
 

 

 

 

 

 (کيژنت يد بر مهندسيبا تأک) تصرفات بشر يشناختانسان يمبان
 تباريرمضان عل

 دهيچک

و  انواع ،يو داشته باشد. تصرفات يتصرفات عت و خلقتيتواند در طبياست که م يموجود انسان

ل دانش يذ ن کاريکه از جمله آن، دخل و تصرف در ژن موجود زنده است. ا گوناگون دارد انحاء

تقال که با ان شوديگفته م ييهاروشمجموعه ک به يژنت يرد. مهندسيپذيک صورت ميژنت يمهندس

به سلول  ،ستهانو از ژن يبيترک اي ديجد يها( که حامل ژني.ان.اي)مولکول د يماده وراثتژن از 

مورد نظر  يوراثت يهايژگيوزبان هم واجد يکه م ياگونه، بهدهديزبان ميدر ژن م يراتييزبان، تغيم

دخل  ينوع قتين دانش در حقيکار امنتقل کند.  را به نسل بعد هايژگيو نيا توانديهم مو شود يم

ه، با انواع ين زاويک از ايژنت يباشد. مهندسيات ميح يکارا دستيعت و خلقت يو تصرف در طب

ها ...( مواجه است که پرداختن به آن و ي، اخالقي، حقوقي، فقهي، کالميها )فلسفابهامات و چالش

ميي شناختانسان ين آن، مبانيترمهم است که ازجمله يمختلف يهارساختيو ز يازمند مبانين

ول )محص ختهيترار مسئلهک و يژنت يبا مهندس از سه منظر يشناسله انسان و انسان. مسئباشد

 يمثابه بخشعنوان فاعل و عامل تصرف؛ دوم انسان بهبه انسان يکي ک( در ارتباط است:يژنت يمهندس

کننده محصوالت عنوان مصرفو جنبه سوم، انسان به ک )موضوع تصرف(يژنت ياز موضوع مهندس

 يسؤاالت مختلف بارهنيادر ک،يژنت يو مهندس يشناسخته. با توجه به نسبت و مناسبات انسانيترار

است؟ قلمرو  ياز چه سنخ عت و خلقتيها و تصرفات بشر در طبکه دخالتنيجمله امطرح است؛ از

الح ژن ا اصيرات ييا تغي( دارد؟ آينيتکو ريو غ يني)تکو ييامدهايتصرفات بشر تا کجاست و چه پ

ر است؟ يز اثرگذاها نرفتار ، فطرت وير ذهن، شناخت، صفات نفسانينظ يگر انساني، در ابعاد ديانسان

 ود.ادشده پاسخ داده شي، به مسائل ينيد يشناختانسان يشده با توجه به مبان يدر مقاله حاضر سع

 .تيت انسان، مسئوليک، فاعليژنت ي، مهندسيشناختانسان يمبانانسان،  :هادواژهيکل
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 مقدمه

 ازاتيکه در کنار امت ييهاشرفتيپ م؛يهست يع و روزافزون علوم و فناوريشرفت وسيامروزه شاهد پ

ن يبشر به همراه داشته است. از جمله ا يز برايرا ن ييهافراوان، ابهامات و چالش يهاو فرصت

و  کيعلم ژنت يهارشاخهياز ز يکيعنوان به کيژنت يمهندسباشد. يک ميژنت يعلوم، مهندس

شود يم اطالق و اصالح ژن يکارر، دستييتغ يبرا ييهاروشبه مجموعه  ،يستيعلوم ز

(Primrose and Twyman, 2001: 16, 533, 540, 544)  ند و مراحل آن عبارت است از:يفراکه 

 کيمنجر به بروز  تينها در که زبانيم کيژن خاص در  کي انتقال و يسازخالص ،يجداساز

امروزه دانش و  .(Nicholl, 2008: 3)شود يم زبانيمحصول مورد نظر در م ديتول اي صفت خاص

و  هيتغذ ،يمتنوع مانند کشاورز اريبس يهادر عرصه يمولکول يوتکنولوژيو ب کيژنت يفن مهندس

 عيصنا ،يريتخم عيصنا ،ييدارو عيو صنا يمختلف علوم پزشک يهاشاخه ،يدامپرور ،ييمواد غذا

 نيا. است هکرد دايپ يارزشمند اريبس يهاو بهداشت بشر، استفاده ستيز طيمح ،يانرژ ،ينظام

 يشناسستيچون ز ينيکرد، با عناو دايپ گريعلوم د نيخود را در ب يجا جيتدرکه به نيعلم نو

 .(Ibid) شوديشناخته م 1«بينوترک يا.ان.يد» تينهادر و  کيژنت يمهندس ،يمولکول

ها از سؤاالت و پرسش يمطرح است. برخ يک سؤاالت و مسائل مختلفيژنت يدر باب مهندس

  ي، کشاورزيوتکنولوژي، بيشناسستيک، زيزي، فيمير شينظ يد در علومياند که بايسنخ تجرب

از  اند و نهيها نه از سنخ مهندسپرسشگر از مسائل و يد يآن پرداخته شود و برخ به يپزشک و

 يارند و برخد ييو مبنا ييربنايجنبه ز يبرخ اند:ز دو دستهين مسائل نيا .يگر علوم تجربيسنخ د

ک، يژنت ياند که فلسفه مهندسيو عقل ير از سنخ فلسفتشيب ييربناياند. مسائل زييز روبناين

(، نوبت به يو فلسف ينظر يهارساختي)ز يباشد. پس از طرح مسائل فلسفيدار آن معهده

اب در ب يجمله مسائل فلسفرسد. ازير آن ميو نظا ي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقيفقه يهايداور

 باشد.يم يشناختانسان يک، مسائل و مبانيژنت يمهندس

تواند يا بشر ميتواند مطرح باشد عبارتند از: آين باب ميکه در ا يشناختمسائل انسان يبرخ

است؟ قلمرو تصرفات  يها و تصرفات بشر از چه سنخعت تصرف کند؟ دخالتيدر خلقت و طب

                                                             
1. Gene manipulation, gene cloning, recombinant DNA technology, genetic 

modification, and the new genetics. 
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و  يرا به همراه دارد؟ تصرفات بشر با خلقت و حکمت اله ييامدهايبشر تا کجاست و چه سنخ پ

 يابعاد انسانگر يددر ، يا اصالح ژن انسانيرات ييا تغيدارد؟ آ يان نظام احسن، چه رابطهيهمچن

فطرت،  مسئلها با ين صورت آيز اثرگذار است؟ در ايها نرفتار و ين، شناخت، صفات نفسانر ذهينظ

 ست؟يت انسان در برابر آن چيکند؟ مسئوليدا ميارتباط پ يو صفات اخالق يار، کرامت انسانياخت

عنوان به انسان يعنيدر ارتباط است؛  يشناسقت با سه قلمرو انسانيدر حق ادشدهيمسائل 

)ژن  کيژنت يخته و مهندسياز موضوع ترا يعنوان بخشخته، انسان بهيشناسا و عامل ترارفاعل 

کننده محصوالت عنوان مصرفو انسان به ک(يژنت يده مورد مطالعه در مهندسيعنوان پدانسان به

 در بحث مصرف محصوالت تراريخته، مسائل پزشکي و سالمت، اخالقي، فقهي و حقوقيخته. يترار

ليتمسئو اي درباره پيامدهاي تکويني و غيرتکويني براي افراد و جوامع وهر حوزه وود شمطرح مي

ن اند: اصل امکايبندکدام در چند محور قابل دستههر. پردازدمي ،هايي که بشر با آن درگير است

ت، ينها تصرفات بشر و در يدهامايت و سنخ تصرفات بشر، قلمرو تصرفات بشر، پيتصرف بشر، ماه

به ن مقاله صرفاً به دو جنيکه در ا ،کيژنت يمهندس يامدهايج و پيت انسان در برابر نتايمسئول

 شود.ينخست پرداخته م

اما در موضوعات و ، انجام نگرفته ن بابيدر ا يو مستقل نمدو پژوهش تاکنون مطالعه و

صرفات ، نوع تافعال بشر رينظ يمسائل براي نمونهصورت گرفته است؛  ييهاپژوهش گرين ديعناو

 ريتفس، يکالم و فلسفه الهر يعلوم مختلف نظدر  يد افعاليتوح و بشر و رابطه آن با نظام احسن

ا و هپژوهش ک،يژنت يدر باب مهندس يا حقوقي ي، اخالقيرامون مسائل فقهين پيو همچن قرآن

ن يتدو ياا مقالهيرسد کتاب ينظر من خصوص بهياما در ا 1،صورت گرفته است ياديقات زيتحق

                                                             
 اشاره نمود:  ليذ يهابه پژوهش توانيجمله آثار مرتبط ماز. 1
اي هنوشته سيد حسن اسالمي که بيشتر از جنبه« سازي انساني از ديدگاه آيين کاتوليک و اسالمشبيه»کتاب  -

 ديني به موضوع پرداخته است.هاي فقهي، اخالقي و آموزه
 .ينوشته استاد جوادي آمل« ستيط زياسالم و مح»کتاب  -

 ن نصر، يحس ديدکتر سنوشته « عتيطب نظام و نيد»کتاب  -

، اثر «نسانا يسازهيشب يو فلسف يحقوق ،يدر مسائل اخالق يملأت ؛سرشت انسان ندهيو آ کيژنت يمهندس»کتاب  -
 .يامام ييحيهابرماس، ترجمه 

  .يرضاوند ميترجمه رح ،يل وكي، اثر ک«ژرف ي: دانش ژرف، فناورکيفلسفه و انقالبات در ژنت»کتاب  -

 عبدالرضا ساالر بهزادي ترجمه يترز،اثر تد پ« در نقش خدا يباز»کتاب  -
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در باب  يشناختو مفروضات انسان يمبان يکوشد به برخيرو مقاله حاضر منيانشده باشد. از

 ک بپردازد.يژنت يمهندس

 يشناختانسان يمبان

لوم است که در ع يشناسبرگرفته از انسان يهاانگارهشي، اصول و پيشناختانسان يمراد از مبان

را در  ير مبانيدارد. تأث يرساختي( به تناسب، نقش زيو علوم انسان يعيمرتبط )اعم از علوم طب

ت، کارکرد، موضوع، مسائل، روش يغاآمده،  دستج بهير نتايتفس، يعلم يهاپژوهش يريگجهت

در  ياز مبان يريگاز جمله آن، بهره توان نشان داد کهيم ينظر يهاعلوم و پاسخ به چالش

 نيدر ااز آن ميان است که  يمختلف يکردهايرو يدارا يشناسباشد. انسانيمقدمات استدالل م

 يبا مهندس يو انسان از جهات يشناسانسان مسئلهباشد. يمدنظر م ينيد يشناسمقاله انسان

کننده در ژن؛ جنبه و تصرف يمثابه فاعل شناسا و نقش فاعلانسان به يکي: ک در ارتباط استيژنت

عنوان ک و جهت سوم، انسان بهيژنت يمثابه موضوع مورد مطالعه در مهندسدوم، انسان به

ان يه مک بيژنت يمهندس يشناختانسان يسخن از مبان ي. وقتختهيمحصوالت ترارکننده مصرف

 ارتباط تصرفات انسانر ينظ يرد. از لحاظ نخست، مسائليگيمد نظر قرار م هر سه جنبهد، يآيم

ت و تصرفات انسان، قلمرو ينش(، سنخ فاعلي)دخالت در کار خدا و دخالت در آفر وندخدا با کار

عنوان هرکدام بهت انسان در تصرفات يولو مسئ تصرفات آن يهاامدها و چالشيتصرفات انسان و پ

 کيژنت ياز موضوع مهندس يه جزئمثابما انسان بهاک طرح خواهد شد. يژنت يمهندس يمبنا

ن يا در .سخن به ميان خواهد آمد ،يختشنانسانمباني اگر يداز انسان(،  يرو يکيرات ژنتيي)تغ

ر يو تأث يل نفسانيخصا مسئله ک،يابطه نفس و بدن، اثرات متقابل هررمسائلي چون  زين فرض

رو مورد شيپ يهاامدها و چالشيپ و انسان يو روح يات جسميک در خصوصيژنت يمهندس

                                                             
  .از دانشگاه باقرالعلوم يينکو ياثر مهد ،«تصرفات بشر در خلقت يکالم هاييامدپ» يدکتر نامهيانپا -

 ينهله آمج ي،سامان ينکوئ يو مهد ياشمشکي، اثر ابوالفضل ک«تصرفات بشر در خلقت يکالم يامدهايپ»مقاله  -
 .75تا  51، صفحه 1391 تابستان ،31شماره ، معرفت

 پرداختند. کيژنت يمهندس يو نظر ياز مسائل فلسف يکدام به بخشهرو مقاالت مرتبط  بکت ريساآثار مذکور و نيز 
سازى از منظر فقه، حقوق هيمأخذشناسى شب»توان به مقاله يم زمينهخصوص معرفي منابع و آثار گوناگون در اين در
، 1384، زمستان 46شماره  نو در فقه، ي، مندرج در مجله کاوشياصفهان يچمطبعه يمصطف ديسنوشته « اخالقو 

 مراجعه نمود.  218ـ150صفحه 
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کننده محصوالت عنوان مصرفرد. درخصوص فرض سوم، يعني انسان بهيگيمطالعه قرار م

ن يرد. البته ايد مورد مطالعه قرار گيمحصوالت با اين مصرف يهابيامدها و آسيز پين ختهيترار

مصرف ج يامدها و نتايشتر ناظر به پين، بيشيدر دو حوزه پ يشناختانسان يبا توجه به مبان محور

است، ي، فقه، اخالق، حقوق، سيشکزباشد و به حوزه بهداشت، سالمت، پيخته ميمحصوالت ترار

ن يدر ا روازاين رد.يصورت پذ د در علم مرتبطيبا يگونه داورو هر استر آن مربوط ياقتصاد و نظا

مثابه موضوع فاعل تصرف و انسان بهمثابه )انسان به شتر ناظر به دو جنبه نخستيب يمقاله، مبان

 باشد.ير( ميتسخ

 يا نفيل اثبات يعنوان دال، در مقدمات استدالل بهير مبانيهمانند سا يشناختانسان يمبان

ژه يوت بهيحيانسان در مس يسازهيشب مسئلهدر مخالفت با  . براي مثال،رنديگيمورد استفاده قرار م

ه علت جملرند که ازيگيدر مقدمات استدالل بهره م يشناختانسان يمبان يک، از برخيمذهب کاتول

ن ياي از برخست. يبه انسان ن ارتباط با نوع نگاه آنهاياشاره نمود که ب يليتوان به داليمخالفت، م

 گاه و نقش خداوند، نقضيشده، غصب جايسازهيت خود بر شخص شبيل هويل عبارتند از: تحميدال

عه و ي)اعم از ش در جهان اسالم مسئلهن يا .(115: 1386، ي)اسالم انسان يشدگءيش و يکرامت انسان

عنوان به گردد.يعت برميبه خدا، جهان، انسان و طب ن به نوع نگاه آنهايز مطرح است و ايسنت( ناهل

با  يدتح مسئله، شبهه خلق، يانسان يسازهيدر مخالفت با شب ل آنهاين داليترجمله مهمنمونه از

 .(499و  211)همان: باشد ير خلق اهلل مييدر خلقت و تغ يکارخالق، دست

 ياله ينيت تکويت و مشيت انسان در طول فاعليفاعل

 ياشد. شکبيت تصرفات بشر ميک، سنخ و ماهيژنت يدر باب مهندس يشناختانسان ياز مبان يکي

 ؛گوناگون دارد انحاءانواع و  ،يوفعال ار و قدرت فعل و تصرف است و اياخت يبشر داراکه ست ين

ا افعال و تصرفات انسان در ياست؟ آ ين تصرفات از چه سنخين است که ايا ياساس مسئلهاما 

ا از سنخ يجاد است يک از سنخ خلق، صنع و ايژنت يژه در حوزه مهندسيوعت و خلقت بهيطب

 يمعلول ـ ين اصل نظام علّير اسباب و علل و همچنير؟ نسبت تصرفات بشر با سايير و تغيتسخ

ن هم توايچگونه م ؟قابل جمع است ير الهيت و تدبيت، مشيبا فاعل ن تصرفاتيا ايست؟ آيچ

از  بود و ير مطلق الهيت و تدبيت، مشيرفت و هم قائل به فاعليتصرف انسان در خلقت را پذ

ه است ک ييهانها پرسشيمسئول دانست؟ ا کيژنت يمهندس يامدهايانسان را در قبال پ يطرف
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 کيژنت يژه در مهندسيوتوان در باب تصرفات انسان، بهينه، مين زميدر ا يياذ هر مبنابا اتخ

 نمود. يداور

د از جايش، به مفهوم خلق و ايت انسان در افعال و تصرفات خوي، فاعلينيد ياساس مبانبر

د به دو جايخلق و ا ،کهنيح ايباشد. توضير مير و تقديير، تغيبلکه از سنخ تسخ ست،يعدم ن

گر آن، يد ينش از عدم است و معنايجاد، انشاء و آفريا يک معنا از خلق، همان معنايست: معنا

ايجاد بر » بلکه ست،يو خلق از عدم ن يجاد فلسفيا يمعنان کاربرد بهير است که اييو تغ تنظيم

و 209 :20، ج1417 ،ييطباطباال) است يزيچ و جمع کردن اجزاي همان تقدير اي« کيفيت مخصوص

اني اخلق »: ستن معنايبه هم ،نسبت داده شده)ع(  به حضرت عيسيدر قرآن که  يخلق .(388

خلق )ايجاد و  ،معناي اولبر بنا .(49 :عمرانآل) «لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن اهلل

طور که همان ؛اختصاصي به خداوند ندارد، معناي دوم درخلق و  انشاء از عدم( مخصوص خداست

 «انا خلقنا االنسان من نطفة امشاج» ـ آورددنيا ميه د و کودکي بنکخداوند نطفه انسان را تنظيم مي

جود، مو يابزارهااز  يريگش و بهرهيخوبه انسان نيز قدرتي داده است که با فکر و اراده  ـ (2 :)انسان

ي يرضا ؛388و209: 20، ج1417، ييطباطباال ؛110ـ108 :3ج ،1368مصطفوي، ) انجام دهد يراتييبتواند تغ

ش و نين خلقت و نظامات حاکم بر آفريق استفاده از قوانيبشر تنها از طر .(305: 2، ج1380اصفهاني، 

ت يت خود را به فعليتواند قدرت خالقيم يعيموجودات طب يها و استعدادهاتيشناخت قابل

ن حاکم ين برنده قوانياست و نه از ب يمطلق الهت ينه ناقض خالق يگونه افعال بشرنيبرساند. ا

افعال  ، علم، اراده ويچون انسان در هست دخالت در کار خداوند؛ يمعناعت و نه بهيبر نظام طب

ت يقت او به تبع خاليست، بلکه همواره وابسته به خداوند بوده و فاعليچ وجه مستقل نيخود به ه

 ير استقاللييخلق است و نه تغ يمعناک نه بهيژنت يدسمهن روازايناست.  ير ربوبيت و تدبيو مش

ند تکامل، تحول و رشد موجودات ياز فرا يبلکه بخش ،(51: 1391 ،و نکويي ساماني ياشمشکيک)خلق اهلل 

 يعيطب يو ساختار و کارکردها يعيند رشد طبيگر بشر تنها در فراياست. به عبارت د يعيطب

 کند.يدخالت م موجودات

را دارند؛  يعيرش صور گوناگون طبي، قوه و استعداد پذيعيطب ياي، اشيفلسف ياساس مبانبر

دهنده ليتشک يها و اجزات سلوليوه فعاليهر موجود و ش يهايژگيبشر با شناخت و به اين ترتيب

 دهد رييها را تغصورت آنک يت هرياساس قابلبشناسد و برها را ند تکامل آنيفرا دتوانيها مآن
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 يمنافات مسئلهن يا .(286 :1ج ،1366 ،يمطهر ؛334 :2ج ،1378، يزديمصباح  ؛138 و108 :1382 ،شيرازيال)

جاد از عدم است ياصل خلقت و ا ،مخلوق ندارد. آنچه محال است يهاتيو قابل يبا اصل خلقت اله

ن يا ؛بسازد يزيست از عدم، چيگر، بشر هرگز قادر نيآن را ندارد. به عبارت د ييکه انسان توانا

 يعت و خواص آن و اعطايمواد موجود در طب ؛ زيرا(9: 4، ج1374، همو)کار محال و ممتنع است 

و مسبب يقيخدا فاعل حق جاد شده است.يم ايفکر و قدرت به بشر همه توسط خالق قادر و حک

 دريگيصورت م يت الهيت خدا و طبق اذن و مشيت انسان در طول فاعلياالسباب است و فاعل

 .(559: 1386، يملآ ي)جواد

ار ت مطلق خداوند سازگيت و خالقيک، با فاعليژنت ين اساس تصرفات انسان در مهندسيبر ا

ت او صورت يو در طول فاعل ياله ينيت تکويمشطبق  يهمه افعال بشر از يک سورا ياست؛ ز

ت يخارج از قدرت و مش يکند و کاريمثابه واسطه عمل مرد و بشر در مقام تصرف، بهيپذيم

، حقوق و د در فقهياست که با يگريد مسئله، يعيت تشريدهد. البته مشيانجام نم ياله ينيتکو

ه يک با استفاده از مواد اوليژنت يجمله مهندساز سوي ديگر تصرفات بشر ازاخالق بحث شود. 

، رديپذميآن تحقق  يخداداد يهاتين و آثار و قابلياز قوان يريگبهره نيزعت و يموجود در طب

ن بخش يترمهم عالوه،به. باشدميعت است که از عهده بشر خارج يجاد اصل طبيمهم، خلق و ااما 

 نيابرن بخش از عهده بشر خارج است. بنايد ايخلقت جانداران، خلقت نفس آنهاست که تول

الق خ ريتدب حکمت و و تيمش ،يمطلق اله تيارچوب فاعلدر چ مختلف ءانحاک در يژنت يمهندس

 يبلکه تمام ست،ين خداوند ريتدب و تيمعناي دخالت در فعل و مشبهو هرگز  دارد انيجر يهست

است  يتعالحق محدود ضيو اذن و تفو تيدر طول اراده و مش در اين راستا يت انسانيفعال

  .(51: 1391 ياشمشکي و نکويي ساماني،ک)

 ينظام و يتابع علم و حکمت ربوب ي، نظام خلقت الهيکالمـ  يفلسف ين از منظر مبانيهمچن

 يسوخود به يعيره تکامل طبيدر زنج يعياست و همه مخلوقات طب دارهدفمانه و يکاماًل حک

ن اساس، دخالت و تصرفات بشر در ساختار يشوند. بر اين سوق داده ميمانه و معياهداف حک

مت و حک ينيت تکويها طبق مشوانات و انسانياهان، حيک گيژنت يو مهندس يعيموجودات طب

، يکيوژتکنول يهاشرفتيتواند به کمک علم و پيبشر م .بشر است يعيدر قلمرو قدرت طب ياله

 عت و تصرف در افعالين حاکم بر طبيها را بشناسد و شناخت قوانب ساختمان ژنيرمز و راز ترک
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ر و يقدرت و تدبچ وجه ناقض ينًا متعلق قدرت بشر است و به هيعت، علماً و عيطب يو کارکردها

 .)همان(ست ين ياله ينيت تکويحکمت و مش

طرف نواقص آن را برل و يرا تکم يعيو دخالت خود، موجود طب يکارا بشر در دستياما آ

 يلسفف ين چگونه با اصل نظام احسن سازگار است؟ طبق مبانيکند؟ در صورت پاسخ مثبت، ايم

تبارک اهلل »؛ (7 :)سجده «خلقه ءياحسن كل ش يالذ»از نقص است:  ي، خلق خداوند احسن و عارينيو د

هب يعيطب يايو بهبود اش يو کم يفيش کيل و افزايتکم يپس ادعا (14 :)مؤمنون «نياحسن الخالق

 .(51: 1391 ياشمشکي و نکويي ساماني،ک) ه است؟ي، چگونه قابل توجياز نظام احسن اله يعنوان بخش

 ريثابت و غ يعيک موجود طبيست که يمعنا ناين بودن به  توان گفت احسنيدر پاسخ م

 يمعنا، بلکه بهخود را بروز دهد يهمه استعدادها ،ک آنيل و تحول و تکامل باشد و در يقابل تبد

ل و يتواند موجب تکميک ميژنت ين مهندسيابرمند بودن است. بناتيمطابق علم، حکمت و غا

اصل قدرت انسان در  روازاين ها شود.آن ينابودموجب نقص و نيز ها و ت رشد و تکامل آنيتقو

 يمعنابه يعيبودن موجودات طب احسن ست. نظاميک، مخالف اصل نظام احسن نيژنت يمهندس

و  يبودن وضع فعل با احسن يست تا دخالت بشر منافيها ننبودن آ رييقابل تغ ريکمال بالفعل و غ

 ديدخالت نما يعيتکامل موجودات طب و رييتغ نديتواند در فرايبشر مها شمرده شود. آن يعيطب

با  ،شوديم يعيموجودات طب صيرفع نقا و ليتکم و رييتصرفات بشر که موجب تغ از آن دسته و

و داخل نظام احسن  يت الهيو در طول مش ندارد رتيمغا يبودن فعل اله احسن و مانهيحک اصل

 مو عد يباشد و سازگار ياله يعيتشر تيخالف مشرد. البته ممکن است افعال بشر برقرار دا

در ن را آد ياست که با يگريد مسئلهع( ي)نظام تشر ينيتکو ريت و اراده غيآن با مش يسازگار

و  يت مطلق الهيگاه خارج از فاعلچي، هيشناختياز لحاظ هست يول ،گر جستجو نموديعلوم د

  ست.ين ياله ينيت تکويمش

 قلمرو تصرفات بشر

 يواني، حيک انسانيقابل طرح است: ژنت يک در سه بخش کليژنت يبشر در مهندسقلمرو تصرفات 

 يمطرح است و برخ يمسائل مشترك و عموم يادشده، برخيکدام از سه محور . در هرياهيو گ

محدود  يت تصرفات بشر، قلمرو علوم تجربيژه ماهيون بهيشيپ ياساس مبان. بريمسائل اختصاص

نه  ،ر و اصالح ژن خواهد بوديي، تغيکارز در حد دستيک نيژنت يو مهندس استو مشروط 
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ژن انسان،  يکارو شامل دستن باب است يدر ا ين از مسائل مشترك و کلينش و ابداع. ايآفر

حث و ب يک انسانيشود. اما نکته مهم در باب قلمرو تصرفات بشر در حوزه ژنتياه ميوان و گيح

ا يکه آنيباشد و آن ايبشر م يل و امور نفسانه خصاير و تصرفات در حوزييک و تغيژنت يمهندس

 دخل و تصرف کند؟ به عبارت ...ات، باورها و يت، اخالقيتواند در شخصيک ميژنت يبشر با مهندس

ا حوزه نفس و روح را يشود يتنها شامل حوزه جسم و ماده م کيژنت يا قلمرو مهندسيگر، آيد

 يعير موجودات فوق طبيا بشر قادر به تسخيست؟ آيرد؟ تفاوت دو حوزه در چيگيبر مهم در

 ها دخالت کند؟نتواند در کار آياست و م

به قدرت انسان و ابعاد آن اشاره شود. انسان  ادشده، ابتدا الزم استيجهت پاسخ به مسائل 

درت قو  ي)تصرف به کمک ابزارها(، قدرت اجتماع قدرت تکنيکي (،فيزيکي) قدرت طبيعي يدارا

صرف عت و خلقت، تيتواند در طبيمختلف م يهاگر، انسان به گونهيبه عبارت د است. متافيزيکي

ات م است. تصرفيقابل تقس يبه روزمره و علم ي. تصرفات عاديرعاديو غ يکند؛ اعم از تصرفات عاد

 شود.يم ميتقس ي( و تصرفات بشرينيت تکوي)وال يز به دو دسته تصرفات اعجازين يرعاديغ

 ،ينيتکو تيوال .است ينيتکو تيدر عالم خلقت، ضمن بحث از وال ياعجاز از تصرفبحث 

داشتن در آنها که اوالً و بالذات  ينيف عموجودات جهان و عالم خارج و تصر يسرپرست يعني

کامل اسناد  يها)ع( و انسانناو ائمه معصوم امبرانيو بالعرض به پ اًياست و ثان خداوندمنحصر در 

 ينيتوان و اقتدار نفس بر تصرف در ماده کائنات به اذن تکو يمعنابه ينيتکو تيشود. واليداده م

 تيوال نيواسطه همبه ،دارند ياله يايکه اول يمعجزات و کرامات ياساس، تمام نيست. بر اخدا

)ع( از سنخ  نار معصوميو کرامات سا امبرانيمعجزات پ توان گفت کهيست و مآنها ينيتکو

 .(123 :1378، يآمل ي)جوادباشد يم ينيتکو تيوال يروين به ودر کائنات  ملانسان کا تصرفات

قدرت  مسئلهآنچه محور بحث است،  1؛ستيمحل بحث ما ن يکيزيو متاف يتصرفات اجتماع

 درت، انسان از لحاظ قيو قرآن ينيد ياساس مبانباشد. بريانسان و قلمرو آن م يعيو طب يکيزيف

خَّرَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَ»وان و انسان، دخل و تصرف کند: ي، حطبيعت تواند دريم يعيو طب فيزيکي

 ،1417طباطبايي، ال؛ 20 :)لقمان «بَاطِنَةً َنِعَمَهُ ظَاهِرَةً و أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ مَا فِي األَرْضِ وَ لَكُم ما فِي السَّمَاوَاتِ وَ

                                                             
 .144ـ142 :1392 يزدي،مصباح در اين زمينه بنگريد به:  .1
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هَُو  وَ» ؛(74 :اعراف) «تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً األَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَبَوَّأَكُمْ فِي  وَ» ؛(240: 16ج

لَكُمْ األَنْعَامَ خَلَقَهَا  وَ» ؛(14 :نحل) «تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَ

مِنْهَا  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ األَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ» ؛(139 :1392 ،يزديمصباح ؛ 5 :)نحل «مَنَافِعُ فِيهَا دِفْءٌ وَ

وَافِهَا مِنْ أَصْ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ األَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ  وَ»؛ (79 :غافر) «تَأْكُلُونَ

سَرَابِيلَ تَقِيكُم  جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ  وَ»؛ (80 :نحل) «حِين يمَتَاعاً إِلَ أَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَ  أَوْبَارِهَا وَ وَ

 .(140: 1392 ،يزديمصباح ؛ 81 :نحل) «بَأْسَكُمْ

ند. عت و جانداران تصرف کيتواند در طبيک ميانسان با کمک ابزارها و با قدرت تکن نيابنابر

کارگيري بخشي از طبيعت در بخش ديگر واسطه، بلکه با بهنه بي در اين خصوص قدرت انسان

  توان آن را به دو بخش تقسيم کرد:شود که مياِعمال مي

 سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ وَ» :ترس همه استالف( تصرفات به کمک علوم تجربي و عادي که در دس

بايد قوانين موجود در طبيعت را کشف کرد تا با کمک آن توانست کشتي  ؛(33 :ميابراه)« فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ 

لَقَدْ آتَيْنَا  وَ» ؛(80 :اءيانب) «بَأْسِكُمْ عَلَّمْنَاُه صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن  وَ» ؛چوبي يا فوالدي را بر آب راند

  .(10 :سبأ) «أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ دَاوُودَ مِنَّا فَضاْلً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيَْر وَ

 ؛(116 :اعراف) «سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ»سحر: ر ينظ ب( تصرفات به کمک علوم غيرعادي

 .(141 :1392 ،يزديمصباح ؛ 66 :طه) «ييُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَ »

حدود م ؛ از سوي ديگراست يمعلولـ  يدر قلمرو نظام علّ  از يک سو ن تصرفات انسانيابربنا

 يتصرفات ورو ازاين .جاد، خلق و ابداع ندارديگونه توان اچيرات آن است و هييبه عالم ماده و تغ

ه قادر ب يو ماد يعياست و انسان با علوم و ابزار طب يعير عالم ماده و طبييتنها در محدوده تغ

ز در ين تصرفات نيهماينکه  عالوهبه ست.يها نو دخالت در کار آن يعير موجودات فوق طبيتسخ

 است.  يطول فعل اله

، اما عت استين است که هرچند مرز و گستره تصرفات بشر در ماده و طبيمهم ا نکته

طور ، بهيو ماد يرات ظاهرييرات و تغي، افزون بر تأثيژن انسان يارکو دست يخصوص مهندسدر

گر، موضوع مطالعه بشر در يز اثرگذار خواهد بود. به عبارت ديگر آن نيم در ابعاد ديرمستقيغ
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 يکاردستن ياما ا ،آن است يانو جسم يوان، بُعد ماديژه ژن انسان و حيوک بهيژنت يمهندس

 ياثرگذار خواهد بود. مهندس ... انسان و يو اخالق يباطن يهاو خصلت يدر ابعاد نفسان ک،يژنت

 ياقلمرو گسترده يم(، دارايرمستقي، مستقم و غيرماديو غ ي)ماد يگذارک از لحاظ اثريژنت

 ير خجالتينظ يبدن انسان، امور يکيه نقشه ژنتيا تهيژن  يکارر و دستييبا تغ براي مثال ؛است

ا ر اعت و اعتماد به نفسر شجينظ يرا حذف کند و امورعدم اعتماد به نفس  و بودن ، ترسوبودن

 ،رنگ ،قد اعم از، يآدم يو روان يماد يهاهمه جنبه بر ن دانشين، ايابرش دهد. بنايدر انسان افزا

گونه که همان ؛گذاردير ميتأث يو شادمان ديبه ام شيگرا وش،ه بيضر، يعضالن يهاييتوانا

رابطه نفس » يشناختانسان يبر مبنا ن بحثي. اشوديم يعمل واناتيدر ح يراتييتغ چنينامروزه 

 در ادامه طرح خواهد شد. استوار است که« آن يگر ابعاد وجوديو بدن و د

 ک در نفسيژنت ير مهندسيرابطه نفس و بدن و تأث .1

مثابه موضوع مورد بهبلکه  ،کننده نداردتصرف رکننده ويک تنها نقش تسخيژنت يانسان در مهندس

ژه يوک و بهيژنت ين بُعد در مهندسيرو توجه به انياز مطرح است؛ ازيعنوان ابژه نمطالعه و به

ان انس يوقت کيژنت يدر مهندسکند. يدا ميت دوچندان پيآن، اهم يقت انسان و ابعاد وجوديحق

 يکيو اصالحات ژنت يکاررات، دستييرد و تغيگيمورد مطالعه قرار م يمثابه ابژه و موضوع خارجبه

آن  يعيو طب يشود و صرفاً به ابعاد ماديرد، به ابعاد مختلف انسان توجه ميگيآن صورت م يرو

ذهن و و  قل، عير نفس و صفات نفسانيگر انسان نظيبلکه افزون بر آن، به ابعاد د شود،ياکتفا نم

قت يادشده، در حقيشود. با توجه به ابعاد ي... پرداخته م تأثرات نفس و بدن و ر وين به تأثيهمچن

و تصرف در ژن بشر،  يکارنکه با دستيجمله اپاسخ گفت؛ از ديها و مسائل جدتوان به پرسشيم

رو گر قلميز دخل و تصرف نمود؟ به عبارت دين يو يباورها و اتيت، اخالقيتوان در شخصيا ميآ

تنها در  ايشود يات هم ميا شامل نفس و نفسانيک تا کجاست؟ آيژنت ير مهندستصرفات بشر د

ان؟ زيرگذارند؟ به چه ميدر نفس تأث يکيا عوامل ژنتيابد؟ آييعت انسان امتداد ميمرز جسم و طب

ر ييغز نفوذ کند و آن را تين يو يل و صفات نفاسيتواند در خصايا اصالح ژن مير ييا بشر با تغيآ

 ياندر صفات نفس ک،يژنت يمهندسبا استفاده از دانش  توانيمپروژه ژنوم ا در يد؟ آينماو اصالح 

نمود؟ به عبارت  بودن و عدم اعتماد به نفس را حذف يخجالت رينظ يو امور انسان اثر گذاشت

 يهايي، از قد و رنگ چهره و توانايآدم يو روان يماد ابعادهمه ک در يژنت يا مهندسيآ گر،يد
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 ريو نظا يو شادمان ديبه ام شيبودن و گرا يخجالت اي يو اجتماع وشه بيگرفته تا ضر يعضالن

 يپروژه ژنوم انسان دربارهک يژنت ياست که در حوزه مهندس ينها مسائليرگذار است؟ ايتأث آن

شه يند، ايبر رابطه نفس و بدن و به موازات آن، ارتباط صفات نفسان يشود که با ابتنايمطرح م

 توان به آن پاسخ گفت که در ادامه اشاره خواهد شد.يار مو رفت

 )روح مجرد و يو نفسان يدو بُعد جمسان ي، انسان دارايو اسالم ينيد يشناساز منظر انسان

 ود دارد:وج ين و تکون انسان، دو مرحله اساسين در تکويابرباشد. بناي( ميو سرشت اله يملکوت

 يدي، مرحله جديانن جسميان مرحله تکوي. در پايمرحله نفسان يگريو د يمرحله جسمان يکي

قت انسان به روح يشدن روح است. اصالت و حق دهيات قرآن همان دمياساس آشود که بريآغاز م

، ين جسمانيه تکويانِ اوليکند و در پاين ابعاد و مراحل اشاره ميات قرآن به اياست. خداوند در آ

ن مرحله، همان يا ن کامالً متفاوت است؛يشيکند که با مراحل پيم يرا معرف يديمرحله جد

 :سجده؛ 14 :)مؤمنون «نيثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک اهلل احسن الخالق»دن روح در کالبد انسان است: يدم

: سجده ؛55: طه؛ 25: )اعراف يو قرآن ينيها و معارف داساس آموزهن بريهمچن .(42 :زمر ؛29 :حجر ؛7-9

اعضا و  بدن. استه يارتباط دوسو يو دارابا آن متحد  ينحوبه ،با بدن رتيبا وجود مغا نفس .(9

قوه سامعه و باصره و  ن ابزار، واجديکنند و نفس با ايله و ابزار عمل ميعنوان وسبه آنو جوارح 

 ند.دخل و تصرف ک يرونيگر امور بيا در دير بدن بپردازد يتواند به تدبيمشود و يمتفکره عاقله م

 ستين يگونه دخل و تصرفچيهقادر به  (بدن و جوارح اعضا) يابزار مادبدون  يانسان نفس رونيااز

 .(577: 3ج ،1417، همو ؛20: 1371 ،ييطباطبا؛ 34: 13ج ،1374 ،يمطهر)

؛ 22  :1417، سيناابن) مطرح است يمختلف يهادگاهيشه ديدر باب رابطه نفس و بدن در اند

اختالفات و  يصدد بررسنجا دريکه در ا (91: 5ج ؛332: 3ج ،1981 شيرازي،؛ ال324: 3، ج1375، همو

ل آن. يحلن و تيينه تب ،رات و تأثرات استيما اصل تأث مسئله ؛ميستيها ندگاهين دياشتراکات ا

که  ياگونه، بهاز سنخ مالزمه است دورا ارتباط آنيه است؛ زيسودورتباط ميان نفس و بدن ا

قام ز در مينفس نو است نيازمند نفس  ... ات، علم، اراده ويدر ح بدن .است ييک نيازمند ديگرهر

ه نفس است ک يرابطه نفس و بدن همان تعلق تدبيرگر، يباشد. به عبارت ديازمند بدن ميعمل، ن

 يت بدننفس در ذات خود مجرد و از جهت فعل متعلق به بدن است که با قوا و ادوا .به بدن دارد

ه جنبآن  يهايژگيو و بدن توان گفتيم بدن در نفستأثير درخصوص  .دهديمانجام  يکارهاي
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. کنديگوناگون تهيه م يکمال ينفس استعدادها يخود برا يوجود يهادر حرکت دارد و يابزار

 اعليتنه تأثير و ف ،تأثر و استعداد است ،ماده نفس است و کار ماده ،که بدن داشت توجهد يالبته با

در  ر و تحول ابزار، نفسييدارد و با تغ يبلکه جنبه ابزار ت ندارد،يعل نقش بدن رونيات(. ازي)عل

 .(438: 8، ج1981، الشيرازي ؛414:  3ج ،1375 نا،يسابن) گرددير و تحول مييدچار تغ ر و افعاليتدب

قت يحق ها درتک ژنرفت؛ تکيپذز اثر خواهد يدر بدن، نفس ن يکيرات ژنتييبا تغن يابربنا

  1.شوديدچار تحول م يها، نفس از جهاتنا حذف آير يينفس هستند که با اصالح، تغ يبرا يابزار

 کيژنت يها با مهندسننفس و رابطه آ يابعاد وجود .2

 ز اثرگذار خواهديانسان رخ دهد، در ابعاد مختلف نفس ن يکه در حوزه جسمان ير و تحولييهر تغ

ه و ب يذهن و شناخت، صفات و ملکات نفسان مسئلهتوان به يم ينفسان يهاجمله حوزهاز بود.

گر يرابطه نفس و بدن، د ياساس مبناگر بريبه عبارت د. اشاره کرد يخارج يموازات آن، رفتارها

تار و رف يصفات نفسان ،توان در سه حوزه ذهنين ابعاد را ميز با هم تعامل دارند. ايابعاد انسان ن

، يصفات و ملکات نفسان ؛است يدار امور شناختانسان، عهده ياشهيو اند يم نمود. بخش ذهنيتقس

انسان  يز همان نمود و بروز خارجين يمحرکه او در اعمال و رفتارش است و حوزه رفتار يروين

 ،انسان يوجودگانه سه يهاحوزه .(92 :1389 ،يسوزنچ ؛61 :1380 ،و آذربايجاني يلميد) باشديم

 گر دارند.يکديمتقابل بر  ير و تأثريتنگاتنگ و تأث يارتباط

ر صفات يباشد )تأثيه و متقابل ميز دوسوين انسان يبا صفات نفسان يرابطه بُعد شناخت

بر فکر و  يانر صفات نفسي(. تأثيصفات نفسان يشه بر چگونگير علم و انديبر علم و تأث ينفسان

تر باشد، مهذب تر ويقو يصفات و ملکات نفسانچه هرن نگرش است که يبر ا يشه، مبتنياند

نفس چه هر در مقابل، (همان) .شودياو حاصل م يبرا يتراشکاليتر و بنحو قاطعبه قيادراك حقا

و  گرددمي شتريب نياطيوجودش با ش تيشود، سنخ موأت شتريو گناهان ب هايديبا پل انسان

مطالب کذب خود را  نياطيو ش ابدييم شيافزا يبر عرصه وجود آدم نياطينزول ش يبرا نهيزم

کذب در وجود  ورام نيچنان ا گرياز طرف د .(223ـ221: ءشعرا) کننديم القا يبر و شتريچه بهر

رسند يم يو به حد .(6 :)بقره بندديها مرا بر آن يقتيهرگونه حق رشيکه راه پذ کنديآنها رخنه م

                                                             
 ي،سهرورد؛ 175: 1395 ؛ همو،414ـ305: 3ج ،1375 ينا،سابن. در باب رابطه متقابل نفس و بدن بنگريد به: 1

 .169: 3، ج1397
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 اي انددهيرا نشن قتيمانند که اصالً آن حقيم يبر آنها عرضه شود، همچون کس يقتيکه اگر حق

 دنکنيانکار م ، امارا درك تييانحق قتِيکه آگاهانه حقنيا اي .(9-7 :هي)جاث رنديگينم يآن را جد

باشد. ين نکته ميهم يايز گوين (109خطبه : نهج البالغه) «صمّيو  يعميء يحبّك للشّ »ت يروا .(14 :)نمل

ر ييغگونه تحول و تجاد هريرا ايمؤثرند؛ ز يصفات نفسان يز بر چگونگيشه نيدر مقابل، ذهن و اند

 .شه استيمحتاج علم و اند يا دروني يخارج ياري، مانند هر عمل اختيدر صفات و ملکات نفسان

ست. ين دهيپوش يبر کس ير عمل و رفتار بر صفات نفسانيبر رفتارها و تأث ير صفات نفسانيتأث

 يتارها، رفيک از حاالت و ملکات نفسانيهرن معناست که يبر رفتارها به ا ير صفات نفسانيتأث

مل ر عيز اصالح خواهد شد. اما تأثين يکند و با اصالح آنها، رفتار آدميمتناسب با خود را طلب م

واند در تيرفتار مک عمل و يرا تکرار يو آشکار است؛ ز يهيبد يز امرين يو رفتار بر صفات نفسان

تواند موجب يداشته باشد و اصالح ظاهر م ييسزار بيمتناسب با خود تأث يجاد صفت و ملکه نفسانيا

 شعبهابن) متناسب با آن را فراهم آورد يش صفت و ملکه درونيداياصالح باطن گردد و موجبات پ

 صادق است. زيرابطه متقابل شناخت و عمل ن درباره مسئلهن يا .(17 :1379 ،حراني

ات گذار است و هم در بعد صفات و ملکنفس اثر يدر ُبعد شناخت هم يکيرات ژنتييتغ نيابربنا

تبعات  هردرباتوان ين مبنا، مياساس ار بگذارد. بريتواند تأثيز ميجه، در عمل و رفتار نيآن و در نت

 يملاز عوا يکي آنچه گذشت، بربنانمود.  يبهتر داور ک در حوزه انسانيژنت يمهندس يامدهايو پ

ژن  يرات روييو تغ يکاردستو  است يکيوراثت و عوامل ژنت ،نقش دارد ت انسانيکه بر شخص

ز ين يو نفسان يدر ابعاد درون ،انسان اثرگذار خواهد بود يابعاد جسمان برکه نيانسان، افزون بر ا

ا علت معده ي جزءالعلهعنوان اما به، نقش علت تامه ندارد يکير خواهد داشت. البته عوامل ژنتيتأث

ا نه اثر رفتار ما اثر دارند، امصفات و در  ناًيقيها ژن گر،ين باشد. به عبارت ديآفرنقش توانديم

يعصب يکيطور ژنتبه يکساگر  براي مثال. دارند يانهيزم ي، بلکه صرفاً اثرريناپذو اجتناب يقطع

به  يکس نيچن ن صورتيدر ا ما هستند، يعامل رفتارهاها تنها ژنم يمعتقد باشو  استمزاج 

قادر  يطيدر شرا زين يمزاجيکه هر انسان عصبيحالدرکند؛  يرفتاربتواند خوش دينبا هيچ وجه

 يژگين ويتواند بر ايم ين، ممارست و خودسازيا با تمريرد يخود را بگ تيعصبان ياست جلو

ه مت تانحو علها بهژن ري. اگر تأثاخالق باشدو خوشرفتار نمايد و در مقام عمل، خوشنفس غلبه 

ر بدن با نفس يتدب شود. رهيخود چ تيتوانست بر عصبانينم يکس نياست که چن يهيبد ،بود
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، مغز و اعصاب و چشم ابزار اوست نديبيگونه که نفس با چشم مها صرفاً ابزارند. همانژن است و

لکه ب ک ندارد،يژنت ياختصاص به مهندس مسئلهن ياباشند. يابزار نفس م زيها نها و هورمونو ژن

اب ز در بين يمادرزاد يکيژنت يهايژگي، بحث وراثت و ويکيرات ژنتييو تغ يکارش از دستيپ

 شود.يمطرح م يصفات و ملکات نفسان

 شيتصرفات خو يامدهايت انسان در برابر پيمسئول

 نيز در تصرفاتش دارد و اين يعيتشر يهاتي، محدودينيتکو يهاتيانسان افزون بر محدود

 يموجود را انسانيباشد؛ زيت آن مياست که بشر ملزم به رعا يتيها همان مسئولتيمحدود

ن يداشته باشد. ب يانجام دهد و تصرفات يار خود افعاليتواند با اختيمختار، آزاد و آگاه است و م

ز يت نين جبر و عدم مسئوليچنان که بد؛ آنمالزمه وجود دار يت، نوعيو مسئول يدو مفهوم آزاد

 يل عقليد در هر دو صورت دليآزاد است، با انجام آنا عدم ين است. اگر انسان در انجام کار يچن

ا ينند کيار او استدالل ميو اخت يبه آزاد سانت اني، از مسئوليداشته باشد. البته برخ يو منطق

، يزديمصباح ؛ 106ـ100: 1378)بکر،  داننديدر عمل م يرا آزاد يت اخالقيط مسئولياز شرا يکي

  .(162ـ158: 1394

االطالق عالم يز مالک علي، انسان مخلوق خداست و خداوند نيو اعتقاد ياز منظر کالم

ن انساو و الزام بندگانش را دارد  يرو تنها اوست که حق امر و نهنياازجمله انسان است؛ از يهست

قابل اثبات است. روش  يو نقل يت از دو روش عقلين مسئوليگوست. اپاسخز فقط در مقابل او ين

مسئول اعمال و رفتار و تصرفات  آن انساناساس باشد که بريات ميات و روايبر آ ي، مبتنينقل

 ال تَزِروا وازِرَةً وَ » ؛(8 :تکاثر ؛4 :صافات ؛23 :اءيانب ؛93 :)نحل« ونمللتسئلن عمّا كنتم تع و» ش است:يخو

و  اعضا ياست که حت عيوس يقدربه انسان ييگوپاسخ ت ويمسئولابعاد  .(164)انعام:  «ياُخر وِزرَ

الفُؤادَ كُلُّ اولئكَ كانَ  لَكَ بِهِ عِلمٌ اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَ سَيتَقفُ ما لَ ال وَ»رد: يگيبر مرد زيرا ن اوجوارح 

 .(36 :ء)اسرا «عَنهُ مَسئوالً

 يريگتنها با بهره ات( ويات و رواي)آ ن است که بدون کمک گرفتن از نقليا يعقل مراد از روش

به  يتوان با روش عقليز ميت انسان نيم. در بحث مسئولي، به اثبات مدعا بپردازياز مقدمات عقل

 تواند با مقدماتيم يديتوح يمبان يرش برخيگر انسان پس از پذيپرداخت. به عبارت د يداور

 و مخلوق خداست و تمام وجود انسان ش را اثبات کند.يخو يمندفيتکلت و يمسئول، اصل يعقل
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گر يو د يچون همه هست گريداند. به عبارت دياو م به فيض و عنايت زيش را نيات خوينعمت ح

خداست.  باشد، اصالتاً از آنِ يجا حق ز است، هريمتعال است و او مالک همه چ يخدا از آنِ نعمات

بر  يحق يچ موجوديرا خواهد داشت و از آن طرف ه يف در هر موجودخداوند حق تصر روازاين

ت ينسبت به آن ندارد. پس مسئول يتيت و خالقيگونه مالکچير موجودات ندارد؛ چون هيخداوند و سا

خداست  يکه خداوند بر بندگان دارد، همان اطاعت و بندگ يو حق ما در مقابل خداوند است يواقع

ن يا .(114-111: 1، ج1380، يزديمصباح ) گردديمز به خداوند بريانسان ن يهاتيمسئولر يو سا

واجب  کيکه نيوجوب شکر نعمت قبل از اق لزوم شکر منعم، قابل اثبات است. يت از طريمسئول

که در  ابدييمدر شيبا رجوع به عقل و فطرت خو يهر انسانرا ي؛ زاست يباشد، واجب عقل يشرع

ل نه از طرف عقگرو ،شکرگزار باشد ديبااست، عطا کرده  يکـه بـه او نـعـمت يبـرابـر هر کـسـ

كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ »قاعده مالزمه  و عقل ياستقاللحکم  اساسبرمورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.  خود

که از جمله آن،  مکلف است مسئول وخداوند  يهانعمتدر برابر انسان  ،«الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ

 افعال و تصرفات است. يامدهايت در برابر پيمسئول

ن يو همچن او يو ناخواسته کارها ميمستقريغ و ميمستق يامدهايپ ت انسان،يمسئولقلمرو 

عت، يو طب گرانيخدا، خود، ددر برابر . انسان شوديشامل م زين نده و گذشته رايآ يامدهايپ

انسان  تيمسئول نيترياشهيو ر نيتريدر برابر خدا، اساس تيمسئول انيم نيدر ا مسئول است.

ان انسک سو ياز  ني. بنابراستچهار نوع، خداوند ا نيدر همه ا يقيسائل حق دهد ويم ليرا تشک

 ومئذيولتسئلنّ » مسئول است: برابر خداوند رد شيو آگاهانه خو ياريات اختتصرف افعال و يدر تمام

ن و يمثابه اموانات، بهيح و اهانيعت، گيگر، انسان نسبت به طبيد ياز سو ؛(8 :)تکاثر «ميعن النع

  .(27 :انفال) باشديز ميدار نامانت

، ياعم از فقه يبعد يهايدارد. تمام داور ياکنندهنيينقش تع کيژنت ين مبنا در مهندسيا

، انسان يهاتيانواع مسئول نيتراز مهمرا يکند؛ زيدا ميز ارتباط پين مبنا نيبه ا يحقوق و ياخالق

 جانداران است. ريو سا ستيز طياعم از مح عت،يطبندگان، يگران، آيداو در برابر  تيمسئول

 اهانيوانات و گيحگران، يخود، د ،عتيدر طب يگونه تصرفانسان حق هر ت،ياساس اصل مسئولبر

بودن آن  مندنظامنش و يبودن جهان آفر را با توجه به احسني؛ ز(22: 1386، يآمل ي)جواد ندارد

 د منطبقيز بايتصرفات انسان ن مشخص(، ين و راه و راهنمايبا هدف مع يدرون ياجزا ي)هماهنگ
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نه ين زميانسان در ا .(50 :)طه «يءٍ خلقه ثم هديكل ش ياعط يربنا الذ»ن نظام باشد: يو سازگار با ا

فا يز اين را نيخداوند، نقش ام انسان نسبت بهت يت و مملوکيمسئول است و با توجه به مسئول

ته اهان داشيوانات و گيگران، حيدر د يگونه تصرفست هرين، آزاد نيانسان مسئول و ام .کنديم

نع اعم از مـ نيز منع تصرفات  .نداشته باشدوجود  يمنعتا جايي است که  اوات حد تصرف ؛باشد

 .مختلف، متفاوت خواهد بود يهاحوزهبه تناسب ـ  يحقوقي و ، فقهي، اخالقيعقل

 نتيجه

 يمختلف ي، بر مبانيستيو علوم ز کيعلم ژنت يهارشاخهياز ز يکيعنوان به کيژنت يمهندس

 در سه حوزه يشناسانسان است. يشناختو مفروضات انسان ياستوار است که از جمله آن، مبان

عنوان انسان به خته،يشناسا و عامل ترارعنوان فاعل به انسان: در ارتباط استک يژنت يبا مهندس

 يمورد مطالعه در مهندس دهيعنوان پد)ژن انسان به کيژنت يو مهندس ختهياز موضوع ترا يبخش

فوق،  يبا توجه به محورها .ختهيترار صوالتکننده محعنوان مصرف( و جنبه سوم، انسان بهکيژنت

بعاد رابطه نفس و بدن و ا يقلمرو آن )مبنا ت تصرفات بشر،يماه عبارتند از يشناختانسان يمبان

 مورد بحث قرار گرفت. که  ،بودن انسان ک( و مسئوليژنت ينفس و رابطه آن با مهندس يوجود

 :نکهيجمله ام؛ ازيديرس يحه کليبه چند نتبراساس آنچه گذشت، در مجموع 

نه ابداع،  ،استر ييو تغ يکارر، دستيک از سنخ تسخيژنت يتصرفات انسان در مهندس .1 

  .جاديخلق و ا

 .و نظام احسن سازگار است يدين تصرفات با نظام توحيا .2

 محدود يعيک در عالم ماده و امور طبيژنت يک جهت قلمرو تصرفات بشر در مهندسياز  .3 

بلکه در امتداد  ،شوديخالصه نم ي، در ابعاد جسمانيکيژنت يکارر دستيتأث ياما از جهت ،شوديم

 ن نفس ويب ياثرگذار خواهد بود و با توجه به رابطه تعامل آن يهايژگيحوزه نفس و و درجسم، 

 رده دانست. گست بسيارک را يژنت يتوان قلمرو مهندسي، مير ابعاد نفسانين رابطه سايبدن و همچن

 ، قلمرو تصرفاتيو يداربودن انسان و نقش امانت با توجه به اصل مسئول اينکه، انيدر پا

ک، آزاد است يژنت يانسان در حوزه مهندس. به اين ترتيب ز مشخص خواهد شدين او يعيتشر
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 ال»ده قاعاساس  براي مثال بر؛ کندآن را منع  يا حکميکه قاعده نيداشته باشد، مگر ا يتصرفات

 .نشودعت يطب يا گرانيمتوجه خودش، د يضرر تا جايي است که ات انسانحد تصرف «ضرر

 فهرست منابع

 کريم. قرآن -

 .البالغهنهج  -

 ،يطوس يرالدينشرح خواجه نص ،يهاتاشارات و تنب(، 1375حسين بن عبداهلل ) ينا،سابن -

 .3بالغت، ج قم:

ـ ) -  ئهياله مصر: مدکور، يمابراه يح:تصح ،يعياتشفا، طبال( ق1395ـــــــــــــــــــــــــ

 .للکتاب هالعام يهالمصر

زاده حسن حسن :، تحقيقالنفس من کتاب الشفاءق(، 1417ــــــــــــــــــــــــــ ) -

 قم: دفتر تبليغات اسالمي.آملي، 

 قم: جامعه مدرسين، چاپ ششم. ،تحف العقول (،1379ي )شعبه حرانابن -

قم:  ،و اسالم يککاتول يينآ يدگاهاز د يانسان سازييهشب (،1386يد حسن )س ي،اسالم -

 مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.مرکز 

از مترجمان، انتشارات  يگروهترجمه: ، فلسفه اخالق غرب يختار (،1378ي )بکر، الرنس س -

 يني)ره(.امام خمآموزشي و پژوهشي مؤسسه 

 .اسراء، قم: فقاهت و عدالت يتوال يهفق يتوال(، 1378جوادي آملي، عبداهلل ) -

 ، قم: اسراء.و محيط زيستاسالم (، 1386ــــــــــــــــــــ ) -

 .نشر معارف ، قم:ياخالق اسالم (،1380يجاني )آذربا احمد و مسعود يلمي،د -

، رشت: کتاب مبين، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن(، 1380رضايي اصفهاني، محمدعلي ) -

 .2ج

پژوهشکده  :تهران ،ينيتحقق علم د يهکارهاامعنا، امکان و ر(، 1389ين )حس ي،سوزنچ -

 .يو اجتماع يمطالعات فرهنگ

نصر،  ينحس يدس :و مقدمه يح، تصحمجموعه مصنفات (،ق1397ين )الدشهاب ي،سهرورد -

 .3، جانجمن حکمت و فلسفهتهران: 
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 حکمت ديابن: تهران ،الشواهد الربوبيه(، 1382محمد بن ابراهيم )صدرالدين شيرازي، ال -

 .صدرا ياسالم

ـ )ـــــــــــــــــــــ - التراث  ياءدار اح يروت:، باالسفار االربعه (،م1981ــــــــــــــــ

 .8، 5، 3، ج العربي

 .بوستان کتاب :قم، انسان از آغاز تا انجام(، 1371ين )محمدحس يدس يي،طباطبا -

، قم: دفتر انتشارات القرآن يرتفس يف يزانالم، (ق1417ــــــــــــــــــــــــــــ ) -

 .20، 16، 3پنجم، جچاپ  ي،اسالم

تصرفات بشر  يکالم يامدهايپ»(، 1391کياشمشکي، ابوالفضل و مهدي نکويي ساماني ) -

 .75-51، ص31شماره ،معرفت ينهآدر: ، «در خلقت

 و ، تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبيرآموزش فلسفه، (1378) ي، محمدتقيزديمصباح  -

 .2،جالمللشرکت چاپ و نشر بين

 يانتشارات مؤسسه آموزش :، قماسالم يحقوق يهنظر (،1380ـــــــ )ــــــــــــــــــ -

 يني)ره(.امام خم يپژوهشو 

، تنظيم و تدوين: محمود در قرآن يشناسانسان(، 1392ـــــــــــــــــــــــــ ) -

 .انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( :فتحعلي، قم

، تحقيق و نگارش: احمدحسين شريفي، فلسفه اخالق(، 1394ـــــــــــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ سوم.انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(قم: 

انتشارات فرهنگ و  :تهران ،يمکلمات القرآن الکر يف يقالتحق (،1368) حسن ي،مصطفو -

 .3ي، جارشاد اسالم

 .1ت، ج، تهران: انتشارات حکميمقاالت فلسف(، 1366)مطهري، مرتضي  -

 .13، 4: صدرا، چاپ سوم، ج، تهرانآثار همجموع(، 1374ــــــــــــــــ ) -
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