير
قرآن و همچنين پيرامون مسائل فقهي ،اخالقي يا حقوقي در باب مهندسي ژنتيک ،پژوهشها و
تحقيقات زيادي صورت گرفته است 1،اما در اين خصوص بهنظر ميرسد کتاب يا مقالهاي تدوين

 .1ازجمله آثار مرتبط ميتوان به پژوهشهاي ذيل اشاره نمود:
 کتاب «شبيهسازي انساني از ديدگاه آيين کاتوليک و اسالم» نوشته سيد حسن اسالمي که بيشتر از جنبههايفقهي ،اخالقي و آموزههاي ديني به موضوع پرداخته است.
 کتاب «اسالم و محيط زيست» نوشته استاد جوادي آملي. کتاب «دين و نظام طبيعت» نوشته دکتر سيد حسين نصر، کتاب «مهندسي ژنتيک و آينده سرشت انسان؛ تأملي در مسائل اخالقي ،حقوقي و فلسفي شبيهسازي انسان» ،اثرهابرماس ،ترجمه يحيي امامي.
 کتاب «فلسفه و انقالبات در ژنتيک :دانش ژرف ،فناوري ژرف» ،اثر کيوك لي ،ترجمه رحيم رضاوندي. -کتاب «بازي در نقش خدا» اثر تد پيترز ،ترجمه عبدالرضا ساالر بهزادي
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نشده باشد .ازاينرو مقاله حاضر ميکوشد به برخي مباني و مفروضات انسانشناختي در باب
مهندسي ژنتيک بپردازد.

مباني انسانشناختي
مراد از مباني انسانشناختي ،اصول و پيشانگارههاي برگرفته از انسانشناسي است که در علوم
مرتبط (اعم از علوم طبيعي و علوم انساني) به تناسب ،نقش زيرساختي دارد .تأثير مباني را در
جهتگيري پژوهشهاي علمي ،تفسير نتايج بهدست آمده ،غايت ،کارکرد ،موضوع ،مسائل ،روش
علوم و پاسخ به چالشهاي نظري ميتوان نشان داد که از جمله آن ،بهرهگيري از مباني در
مقدمات استدالل ميباشد .انسانشناسي داراي رويکردهاي مختلفي است که از آن ميان در اين
مقاله انسانشناسي ديني مدنظر ميباشد .مسئله انسانشناسي و انسان از جهاتي با مهندسي
ژنتيک در ارتباط است :يکي انسان بهمثابه فاعل شناسا و نقش فاعلي و تصرفکننده در ژن؛ جنبه
دوم ،انسان بهمثابه موضوع مورد مطالعه در مهندسي ژنتيک و جهت سوم ،انسان بهعنوان
مصرفکننده محصوالت تراريخته .وقتي سخن از مباني انسانشناختي مهندسي ژنتيک به ميان
ميآيد ،هر سه جنبه مد نظر قرار ميگيرد .از لحاظ نخست ،مسائلي نظير ارتباط تصرفات انسان
با کار خداوند (دخالت در کار خدا و دخالت در آفرينش) ،سنخ فاعليت و تصرفات انسان ،قلمرو
تصرفات انسان و پيامدها و چالشهاي تصرفات آن و مسئوليت انسان در تصرفات هرکدام بهعنوان
مبناي مهندسي ژنتيک طرح خواهد شد .اما انسان بهمثابه جزئي از موضوع مهندسي ژنتيک
(تغييرات ژنتيکي روي انسان) ،از ديگر مباني انسانشناختي ،سخن به ميان خواهد آمد .در اين
فرض نيز مسائلي چون رابطه نفس و بدن ،اثرات متقابل هريک ،مسئله خصايل نفساني و تأثير
مهندسي ژنتيک در خصوصيات جسمي و روحي انسان و پيامدها و چالشهاي پيشرو مورد
 پاياننامه دکتري «پيامدهاي کالمي تصرفات بشر در خلقت» ،اثر مهدي نکويي از دانشگاه باقرالعلوم. مقاله «پيامدهاي کالمي تصرفات بشر در خلقت» ،اثر ابوالفضل کياشمشکي و مهدي نکوئي ساماني ،مجله آينهمعرفت ،شماره  ،31تابستان  ،1391صفحه  51تا .75
آثار مذکور و نيز ساير کتب و مقاالت مرتبط هرکدام به بخشي از مسائل فلسفي و نظري مهندسي ژنتيک پرداختند.
درخصوص معرفي منابع و آثار گوناگون در اين زمينه ميتوان به مقاله «مأخذشناسى شبيهسازى از منظر فقه ،حقوق
و اخالق» نوشته سيد مصطفي مطبعهچي اصفهاني ،مندرج در مجله کاوشي نو در فقه ،شماره  ،46زمستان ،1384
صفحه 150ـ 218مراجعه نمود.
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مطالعه قرار ميگيرد .درخصوص فرض سوم ،يعني انسان بهعنوان مصرفکننده محصوالت
تراريخته نيز پيامدها و آسيبهاي مصرف اين محصوالت بايد مورد مطالعه قرار گيرد .البته اين
محور با توجه به مباني انسانشناختي در دو حوزه پيشين ،بيشتر ناظر به پيامدها و نتايج مصرف
محصوالت تراريخته ميباشد و به حوزه بهداشت ،سالمت ،پزشکي ،فقه ،اخالق ،حقوق ،سياست،
اقتصاد و نظاير آن مربوط است و هرگونه داوري بايد در علم مرتبط صورت پذيرد .ازاينرو در اين
مقاله ،مباني بيشتر ناظر به دو جنبه نخست (انسان بهمثابه فاعل تصرف و انسان بهمثابه موضوع
تسخير) ميباشد.
مباني انسانشناختي همانند ساير مباني ،در مقدمات استدالل بهعنوان داليل اثبات يا نفي
مورد استفاده قرار ميگيرند .براي مثال ،در مخالفت با مسئله شبيهسازي انسان در مسيحيت بهويژه
مذهب کاتوليک ،از برخي مباني انسانشناختي در مقدمات استدالل بهره ميگيرند که ازجمله علت
مخالفت ،ميتوان به داليلي اشاره نمود که بيارتباط با نوع نگاه آنها به انسان نيست .برخي از اين
داليل عبارتند از :تحميل هويت خود بر شخص شبيهسازيشده ،غصب جايگاه و نقش خداوند ،نقض
کرامت انساني و شيءشدگي انسان (اسالمي .)115 :1386 ،اين مسئله در جهان اسالم (اعم از شيعه و
اهلسنت) نيز مطرح است و اين به نوع نگاه آنها به خدا ،جهان ،انسان و طبيعت برميگردد .بهعنوان
نمونه ازجمله مهمترين داليل آنها در مخالفت با شبيهسازي انساني ،شبهه خلق ،مسئله تحدي با
خالق ،دستکاري در خلقت و تغيير خلق اهلل ميباشد (همان 211 :و .)499

فاعليت انسان در طول فاعليت و مشيت تکويني الهي
يکي از مباني انسانشناختي در باب مهندسي ژنتيک ،سنخ و ماهيت تصرفات بشر ميباشد .شکي
نيست که بشر داراي اختيار و قدرت فعل و تصرف است و افعال وي ،انواع و انحاء گوناگون دارد؛
اما مسئله اساسي اين است که اين تصرفات از چه سنخي است؟ آيا افعال و تصرفات انسان در
طبيعت و خلقت بهويژه در حوزه مهندسي ژنتيک از سنخ خلق ،صنع و ايجاد است يا از سنخ
تسخير و تغيير؟ نسبت تصرفات بشر با ساير اسباب و علل و همچنين اصل نظام علّي ـ معلولي
چيست؟ آيا اين تصرفات با فاعليت ،مشيت و تدبير الهي قابل جمع است؟ چگونه ميتوان هم
تصرف انسان در خلقت را پذيرفت و هم قائل به فاعليت ،مشيت و تدبير مطلق الهي بود و از
طرفي انسان را در قبال پيامدهاي مهندسي ژنتيک مسئول دانست؟ اينها پرسشهايي است که
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با اتخاذ هر مبنايي در اين زمينه ،ميتوان در باب تصرفات انسان ،بهويژه در مهندسي ژنتيک
داوري نمود.
براساس مباني ديني ،فاعليت انسان در افعال و تصرفات خويش ،به مفهوم خلق و ايجاد از
عدم نيست ،بلکه از سنخ تسخير ،تغيير و تقدير ميباشد .توضيح اينکه ،خلق و ايجاد به دو
معناست :يک معنا از خلق ،همان معناي ايجاد ،انشاء و آفرينش از عدم است و معناي ديگر آن،
تنظيم و تغيير است که اين کاربرد بهمعناي ايجاد فلسفي و خلق از عدم نيست ،بلکه «ايجاد بر
کيفيت مخصوص» يا همان تقدير

و جمع کردن اجزاي چيزي است (الطباطبايي ،1417 ،ج209 :20و

 .)388خلقي که در قرآن به حضرت عيسي (ع) نسبت داده شده ،به همين معناست« :اني اخلق

لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن اهلل» (آلعمران .)49 :بنابر معناي اول ،خلق (ايجاد و
انشاء از عدم) مخصوص خداست و خلق در معناي دوم ،اختصاصي به خداوند ندارد؛ همانطور که
خداوند نطفه انسان را تنظيم ميکند و کودکي به دنيا ميآورد ـ «انا خلقنا االنسان من نطفة امشاج»
(انسان )2 :ـ به انسان نيز قدرتي داده است که با فکر و اراده خويش و بهرهگيري از ابزارهاي موجود،
بتواند تغييراتي انجام دهد

(مصطفوي ،1368 ،ج108 :3ـ110؛ الطباطبايي ،1417 ،ج209 :20و388؛ رضايي

اصفهاني ،1380 ،ج .)305 :2بشر تنها از طريق استفاده از قوانين خلقت و نظامات حاکم بر آفرينش و
شناخت قابليتها و استعدادهاي موجودات طبيعي ميتواند قدرت خالقيت خود را به فعليت
برساند .اينگونه افعال بشري نه ناقض خالقيت مطلق الهي است و نه از بين برنده قوانين حاکم
بر نظام طبيعت و نه بهمعناي دخالت در کار خداوند؛ چون انسان در هستي ،علم ،اراده و افعال
خود به هيچ وجه مستقل نيست ،بلکه همواره وابسته به خداوند بوده و فاعليت او به تبع خالقيت
و مشيت و تدبير ربوبي است .ازاينرو مهندسي ژنتيک نه بهمعناي خلق است و نه تغيير استقاللي
خلق اهلل (کياشمشکي و نکويي ساماني ،)51 :1391 ،بلکه بخشي از فرايند تکامل ،تحول و رشد موجودات
طبيعي است .به عبارت ديگر بشر تنها در فرايند رشد طبيعي و ساختار و کارکردهاي طبيعي
موجودات دخالت ميکند.
براساس مباني فلسفي ،اشياي طبيعي ،قوه و استعداد پذيرش صور گوناگون طبيعي را دارند؛
به اين ترتيب بشر با شناخت ويژگيهاي هر موجود و شيوه فعاليت سلولها و اجزاي تشکيلدهنده
آنها ميتواند فرايند تکامل آنها را بشناسد و براساس قابليت هريک صورت آنها را تغيير دهد
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(الشيرازي108 :1382 ،و 138؛ مصباح يزدي ،1378 ،ج334 :2؛ مطهري ،1366 ،ج .)286 :1اين مسئله منافاتي
با اصل خلقت الهي و قابليتهاي مخلوق ندارد .آنچه محال است ،اصل خلقت و ايجاد از عدم است
که انسان توانايي آن را ندارد .به عبارت ديگر ،بشر هرگز قادر نيست از عدم ،چيزي بسازد؛ اين
کار محال و ممتنع است (همو ،1374 ،ج)9 :4؛ زيرا مواد موجود در طبيعت و خواص آن و اعطاي
فکر و قدرت به بشر همه توسط خالق قادر و حکيم ايجاد شده است .خدا فاعل حقيقي و مسبب
االسباب است و فاعليت انسان در طول فاعليت خدا و طبق اذن و مشيت الهي صورت ميگيرد
(جوادي آملي.)559 :1386 ،

بر اين اساس تصرفات انسان در مهندسي ژنتيک ،با فاعليت و خالقيت مطلق خداوند سازگار
است؛ زيرا از يک سو همه افعال بشري طبق مشيت تکويني الهي و در طول فاعليت او صورت
ميپذيرد و بشر در مقام تصرف ،بهمثابه واسطه عمل ميکند و کاري خارج از قدرت و مشيت
تکويني الهي انجام نميدهد .البته مشيت تشريعي ،مسئله ديگري است که بايد در فقه ،حقوق و
اخالق بحث شود .از سوي ديگر تصرفات بشر ازجمله مهندسي ژنتيک با استفاده از مواد اوليه
موجود در طبيعت و نيز بهرهگيري از قوانين و آثار و قابليتهاي خدادادي آن تحقق ميپذيرد،
اما مهم ،خلق و ايجاد اصل طبيعت است که از عهده بشر خارج ميباشد .بهعالوه ،مهمترين بخش
خلقت جانداران ،خلقت نفس آنهاست که توليد اي ن بخش از عهده بشر خارج است .بنابراين
مهندسي ژنتيک در انحاء مختلف در چارچوب فاعليت مطلق الهي ،مشيت و حکمت و تدبير خالق
هستي جريان دارد و هرگز بهمعناي دخالت در فعل و مشيت و تدبير خداوند نيست ،بلکه تمامي
فعاليت انساني در اين راستا در طول اراده و مشيت و اذن و تفويض محدود حقتعالي است
(کياشمشکي و نکويي ساماني.)51 :1391 ،

همچنين از منظر مباني فلسفي ـ کالمي ،نظام خلقت الهي تابع علم و حکمت ربوبي و نظامي
ال حکيمانه و هدفدار است و همه مخلوقات طبيعي در زنجيره تکامل طبيعي خود بهسوي
کام ً
اهداف حکيمانه و معين سوق داده ميشوند .بر اين اساس ،دخالت و تصرفات بشر در ساختار
موجودات طبيعي و مهندسي ژنتيک گياهان ،حيوانات و انسانها طبق مشيت تکويني و حکمت
الهي در قلمرو قدرت طبيعي بشر است .بشر ميتواند به کمک علم و پيشرفتهاي تکنولوژيکي،
رمز و راز ترکيب ساختمان ژنها را بشناسد و شناخت قوانين حاکم بر طبيعت و تصرف در افعال
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و کارکردهاي طبيعت ،علماً و عين ًا متعلق قدرت بشر است و به هيچ وجه ناقض قدرت و تدبير و
حکمت و مشيت تکويني الهي نيست (همان).

اما آيا بشر در دستکاري و دخالت خود ،موجود طبيعي را تکميل و نواقص آن را برطرف
ميکند؟ در صورت پاسخ مثبت ،اين چگونه با اصل نظام احسن سازگار است؟ طبق مباني فلسفي
و ديني ،خلق خداوند احسن و عاري از نقص است« :الذي احسن كل شيء خلقه» (سجده)7 :؛ «تبارک اهلل

احسن الخالقين» (مؤمنون )14 :پس ادعاي تکميل و افزايش کيفي و کمي و بهبود اشياي طبيعي به
عنوان بخشي از نظام احسن الهي ،چگونه قابل توجيه است؟ (کياشمشکي و نکويي ساماني.)51 :1391 ،

در پاسخ ميتوان گفت احسن بودن به اين معنا نيست که يک موجود طبيعي ثابت و غير
قابل تبديل و تحول و تکامل باشد و در يک آن ،همه استعدادهاي خود را بروز دهد ،بلکه بهمعناي
مطابق علم ،حکمت و غايتمند بودن است .بنابراين مهندسي ژنتيک ميتواند موجب تکميل و
تقويت رشد و تکامل آنها و نيز موجب نقص و نابودي آنها شود .ازاينرو اصل قدرت انسان در
مهندسي ژنتيک ،مخالف اصل نظام احسن نيست .نظام احسن بودن موجودات طبيعي بهمعناي
کمال بالفعل و غير قابل تغيير بودن آنها نيست تا دخالت بشر منافي با احسن بودن وضع فعلي و
طبيعي آنها شمرده شود .بشر ميتواند در فرايند تغيير و تکامل موجودات طبيعي دخالت نمايد
و آن دسته از تصرفات بشر که موجب تغيير و تکميل و رفع نقايص موجودات طبيعي ميشود ،با
اصل حکيمانه و احسن بودن فعل الهي مغايرت ندارد و در طول مشيت الهي و داخل نظام احسن
قرار دارد .البته ممکن است افعال بشر برخالف مشيت تشريعي الهي باشد و سازگاري و عدم
سازگاري آن با مشيت و اراده غير تکويني (نظام تشريع) مسئله ديگري است که بايد آن را در
علوم ديگر جستجو نمود ،ولي از لحاظ هستيشناختي ،هيچگاه خارج از فاعليت مطلق الهي و
مشيت تکويني الهي نيست.
قلمرو تصرفات بشر
قلمرو تصرفات بشر در مهندسي ژنتيک در سه بخش کلي قابل طرح است :ژنتيک انساني ،حيواني
و گياهي .در هرکدام از سه محور يادشده ،برخي مسائل مشترك و عمومي مطرح است و برخي
مسائل اختصاصي .براساس مباني پيشين بهويژه ماهيت تصرفات بشر ،قلمرو علوم تجربي محدود
و مشروط است و مهندسي ژنتيک نيز در حد دستکاري ،تغيير و اصالح ژن خواهد بود ،نه
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آفرينش و ابداع .اين از مسائل مشترك و کلي در اين باب است و شامل دستکاري ژن انسان،
حيوان و گياه مي شود .اما نکته مهم در باب قلمرو تصرفات بشر در حوزه ژنتيک انساني و بحث
مهندسي ژنتيک و تغيير و تصرفات در حوزه خصايل و امور نفساني بشر ميباشد و آن اينکه آيا
بشر با مهندسي ژنتيک ميتواند در شخصيت ،اخالقيات ،باورها و  ...دخل و تصرف کند؟ به عبارت
ديگر ،آيا قلمرو مهندسي ژنتيک تنها شامل حوزه جسم و ماده ميشود يا حوزه نفس و روح را
هم دربر ميگيرد؟ تفاوت دو حوزه در چيست؟ آيا بشر قادر به تسخير موجودات فوق طبيعي
است و ميتواند در کار آنها دخالت کند؟
جهت پاسخ به مسائل يادشده ،ابتدا الزم است به قدرت انسان و ابعاد آن اشاره شود .انسان
داراي قدرت طبيعي (فيزيکي) ،قدرت تکنيکي (تصرف به کمک ابزارها) ،قدرت اجتماعي و قدرت
متافيزيکي است .به عبارت ديگر ،انسان به گونههاي مختلف ميتواند در طبيعت و خلقت ،تصرف
کند؛ اعم از تصرفات عادي و غيرعادي .تصرفات عادي به روزمره و علمي قابل تقسيم است .تصرفات
غيرعادي نيز به دو دسته تصرفات اعجازي (واليت تکويني) و تصرفات بشري تقسيم ميشود.
بحث از تصرف اعجازي در عالم خلقت ،ضمن بحث از واليت تکويني است .واليت تکويني،
يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها که اوالً و بالذات
منحصر در خداوند است و ثانياً و بالعرض به پيامبران و ائمه معصومان(ع) و انسانهاي کامل اسناد
داده ميشود .واليت تکويني بهمعناي توان و اقتدار نفس بر تصرف در ماده کائنات به اذن تکويني
خداست .بر اين اساس ،تمامي معجزات و کراماتي که اولياي الهي دارند ،بهواسطه همين واليت
تکويني آنهاست و ميتوان گفت که معجزات پيامبران و کرامات ساير معصومان (ع) از سنخ
تصرفات انسان کامل در کائنات و به نيروي واليت تکويني ميباشد

(جوادي آملي.)123 :1378 ،

تصرفات اجتماعي و متافيزيکي محل بحث ما نيست؛ 1آنچه محور بحث است ،مسئله قدرت
فيزيکي و طبيعي انسان و قلمرو آن ميباشد .براساس مباني ديني و قرآني ،انسان از لحاظ قدرت
فيزيکي و طبيعي ميتواند در طبيعت ،حيوان و انسان ،دخل و تصرف کند« :أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ
لَكُم ما فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي األَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً و َبَاطِنَةً» (لقمان20 :؛ الطباطبايي،1417 ،

 .1در اين زمينه بنگريد به :مصباح يزدي142 :1392 ،ـ.144
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ج)240 :16؛ «وَ بَوَّأَكُمْ فِي األَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً» (اعراف)74 :؛ «وَ هُ َو
الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا» (نحل)14 :؛ «وَ األَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ» (نحل5 :؛ مصباح يزدي)139 :1392 ،؛ «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ األَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ مِنْهَا
تَأْكُلُونَ» (غافر)79 :؛ «وَ جَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ األَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوَافِهَا
وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَ مَتَاعاً إِلَي حِين» (نحل)80 :؛ «وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ تَقِيكُم
بَأْسَكُمْ» (نحل81 :؛ مصباح يزدي.)140 :1392 ،

بنابراين انسان با کمک ابزارها و با قدرت تکنيک ميتواند در طبيعت و جانداران تصرف کند.
قدرت انسان در اين خصوص نه بيواسطه ،بلکه با بهکارگيري بخشي از طبيعت در بخش ديگر
اِعمال ميشود که ميتوان آن را به دو بخش تقسيم کرد:
الف) تصرفات به کمک علوم تجربي و عادي که در دسترس همه است« :وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ

فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ ِه» (ابراهيم)33 :؛ بايد قوانين موجود در طبيعت را کشف کرد تا با کمک آن توانست کشتي
چوبي يا فوالدي را بر آب راند؛ «وَ عَلَّمْنَا ُه صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن َبأْسِكُ ْم» (انبياء)80 :؛ «وَ لَقَدْ آتَيْنَا
ضالً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْ َر وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ» (سبأ.)10 :
دَاوُودَ مِنَّا فَ ْ
ب) تصرفات به کمک علوم غيرعادي نظير سحر« :سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ» (اعراف)116 :؛
«يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَي» (طه66 :؛ مصباح يزدي.)141 :1392 ،

بنابراين تصرفات انسان از يک سو در قلمرو نظام ع ّلي ـ معلولي است؛ از سوي ديگر محدود
به عالم ماده و تغييرات آن است و هيچگونه توان ايجاد ،خلق و ابداع ندارد .ازاينرو تصرفات وي
تنها در محدوده تغيير عالم ماده و طبيعي است و انسان با علوم و ابزار طبيعي و مادي قادر به
تسخير موجودات فوق طبيعي و دخالت در کار آنها نيست .بهعالوه اينکه همين تصرفات نيز در
طول فعل الهي است.
نکته مهم اي ن است که هرچند مرز و گستره تصرفات بشر در ماده و طبيعت است ،اما
درخصوص مهندسي و دستکاري ژن انساني ،افزون بر تأثيرات و تغييرات ظاهري و مادي ،بهطور
غيرمستقيم در ابعاد ديگر آن نيز اثرگذار خواهد بود .به عبارت ديگر ،موضوع مطالعه بشر در
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مهندسي ژنتيک بهويژه ژن انسان و حيوان ،بُعد مادي و جسماني آن است ،اما اين دستکاري
ژنتيک ،در ابعاد نفساني و خصلتهاي باطني و اخالقي انسان و  ...اثرگذار خواهد بود .مهندسي
ژنتيک از لحاظ اثرگذاري (مادي و غيرمادي ،مستقم و غيرمستقيم) ،داراي قلمرو گستردهاي
است؛ براي مثال با تغيير و دستکاري ژن يا تهيه نقشه ژنتيکي بدن انسان ،اموري نظير خجالتي
بودن ،ترسو بودن و عدم اعتماد به نفس را حذف کند و اموري نظير شجاعت و اعتماد به نفس را
در انسان افزايش دهد .بنابراين ،اين دانش بر همه جنبههاي مادي و رواني آدمي ،اعم از قد ،رنگ،
تواناييهاي عضالني ،ضريب هوش ،گرايش به اميد و شادماني تأثير ميگذارد؛ همانگونه که
امروزه چنين تغييراتي در حيوانات عملي ميشود .اين بحث بر مبناي انسانشناختي «رابطه نفس
و بدن و ديگر ابعاد وجودي آن» استوار است که در ادامه طرح خواهد شد.
 .1رابطه نفس و بدن و تأثير مهندسي ژنتيک در نفس
انسان در مهندسي ژنتيک تنها نقش تسخيرکننده و تصرفکننده ندارد ،بلکه بهمثابه موضوع مورد
مطالعه و بهعنوان ابژه نيز مطرح است؛ ازاينرو توجه به اين بُعد در مهندسي ژنتيک و بهويژه
حقيقت انسان و ابعاد وجودي آن ،اهميت دوچندان پيدا ميکند .در مهندسي ژنتيک وقتي انسان
بهمثابه ابژه و موضوع خارجي مورد مطالعه قرار ميگيرد و تغييرات ،دستکاري و اصالحات ژنتيکي
روي آن صورت ميگيرد ،به ابعاد مختلف انسان توجه ميشود و صرف ًا به ابعاد مادي و طبيعي آن
اکتفا نميشود ،بلکه افزون بر آن ،به ابعاد ديگر انسان نظير نفس و صفات نفساني ،عقل و ذهن و
همچنين به تأثير و تأثرات نفس و بدن و  ...پرداخته ميشود .با توجه به ابعاد يادشده ،در حقيقت
ميتوان به پرسشها و مسائل جديد پاسخ گفت؛ ازجمله اينکه با دستکاري و تصرف در ژن بشر،
آيا ميتوان در شخصيت ،اخالقيات و باورهاي وي نيز دخل و تصرف نمود؟ به عبارت ديگر قلمرو
تصرفات بشر در مهندسي ژنتيک تا کجاست؟ آيا شامل نفس و نفسانيات هم ميشود يا تنها در
مرز جسم و طبيعت انسان امتداد مييابد؟ آيا عوامل ژنتيکي در نفس تأثيرگذارند؟ به چه ميزان؟
آيا بشر با تغيير يا اصالح ژن ميتواند در خصايل و صفات نفاسي وي نيز نفوذ کند و آن را تغيير
و اصالح نمايد؟ آيا در پروژه ژنوم ميتوان با استفاده از دانش مهندسي ژنتيک ،در صفات نفساني
انسان اثر گذاشت و اموري نظير خجالتي بودن و عدم اعتماد به نفس را حذف نمود؟ به عبارت
ديگر ،آيا مهندسي ژنتيک در همه ابعاد مادي و رواني آدمي ،از قد و رنگ چهره و تواناييهاي
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عضالني گرفته تا ضريب هوش و اجتماعي يا خجالتي بودن و گرايش به اميد و شادماني و نظاير
آن تأثيرگذار است؟ اينها مسائلي است که در حوزه مهندسي ژنتيک درباره پروژه ژنوم انساني
مطرح ميشود که با ابتناي بر رابطه نفس و بدن و به موازات آن ،ارتباط صفات نفساني ،انديشه
و رفتار ميتوان به آن پاسخ گفت که در ادامه اشاره خواهد شد.
از منظر انسانشناسي ديني و اسالمي ،انسان داراي دو بُعد جمساني و نفساني (روح مجرد و
ملکوتي و سرشت الهي) ميباشد .بنابراين در تکوين و تکون انسان ،دو مرحله اساسي وجود دارد:
يکي مرحله جسماني و ديگري مرحله نفساني .در پايان مرحله تکوين جسماني ،مرحله جديدي
آغاز ميشود که براساس آيات قرآن همان دميده شدن روح است .اصالت و حقيقت انسان به روح
است .خداوند در آيات قرآن به اين ابعاد و مراحل اشاره ميکند و در پايانِ اوليه تکوين جسماني،
مرحله جديدي را معرفي ميکند که با مراحل پيشين کامالً متفاوت است؛ اين مرحله ،همان
دميدن روح در کالبد انسان است« :ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک اهلل احسن الخالقين» (مؤمنون14 :؛ سجده:
9-7؛ حجر29 :؛ زمر .)42 :همچنين براساس آموزهها و معارف ديني و قرآني (اعراف25 :؛ طه55 :؛ سجده:

 .)9نفس با وجود مغايرت با بدن ،بهنحوي با آن متحد و داراي ارتباط دوسويه است .بدن و اعضا
و جوارح آن بهعنوان وسيله و ابزار عمل ميکنند و نفس با اين ابزار ،واجد قوه سامعه و باصره و
متفکره عاقله ميشود و ميتواند به تدبير بدن بپردازد يا در ديگر امور بيروني دخل و تصرف کند.
ازاينرو نفس انساني بدون ابزار مادي (اعضا و جوارح بدن) قادر به هيچگونه دخل و تصرفي نيست
(مطهري ،1374 ،ج34 :13؛ طباطبايي20 :1371 ،؛ همو ،1417 ،ج.)577 :3

در باب رابطه نفس و بدن در انديشه ديدگاههاي مختلفي مطرح است

(ابنسينا22 :1417 ،؛

همو ،1375 ،ج324 :3؛ الشيرازي ،1981 ،ج332 :3؛ ج )91 :5که در اينجا درصدد بررسي اختالفات و
اشتراکات اين ديدگاهها نيستيم؛ مسئله ما اصل تأثيرات و تأثرات است ،نه تبيين و تحليل آن.
ارتباط ميان نفس و بدن دوسويه است؛ زيرا ارتباط آندو از سنخ مالزمه است ،بهگونهاي که
هريک نيازمند ديگري است .بدن در حيات ،علم ،اراده و  ...نيازمند نفس است و نفس نيز در مقام
عمل ،نيازمند بدن ميباشد .به عبارت ديگر ،رابطه نفس و بدن همان تعلق تدبيري است که نفس
به بدن دارد .نفس در ذات خود مجرد و از جهت فعل متعلق به بدن است که با قوا و ادوات بدني
کارهايي انجام ميدهد .درخصوص تأثير بدن در نفس ميتوان گفت بدن و ويژگيهاي آن جنبه
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ابزاري دارد و در حرکتهاي وجودي خود براي نفس استعدادهاي کمالي گوناگون تهيه ميکند.
البته بايد توجه داشت که بدن ،ماده نفس است و کار ماده ،تأثر و استعداد است ،نه تأثير و فاعليت
(عليت) .ازاينرو بدن نقش عليت ندارد ،بلکه جنبه ابزاري دارد و با تغيير و تحول ابزار ،نفس در
تدبير و افعال دچار تغيير و تحول ميگردد (ابنسينا ،1375 ،ج414 : 3؛ الشيرازي ،1981 ،ج.)438 :8

بنابراين با تغييرات ژنتيکي در بدن ،نفس نيز اثر خواهد پذيرفت؛ تکتک ژنها در حقيقت
ابزاري براي نفس هستند که با اصالح ،تغيير يا حذف آنها ،نفس از جهاتي دچار تحول

ميشود1.

 .2ابعاد وجودي نفس و رابطه آنها با مهندسي ژنتيک
هر تغيير و تحولي که در حوزه جسماني انسان رخ دهد ،در ابعاد مختلف نفس نيز اثرگذار خواهد
بود .ازجمله حوزههاي نفساني ميتوان به مسئله ذهن و شناخت ،صفات و ملکات نفساني و به
موازات آن ،رفتارهاي خارجي اشاره کرد .به عبارت ديگر براساس مبناي رابطه نفس و بدن ،ديگر
ابعاد انسان نيز با هم تعامل دارند .اين ابعاد را ميتوان در سه حوزه ذهن ،صفات نفساني و رفتار
تقسيم نمود .بخش ذهني و انديشهاي انسان ،عهدهدار امور شناختي است؛ صفات و ملکات نفساني،
نيروي محرکه او در اعمال و رفتارش است و حوزه رفتاري نيز همان نمود و بروز خارجي انسان
ميباشد (ديلمي و آذربايجاني61 :1380 ،؛ سوزنچي .)92 :1389 ،حوزههاي سهگانه وجودي انسان،
ارتباطي تنگاتنگ و تأثير و تأثري متقابل بر يکديگر دارند.
رابطه بُعد شناختي با صفات نفساني انسان نيز دوسويه و متقابل ميباشد (تأثير صفات
نفساني بر علم و تأثير علم و انديشه بر چگونگي صفات نفساني) .تأثير صفات نفساني بر فکر و
انديشه ،مبتني بر اين نگرش است که هرچه صفات و ملکات نفساني قويتر و مهذبتر باشد،
ادراك حقايق بهنحو قاطعتر و بياشکالتري براي او حاصل ميشود( .همان) در مقابل ،هرچه نفس
انسان با پليديها و گناهان بيشتر توأم شود ،سنخيت وجودش با شياطين بيشتر ميگردد و
زمينه براي نزول شياطين بر عرصه وجود آدمي افزايش مييابد و شياطين مطالب کذب خود را
هرچه بيشتر بر وي القا ميکنند (شعراء221 :ـ .)223از طرف ديگر چنان اين امور کذب در وجود
آنها رخنه ميکند که راه پذيرش هرگونه حقيقتي را بر آنها ميبندد (بقره .)6 :و به حدي ميرسند
 .1در باب رابطه متقابل نفس و بدن بنگريد به :ابنسينا ،1375 ،ج305 :3ـ414؛ همو175 :1395 ،؛ سهروردي،
 ،1397ج.169 :3
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که اگر حقيقتي بر آنها عرضه شود ،همچون کسي ميمانند که اصالً آن حقيقت را نشنيدهاند يا
آن را جدي نميگيرند (جاثيه .)9-7 :يا اينکه آگاهانه حقيقتِ حقانيتي را درك ،اما انکار ميکنند
(نمل .)14 :روايت «حبّك للشّيء يعمي و يصمّ» (نهج البالغه :خطبه  )109نيز گوياي همين نکته ميباشد.
در مقابل ،ذهن و انديشه نيز بر چگونگي صفات نفساني مؤثرند؛ زيرا ايجاد هرگونه تحول و تغيير
در صفات و ملکات نفساني ،مانند هر عمل اختياري خارجي يا دروني محتاج علم و انديشه است.
تأثير صفات نفساني بر رفتارها و تأثير عمل و رفتار بر صفات نفساني بر کسي پوشيده نيست.
تأثير صفات نفساني بر رفتارها به اين معناست که هريک از حاالت و ملکات نفساني ،رفتارهاي
متناسب با خود را طلب ميکند و با اصالح آنها ،رفتار آدمي نيز اصالح خواهد شد .اما تأثير عمل
و رفتار بر صفات نفساني نيز امري بديهي و آشکار است؛ زيرا تکرار يک عمل و رفتار ميتواند در
ايجاد صفت و ملکه نفساني متناسب با خود تأثير بسزايي داشته باشد و اصالح ظاهر ميتواند موجب
اصالح باطن گردد و موجبات پيدايش صفت و ملکه دروني متناسب با آن را فراهم آورد

(ابنشعبه

حراني .)17 :1379 ،اين مسئله درباره رابطه متقابل شناخت و عمل نيز صادق است.
بنابراين تغييرات ژنتيکي هم در بُعد شناختي نفس اثرگذار است و هم در بعد صفات و ملکات
آن و در نتيجه ،در عمل و رفتار نيز ميتواند تأثير بگذارد .براساس اين مبنا ،ميتوان درباره تبعات
و پيامدهاي مهندسي ژنتيک در حوزه انسان بهتر داوري نمود .بنابر آنچه گذشت ،يکي از عواملي
که بر شخصيت انسان نقش دارد ،وراثت و عوامل ژنتيکي است و دستکاري و تغييرات روي ژن
انسان ،افزون بر اينکه بر ابعاد جسماني انسان اثرگذار خواهد بود ،در ابعاد دروني و نفساني نيز
تأثير خواهد داشت .البته عوامل ژنتيکي نقش علت تامه ندارد ،اما بهعنوان جزءالعله يا علت معده
ميتواند نقشآفرين باشد .به عبارت ديگر ،ژنها يقيناً در صفات و رفتار ما اثر دارند ،اما نه اثر
قطعي و اجتنابناپذير ،بلکه صرف ًا اثري زمينهاي دارند .براي مثال اگر کسي بهطور ژنتيکي عصبي
مزاج است و معتقد باشيم ژنها تنها عامل رفتارهاي ما هستند ،در اين صورت چنين کسي به
هيچ وجه نبايد بتواند خوشرفتاري کند؛ درحاليکه هر انسان عصبيمزاجي نيز در شرايطي قادر
است جلوي عصبانيت خود را بگيرد يا با تمرين ،ممارست و خودسازي ميتواند بر اين ويژگي
نفس غلبه نمايد و در مقام عمل ،خوشرفتار و خوشاخالق باشد .اگر تأثير ژنها بهنحو علت تامه
بود ،بديهي است که چنين کسي نميتوانست بر عصبانيت خود چيره شود .تدبير بدن با نفس
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است و ژنها صرفاً ابزارند .همانگونه که نفس با چشم ميبيند و چشم ابزار اوست ،مغز و اعصاب
و ژنها و هورمونها نيز ابزار نفس ميباشند .اين مسئله اختصاص به مهندسي ژنتيک ندارد ،بلکه
پيش از دستکاري و تغييرات ژنتيکي ،بحث وراثت و ويژگيهاي ژنتيکي مادرزادي نيز در باب
صفات و ملکات نفساني مطرح ميشود.
مسئوليت انسان در برابر پيامدهاي تصرفات خويش
انسان افزون بر محدوديتهاي تکويني ،محدوديتهاي تشريعي نيز در تصرفاتش دارد و اين
محدوديتها همان مسئوليتي است که بشر ملزم به رعايت آن ميباشد؛ زيرا انسان موجودي
مختار ،آزاد و آگاه است و ميتواند با اختيار خود افعالي انجام دهد و تصرفاتي داشته باشد .بين
دو مفهوم آزادي و مسئوليت ،نوعي مالزمه وجود دارد؛ آنچنان که بين جبر و عدم مسئوليت نيز
چنين است .اگر انسان در انجام کار يا عدم انجام آن آزاد است ،بايد در هر دو صورت دليل عقلي
و منطقي داشته باشد .البته برخي ،از مسئوليت انسان به آزادي و اختيار او استدالل ميکنند يا
يکي از شرايط مسئوليت اخالقي را آزادي در عمل ميدانند

(بکر100 :1378 ،ـ106؛ مصباح يزدي،

158 :1394ـ.)162

از منظر کالمي و اعتقادي ،انسان مخلوق خداست و خداوند نيز مالک علياالطالق عالم
هستي ازجمله انسان است؛ ازاينرو تنها اوست که حق امر و نهي و الزام بندگانش را دارد و انسان
نيز فقط در مقابل او پاسخگوست .اين مسئوليت از دو روش عقلي و نقلي قابل اثبات است .روش
نقلي ،مبتني بر آيات و روايات ميباشد که براساس آن انسان مسئول اعمال و رفتار و تصرفات
خويش است« :و لتسئلن عمّا كنتم تعملون» (نحل93 :؛ انبياء23 :؛ صافات4 :؛ تکاثر)8 :؛ « َو ال تَزِروا وازِرَةً

وِزرَ اُخري» (انعام .)164 :ابعاد مسئوليت و پاسخگويي انسان بهقدري وسيع است که حتي اعضا و
جوارح او را نيز دربر ميگيرد« :وَ ال تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَ الفُؤادَ كُلُّ اولئكَ كانَ
عَنهُ مَسئوالً» (اسراء.)36 :

مراد از روش عقلي اين است که بدون کمک گرفتن از نقل (آيات و روايات) و تنها با بهرهگيري
از مقدمات عقلي ،به اثبات مدعا بپردازيم .در بحث مسئوليت انسان نيز ميتوان با روش عقلي به
داوري پرداخت .به عبارت ديگر انسان پس از پذيرش برخي مباني توحيدي ميتواند با مقدمات
عقلي ،اصل مسئوليت و تکليفمندي خويش را اثبات کند .انسان مخلوق خداست و تمام وجود و
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نعمت حيات خويش را نيز به فيض و عنايت او ميداند .به عبارت ديگر چون همه هستي و ديگر
نعمات از آنِ خداي متعال است و او مالک همه چيز است ،هر جا حقي باشد ،اصالتاً از آنِ خداست.
ازاينرو خداوند حق تصرف در هر موجودي را خواهد داشت و از آن طرف هيچ موجودي حقي بر
خداوند و ساير موجودات ندارد؛ چون هيچگونه مالکيت و خالقيتي نسبت به آن ندارد .پس مسئوليت
واقعي ما در مقابل خداوند است و حقي که خداوند بر بندگان دارد ،همان اطاعت و بندگي خداست
و ساير مسئوليتهاي انسان نيز به خداوند برميگردد (مصباح يزدي ،1380 ،ج .)114-111 :1اين
مسئوليت از طريق لزوم شکر منعم ،قابل اثبات است .وجوب شکر نعمت قبل از اينکه يک واجب
شرعي باشد ،واجب عقلي است؛ زيرا هر انساني با رجوع به عقل و فطرت خويش درمييابد که در
بـرابـر هر کـسـي کـه بـه او نـعـمتي عطا کرده است ،بايد شکرگزار باشد ،وگرنه از طرف عقل
خود مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت .براساس حکم استقاللي عقل و قاعده مالزمه «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ

الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» ،انسان در برابر نعمتهاي خداوند مسئول و مکلف است که از جمله آن،
مسئوليت در برابر پيامدهاي افعال و تصرفات است.
قلمرو مسئوليت انسان ،پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم و ناخواسته کارهاي او و همچنين
پيامدهاي آينده و گذشته را نيز شامل ميشود .انسان در برابر خدا ،خود ،ديگران و طبيعت،
مسئول است .در اين ميان مسئوليت در برابر خدا ،اساسيترين و ريشهايترين مسئوليت انسان
را تشکيل ميدهد و سائل حقيقي در همه اين چهار نوع ،خداوند است .بنابراين از يک سو انسان
در تمامي افعال و تصرفات اختياري و آگاهانه خويش در برابر خداوند مسئول است« :ولتسئلنّ يومئذ

عن النعيم» (تکاثر)8 :؛ از سوي ديگر ،انسان نسبت به طبيعت ،گياهان و حيوانات ،بهمثابه امين و
امانتدار نيز ميباشد (انفال.)27 :

اين مبنا در مهندسي ژنتيک نقش تعيينکنندهاي دارد .تمام داوريهاي بعدي اعم از فقهي،
اخالقي و حقوقي به اين مبنا نيز ارتباط پيدا ميکند؛ زيرا از مهمترين انواع مسئوليتهاي انسان،
مسئوليت او در برابر ديگران ،آيندگان ،طبيعت ،اعم از محيط زيست و ساير جانداران است.
براساس اصل مسئوليت ،انسان حق هرگونه تصرفي در طبيعت ،خود ،ديگران ،حيوانات و گياهان
ندارد (جوادي آملي)22 :1386 ،؛ زيرا با توجه به احسن بودن جهان آفرينش و نظاممند بودن آن
(هماهنگي اجزاي دروني با هدف معين و راه و راهنماي مشخص) ،تصرفات انسان نيز بايد منطبق

مباني انسانشناختي تصرفات بشر (با تأکيد بر مهندسي ژنتيک)
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و سازگار با اين نظام باشد« :ربنا الذي اعطي كل شيءٍ خلقه ثم هدي» (طه .)50 :انسان در اين زمينه
مسئول است و با توجه به مسئوليت و مملوکيت انسان نسبت به خداوند ،نقش امين را نيز ايفا
ميکند .انسان مسئول و امين ،آزاد نيست هرگونه تصرفي در ديگران ،حيوانات و گياهان داشته
باشد؛ حد تصرفات او تا جايي است که منعي وجود نداشته باشد .منع تصرفات نيز ـ اعم از منع
عقلي ،اخالقي ،فقهي و حقوقي ـ به تناسب حوزههاي مختلف ،متفاوت خواهد بود.

نتيجه
مهندسي ژنتيک بهعنوان يکي از زيرشاخههاي علم ژنتيک و علوم زيستي ،بر مباني مختلفي
استوار است که از جمله آن ،مباني و مفروضات انسانشناختي است .انسانشناسي در سه حوزه
با مهندسي ژنتيک در ارتباط است :انسان بهعنوان فاعل شناسا و عامل تراريخته ،انسان بهعنوان
بخشي از موضوع ترايخته و مهندسي ژنتيک (ژن انسان بهعنوان پديده مورد مطالعه در مهندسي
ژنتيک) و جنبه سوم ،انسان بهعنوان مصرفکننده محصوالت تراريخته .با توجه به محورهاي فوق،
مباني انسانشناختي عبارتند از ماهيت تصرفات بشر ،قلمرو آن (مبناي رابطه نفس و بدن و ابعاد
وجودي نفس و رابطه آن با مهندسي ژنتيک) و مسئول بودن انسان ،که مورد بحث قرار گرفت.
در مجموع براساس آنچه گذشت ،به چند نتيحه کلي رسيديم؛ ازجمله اينکه:
 .1تصرفات انسان در مهندسي ژنتيک از سنخ تسخير ،دستکاري و تغيير است ،نه ابداع،
خلق و ايجاد.
 .2اين تصرفات با نظام توحيدي و نظام احسن سازگار است.
 .3از يک جهت قلمرو تصرفات بشر در مهندسي ژنتيک در عالم ماده و امور طبيعي محدود
ميشود ،اما از جهتي تأثير دستکاري ژنتيکي ،در ابعاد جسماني خالصه نميشود ،بلکه در امتداد
جسم ،در حوزه نفس و ويژگيهاي آن اثرگذار خواهد بود و با توجه به رابطه تعاملي بين نفس و
بدن و همچنين رابطه ساير ابعاد نفساني ،ميتوان قلمرو مهندسي ژنتيک را بسيار گسترده دانست.
در پايان اينکه ،با توجه به اصل مسئول بودن انسان و نقش امانتداري وي ،قلمرو تصرفات
تشريعي او نيز مشخص خواهد شد .به اين ترتيب انسان در حوزه مهندسي ژنتيک ،آزاد است
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تصرفاتي داشته باشد ،مگر اينکه قاعده يا حکمي آن را منع کند؛ براي مثال براساس قاعده «ال
ضرر» حد تصرفات انسان تا جايي است که ضرري متوجه خودش ،ديگران يا طبيعت نشود.
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