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Abstract 

Access to new technologies is growing dramatically. On the other hand, the complexity 

of the problems and dilemmas that human beings face today has increased the tendency 

to use new methods to solve the leading problems. Reducing the suffering that human 

society suffers from incurable hereditary and genetic diseases and satisfying the 

demands that bring about well-being are the most important reasons that morally 

prescribe the use of genetic engineering technology for the treatment and enhancement 

of human genetics; however, many thinkers do not consider it ethical to use this new 

method and direct manipulation of the human genome for therapeutic purposes or 

improvement of the physical and functional form and structure of human beings. They 

believe that even the possible fruitfulness of this technology in order to improve human 

morality does not pave the way for it to be ethical. First, this article explains genetic 

engineering and genetic enhancement in the field of biotechnology; then, it presents the 

reasons for and against the ethics of human genetic engineering in a logical formulation 

and examines and evaluates it. Playing the role of God, being unnatural, unoriginal, and 

the principle of respecting the rights of others are among the most important reasons 

given by moral opponents of genetic engineering in favor of their claim. 
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و  یدرمان، بهبـود عملکـرد انسان یدر راستا کیتژن یمهندس یچالش اخالقـ

 یاخالقـ یبهساز

 1یمحمد زدانی

 چکیده

زه پیچیدگی مشکالت و معضالتی که امرو .های نوین به صورت چشمگیری در حال رشد استدسترسی به فناوری

داده  رو را افزایشهای نوین برای برطرف نمودن مشکالت پیشمواجه است تمایل به استفاده از روشبشر با آن 

ردنِ شود و برآوکی متحمل میـرثی و ژنتیاالج ـهای العه انسانی از بیماریـجی که جامعـاست. کاستن درد و رن

رای ب ه استفاده از فناوری مهندسی ژنتیکترین دالیلی است کمهم ،آوردهایی که بهزیستی را به ارمغان میخواسته

ن اما اندیشمندان بسیاری بهره بردن از این روش نوی ؛کنددرمان و تقویت ژنتیکِ انسانی را از نظر اخالقی تجویز می

مین مقاصد درمانی یا بهبود فـرم و ساختار فیزیکی و عملکردی انسان را انسان برای تأ کاری مستقیم ژنومو دست

دانند و بر این باورند که حتی ثمربخشی احتمالی این فناوری در جهت بهسازی اخالق انسانی مسیر اخالقی نمی

انشِ د ةمهندسی ژنتیـک و تقـویت ژنتیکی را در دایـر ،نخست ،سازد. این مقـالهاخالقی بودن آن را همـوار نمی

بندی رتنتیکِ انسانی را در قالب صواخالقی بودن مهندسی ژ بر نفع و بر ضددالیل  سپس، فناوری تبیین؛زیست

. بازی در نقش خدا، غیر طبیعی بودن، غیر اصیل بودن و دهدمیو مورد بررسی و ارزیابی قرار  کندمیمنطقی ارائه 

ن اخالقی بودن مهندسی ژنتیک به نفع ادعای اترین دالیلی است که مخالفاصل رعایت حقوق دیگران از جمله مهم
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 هـمقدم

ورزی فلسفی و اخالقی های اخیر گوی سبقت را از اندیشهویژه در قرنهتکنولوژی و فناوری بشری در موارد متعددی ب

و  موضوع بحث ز پیدایش،و ساختارسازی فکری در راستای مواجه با عملکردها ربوده است. ناچار رویدادها پس ا

ز ا پیشرویِ تکنولوژی قلمروهای جدید و گاهی حد و مرزِ .اندهای فلسفی و اخالقی قرار گرفتهگفتگو و قضاوت

 ستمیرن باواخر ق .اخالق پدید آورده است ـةه، اخالق و فلسفـفلسف ةوزـای برای اندیشه بشری در حشدهتعیینپیش

ا ـرا ب یمهم یاعـاجتم راتییتحوالت تغ نیبوده است و ا یپزشکستیوم زـدر عل یریاورانه چشمگـتحوالت فناهد ـش

رش ـل گسته دلیـیکم بو. قرن بیستانده استـعقب م راتییتغ نیاز ا یاخالق یاـهلیاغلب تحل وهمراه داشته ه بـخود 

 :See) تــگذاری شده اسامـفناوری نآغاز زیست ، دورةرگذارترین فناوری نوپدیدـثیأعنوان تهفناوری بزیست

2004p. Nightingale & Martin, ). مهم فلسفی های هایی است که چالشفناوری از جمله 1شک مهندسی ژنتیکبی

ای جدی به ههای بسیار و از سوی دیگر نگرانیاز سویی جذابیت ؛روی بشر قرار داده است و اخالقی بسیاری را پیش

های علمی و تکنولوژی به جهانی بهتر برای دان به خالقیت، کنجکاوی و نوآوریمنعالقه هعمدبه طور همراه دارد. 

  دهند.میرثی و ژنتیکی و کاستن از درد و رنج زندگی نوید اهای العالج زیستن، عاری از بیماری

ایی از هقسمت کنند وتر رشد میترند و سریعتوان گیاهانی تولید کرد که مغذیبا استفاده از مهندسی ژنتیک می

ه برطرف ببه رفع گرسنگی انسانی و دامی و تواند این می .اندکه امکان کشت محصول نداشتهزیر کشت بُرد زمین را 

ا ، درمان کوررنگی ییک نسولین برای درمان دیابت نوعاکردن قطحی جهانی کمک کند. درمان آلزایمر، تولید 

یافتنی خواهد شد. رزوهایی است که با مهندسی ژنتیک دستو سرطان از آ 2وی.آی.چان اـدرم داون و حتی درمـسن

های انسان هوش و حافظه را تقویت کنیم، خواب را کم کنیم، ظرفیت استدالل را حتی امکان دارد بتوانیم با تغییر ژن

 .Shafer-Landau, 2018, pها افزایش دهیم )دوستی را در انسانبهبود ببخشیم و خلق و خوی پسندیده مانند نوع

های الهیاتی روی خوشی به مهندسی ژنتیک نشان کار و همچنین برخی دغدغهاما نگاه پیامدگرای محافظه ؛(600

د. ممکن فاصله بسیاری با واقعیت دار ،دهدروی بشر قرار می اُفق روشنی که مهندسی ژنتیک پیش نگاهدهد. از این نمی

ینی و بآنها درد و رنج بشریت افزوده شود و چه بسا واقع است مهندسی ژنتیک نتایجی را به بار آورد که به سبب

رایی و سن مهندسی ژنتیک را به افسانهاارزیابی پیامدهای ناگواری که دور از ذهن هم نیستند، شعارهای جذاب موافق

 تر سازد تا واقعیت.پردازی نزدیکخیال

های اخیر شاید بیش از هر دانشی آور در عرصة ژنتیک و رواج مهندسی ژنتیک در دهههای حیرتپیشرفت

 تکاری ژنتیک، تغییر طبیعجواز اخالقی دستهای جدی مواجه نموده است. اندیشمندان را با مسائل بغرنج و چالش
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ده ـای آینهمندی و انتخاب نسلتجایگاه رضای بحث از تقدس طبایع انواع، ،مختلف جانداری و به تبع آن هایگونه

مسائل جمله از  ،برداری شدهنمونه 1هایه اشتراک گذاشتن اطالعات ژنومـباخالقی جـواز کی و در ایجاد تغییرات ژنتی

بر جواز اخالقی مهندسی  همچنین بنا .(Bennett et-al., 2003, p. 504) مهم اخالقی حوزه مهندسی ژنتیک است

 ،رو. ازایندمورد ارزیابی قرار گیرن قیود، شرایط و عوامل دخیل در این تجویز، جواز اخالقی ةگستربایست ژنتیکی می

دالیل  ترینمهم و کندمیبررسی اخالقی  نگاهاز را  2این مقاله مهندسی ژنتیک در انسان جهت درمان یا تقویت ژنتیکی

 3.ددهرا مورد ارزیابی قرار میمهندسی ژنتیک  نان و مخالفاموافق

 کـمهندسی ژنتی. 1

 . در تعریف ژن گفته شده است:کنمغاز میآچیستی مهندسی ژنتیک را با تعریف ژن 

DNA  ای از نوکلئوتیدها مولکولی دراز است که در زنجیره 4سید،اواژه اختصاری دی اُکسی ریبونوکلئیک

 یرا به متن یا شناسه DNAتوان به حروف یک جمله تشبیه کرد و های زنجیره را مییابد. حلقهامتداد می

یره ها در امتداد زنجهای این زنجیرهکنند. به برخی قسمتدن را صادر میکدگذاری شده که دستور فعالیت ب

  .(04و 83ص  ،1831 ،پیترز) شودگفته می «ژن»کنند ها را ایجاد میتر که پروتئینبزرگ

ص  ،1۸۳5، و مایکل رابداران است )ـای و واحد اساسی وراثت در جان.ان.دیمشخصی از  ةـقطع ژن بنابراین

 .هایی دارد که از نسل گذشته دریافت کرده استیک موجود زنده ارتباط مستقیم با ژن ةهای نسل آیندیویژگ .(222

 اما در تعریف مهندسی ژنتیک گفته شده است:

د شونال داده میـها از جایگاه اصلی خود در یک موجود زنده جدا و به جای دیگر انتقه در آن ژنـفرایندی ک

اری کشوند، مهندسی ژنتیک یا دستتغییرات به همان موجود اول بازگردانده میو یا اینکه پس از یک سری 

  .(1 ، ص1834،زادهو اسماعیل صنعتی) شودگفته می 5و اصالح ژنتیکی

برای تغییر خصوصیات  DNAکاری مستقیم ارگانیسم یک توان گفت مهندسی ژنتیک، دستدر یک جمله می

 در بیان مراحل مهندسی ژنتیک گفته شده است: .(Shafer-Landau, 2018, p. 600آن است )

یِ مورد نظر را به درون DNAای از ژن یا قطعه ،گیرد. در مرحله اولمهندسی ژنتیک در دو مرحله انجام می

یِ نوترکیب DNAکنند، در نتیجه این فرایند یک یک ناقل )کروموزوم کوچک و خود همتاساز( وارد می

ابد یم، ناقلِ نوترکیب را به درون سلول میزبان یعنی جایی که در آن تکثیر میشود. در مرحله دوساخته می

                                                           
1. Genome 

2. Genetic enhancement 

ــخو، ، )ایمانی«اخالق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت )ع(»کتاب . ۸ ــت. همچنین مقاله   1۸20خوش ــبی به این گونه مباحث اس ( درآمد مناس

 ( در صدد طرح مسائل اخالقی مربوط به مهندسی ژنتیک است.1۸22سورکی، )حسینی« ها و مالحضات اخالقیاخالق ژنتیک؛ چالش»
4. Deoxyribonucleic Acid. 

5. Genetic manipulation 
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-و اسماعیل صنعتیشود )( ژن انجام میcloningسازی یا کلون کردن )دهند و اصطالحاً دودمانانتقال می

  .(7 ، ص1834، زاده

های لولجنسی هستند یا در س های سلول میکروبی که تولید مثلی و به عبارتیتواند در ژنمهندسی ژنتیک می

مهندسی ژنتیک در  .(212-21۳ ، ص1۸20خوشخو، )ایمانید و نازا هستند صورت پذیرد سوماتیک که غیرمولّ

ر تپذیر است. فرایندی که در آن گیاهی جهت اصالح نژاد و ایجاد نسلی برتر یا مقاومگیاهان، حیوانات و انسان امکان

مهندسی ژنتیک در  تنهااین مقاله در شود. گفته می 1تراریخته حاصطالدر شده است،  ها مهندسی ژنتیکدر برابر آفت

 .خواهد شداخالقی بررسی  نگاهانسان از 

ویژه در ویژگی فیزیکی و صفات هتر شناخت ساختار ژن و امکان دستکاری آن برای ایجاد تغییر بچند پیشهر

ت و ژن کردند وراثبرخی گمان می و نمودنیافتنی میری دستست یا امافقی بسیار دورد ،رفتاری و اخالقی انسان

، 1۸54دوبژانسکی، ) ژن را نوعی باور علمی کاذب معرفی کرد ةنظری 2ند و بر اساس همین رویکرد لیسنکوناپذیرتغییر

نیز  ههای آیندتواند به نسلاما دانشمندان شواهدی داشتند که نوعی تغییرات در ساختار موجود زنده می ،(14۳ ص

 شایدیا  ۸لدهند و دلیانجام یقات بیشتری در این زمینه شد تا تحقمی سببد و خود را نشان دهد. همین امر نسرایت ک

 د.های آینده شناسایی کنندر نسل - هستند بر خالف طبیعت عمومی یک موجود زندهکه  -را  های نوویژگی  4حامل

 :برای نمونه

بار ان، بشر در جریان آثار زیشداستفاده  ر بمب اتمی توسط آمریکا علیه ژاپناولین با 1301در سال  آنکهپس از 

دیو اکتیو ثیر انرژی راأگرفت و دریافت که این آثار از ت قرار بعدیهای مواد رادیواکتیو بر انسان در نسل شتاب

ش، ساختار ژنوم، افزای ایاالت متحده آمریکا بررسی و مطالعه ةکنگر ،رواز این .شوندوراثتی ایجاد می ةبر ماد

 ها( را به بخشهای ژنتیکی )تغییرات ناگهانی ساختار ژنها و پیامدهای ناشی از جهشتخریب، ترمیم ژن

در بخش  1831( در سالHGPهای ژنوم انسانی )مجموعه ژن ل نمود. طرحِمحوّ 5(DOEانرژی )

 ،زادهو اسماعیل صنعتی) لید خوردآمریکا ک 0(NIHملی بهداشت ) ةسسؤدر م 1337و در سال  (DOEانرژی)

  .(31و 34 ، ص1834

آمریکا به این دو مرکز، به  ةاز سوی کنگر 12۳۳( پس از تخصیص بودجه سه ملیارد دالری در سال HGP) ةپروژ

                                                           
1. genetically modified organism 

2. Trofim Lysenko 

 موجود زنده باشد. کی یعموم عتِیبر خالف طب هایی¬یژگیو یداریو موقت( که سبب پد یرونی)هر چند ب یهر عامل. ۸

جزء  ای DNAاز   ی، بخشهستند موجود زنده کی یعموم عتِیطب بر خالف کهنو  هاییژگیشدن و داریپد لِیممکن است دل یعن. ی4

چرخش  یگفت نوع توانیصورت م نیشده است. در ا هایژگیو نیو حاملِ ا دینوپد هاییژگیو نیاز بدن باشد که دربردارنده ا یگرید

 .شده است نهینهاد یارگونه جاند نیدر ا دینوپد هاییژگیو نیوجود آمده و ا هب ندهیآ هاینسل یِ DNAدر  رییو تغ
5. Department Of Energy 

6. National Institutes of Health 
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با ای را .ان.این تحقیقات دی 1سال به طول انجامید. 15آغاز به کار کرد و مدت  1۸220در سال  یطور جدی و رسم

ئوتیدهایی ه یا نوکلـهای پایای سه ملیارد جفتمورد مطالعه قرار داد. اول آگاهی از ترتیب قرار گرفتن زنجیره سه هدف

 ؛ای است.ان.ها روی نقشه دیدهند. دوم تعیین محل ژنای را در چهل و شش کرومزومِ ما تشکیل می.ان.است که دی

ا را هپروتئین ةاسـای که شن.ان.دیای ـهبر روی زنجیرهر ـتهای کوچکردیف زارـصد هیعنی یافتن محل حدود 

بیماری را در ما  ةزمینهایی است که پیشهای انسانی است. هدف سوم شناسایی ژننوع بدن ةکنندتشکیل داده و تعیین

 ةهم یتقریبور طبه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان بود، با پایان فاز اول این طرح که شامل نقشه کنند.ایجاد می

هایی که مهندسی آرمانپس از این تحقیقات،  .(۸2-۸۳ ، ص1۸۳0، پیترز ؛125 ، ص1۸2۸هانی، ها شناسایی شدند )ژن

فلسفه و  ةدر چشم اندیشمندان حوز بیش از پیش ،فترد یا خطرات نامعلومی که بیم آن میادمینوید ژنتیک آن را 

 .ده استتر شنزدیک ،کردگر شده است و هر یک به آنچه تصور میر جلوهاخالق، دانشمندان علوم تجربی و آحاد بش

از  های نگرانآور برای قلبهای دلهرهتر شده و تبشای روشن شکفتههای امیدوار به آیندههای امید در قلبجوانه

  پیامدها شدت یافته است.

شود. مهندسی ژنتیک جسمانی به اصالح مهندسی  ۸اییا به صورت دخالت نطفه 2تواند به صورت جسمانیژن می

 ،یااما در مهندسی ژنتیک دخالت نطفه ؛که در حال زندگی استپردازد میکامل  ةیا تغییر ژن در یک موجود زند

هر یک از  .(4۸ ، ص1۸۳0پیترز، قبل از باروری مورد نظر است ) 4ی ژنِ موجود در نطفههدف، تغییر و اصالح شناسه

های معیوب و یا برای تقویت ژنتیک مطابق با میل برای درمان و اصالح ژن تنهاتواند نتیک میاین دو نوع مهندسی ژ

برای بهبود فرم، عملکرد و اخالق  DNA هاییعنی دستکاری ژن 5عامل یا شخص سوژه انجام پذیرد. تقویت ژنتیکی

هر یک از  .(Shafer-Landau, 2018, p. 600مین سالمتی ضرورت دارد )أانسان، فراتر از سطحی که برای ت

 ها واما گاهی نیز داوری ؛پوشان هستندهای گفته شده در برخی موارد دارای احکام اخالقی مشترک و همصورت

 ند.طلبای را میهای اخالقی ویژهلاستدال

س ز اساا آن است که آیا ژن - به صورت مطلق -دستکاری ژن و مهندسی ژنتیک  دربارةبرانگیز از مسائل چالش

باره شود؟ اتخاذ هر گونه موضع اخالقی در اینعضوی از جامعه اخالقی محسوب می نیزآیا ژن  ؟دارای شأن اخالقی است

 اشد،باخالقی بودن مهندسی ژنتیک دارد. در صورتی که ژن از شأن اخالقی برخوردار  بازتاب مستقیمی در اخالقی یا غیر

 است؛ی نیازمند تجویز اخالق ،آن شود نابودیکاستی در ژن و یا موجب  هر گونه دستکاری ژن که منجر به تغییر فرم و

                                                           
ند که عبارتند از: استرالیا، برزیبل، کانادا، چین، دانمارک، اتحایده اروپا، اکشور برای انجام این پروژه در تالش 17بجز آمریکا تقریبا  1.

 (.۳1، ص 1۸۳0زاده، زیک، هلند، روسیه، سوئد و انگلستان )صنعتی و اسماعیلفرانسه، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره، مک
2. Somatic therapy 

3. Germline therapy 

4. Gametes اسپرم پدر و تخمک مادر 
5.Ggenetic enhancement 
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 از شأن بـودن و برخورداریاخالقی  ةآیا عضو جامعـ :تر استای بنیادیلهئله وابسته به مسئدر این مس گیریاما موضع

 یندگزلبرت شوایتزر تواند شأن اخالقی داشته باشد. آبودن است؟ اگر چنین باشد ژن نمیاخالقی منـوط بـه زنـده

منزلت  یموجودات زنده دارا ةنه تنها هم نی. بنابراداندمی یکاف نیزالزم و  شرطرا  یکامل اخالق تیموقع یبرا کیارگان

توانند ینم ستند،یکه زنده ن ییزهایهستند. برعکس، چ یاخالق تیوضع کی یدارا تدقبهبلکه همه آنها  ،هستند یاخالق

و آیا ژن از آنها  چیستحیات و زنده بودن های ویژگیاما  ؛(Warren, 2000, p. 24) اشندداشته ب یاخالق گاهیجا

یک  نفسه ژن به عنوانفی جنبةناظر به  -ای برخوردارندکـه از اهمیت ویژه -دست مسائل برخوردار است؟ واکاوی این

 ی ژن است. نسبت به ژن و به اصطالح مهندس فاعلیت انسان جنبةاما رویکرد این مقاله بیشتر ناظر به بررسی  ؛موجود است

 مهندسی ژنتیک  بودن اخالقی .2

ست بودن اخالقین اموافق س د شر به این فناوری یک نوع موفقیت و ب تکاری ژنتیک بر این باورند که د لکه یک یابی ب

ست که نمی    صرف نظر نمود. ضرورت ا ستدالل موافق مهم توان از آن  سی ژنتیکِ اترین ا سان  ن مهند هایی  ی نیازان

ست که  سی ژنتیک   گریزیبرای برآوردن آنها  ا سی ژنتیک  هایا فایدهست  نیاز مهند آنها   و نتایجی که بدون مهند

 دهد.را از دست می

 هادرمان بیماریمهندسی ژنتیک و  .2-1

ها یافت یدست بیمارهاست و تاکنون درمان مؤثری برای اینرنج شدید بسیاری از انسان سببهای ژنتیکی بیماری

 ،رواین از .دهدکه مهندسی ژنتیک نوید درمان میزان قابل توجهی از این بیماریها را مینشده است. این در حالی است

ماییم. طورکلی برطرف نه های بسیاری را بکاهیـم یا ببه لحاظ اخالقی ملزم هستیم تا از این طریق رنج و درد انسان

ر مواردی هنگام دکودک های گفتاری پیامد انتقال ارثی نوعی ژن معیوب است. وانیها و ناتبرخی ناشنوایی و نابینایی

کند و به سرعت به ماهگی نقص بینایی و اختالالت عقلی بروز می 0تا  5اما در حدود  ،رسدتولد طبیعی به نظر می

ت همراه با نابینائی شود. بالهدر سال دوم سبب مرگ کودک می معمولبه طور و  انجامدمیکوری و بالهت کامل 

رد. بکند و کودک را در سنین جوانی به کام مرگ میسالگی ظهور میبیماری مشابه دیگری است که در شش 1جوانان

نون درمان های دیگر وجود دارد، تا کاینکه امکان انتقال آنها به نسلافزون بر ،رواین از .اندها ارثی و ژنتیکیاین بیماری

های معیوب و درمان آنها از طریق مهندسی ژنتیک وجود دارد که امکان شناسایی ژنحالی در ؛تآنها میسر نبوده اس

 .(101-100 ، ص1۸54دوبژانسکی، )

بیماری انسانی یا بیشتر منشأ  1444حدود  شدتخمین زده می، (HGP)های انسانی ژن ةمجموع در آغاز طرحِ

ا هدسی ژنتیک پزشکی را از حالت انفعالی نسبت به بیماریمحقق ژنتیک، مهن 2ژنتیک دارند. به نظر لِروی هود

                                                           
1. Juvenile amaurotic idiocy 

2. Leroy Hood 
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دهد. پزشکی پیشگیرانه باید بیشتر افراد را قادر سازد تا از یک زندگی عادی، می گیرانه ارتقابه حالتی پیش

  .(83 ، ص1831؛ پیترز، 111: 1831، و مایکل رابسالم و دارای فکری هوشیار برخوردار شوند )

درمانی انسان نمادی از امید در دریای گسترده و بیکرانی از درد ژن»معتقدند  2لیو. فرنچ اندرسونو دب 1جان سی. فلچر

شناسایی  ةتوان گفت خوشبختانه امروزه محققان در زمینیید رأی فلچر و اندرسون میأدر ت«. و رنج ناشی از توارث است

اسایی شده ها شنهای ژنتیکی بسیاری از بیماریزمینهشاند و پییافتههای معیوب و درمان آنها به نتایج مهمی دستژن

روی  )سرطان روده بزرگ( 5سرطان قولون 4، آلل4ِ بر رأس کروموزوم ۸ژنِ بیماری هانتینگتون»است. بر اساس تحقیقات 

بر روی  های معیوبناشی از ترکیبی از ژن بیماری آلزایمر احتماالً قرار دارد و 11 و دیابت بر کروموزوم 2 کروموزوم

شکننده و  Xماندگی ذهنی لوسمی )سرطان خون( کودکی، عقب 0بیش از یک کروموزوم است. بیماری لوگیریگ،

 .(42-41، ص 1۸۳0پیترز، « )ژنتیکی قابل شناسایی دارند خاستگاههمه  7تحلیل عضالنی دوشن

ایی هدف علم پزشکی شناس این است که ،کندمهندسی ژنتیک را کامل می بودنِن اخالقیاآنچه استدالل موافق

 هایدخالتبیماری و درمان آن برای کاستن از درد و رنج زندگی و فراهم آوردن بهروزی برای بشریت است و 

اخالقی  امری - شهود اخالقی عمومی نگاهاز  -پزشک با چنین هدفی، بدون سوء قصد و کوتاهی در شناسایی و درمان 

ی یک نوع الزام اخالقی برای تشخیص بیمار ،ید و یا جان بیمار در خطر استبلکه در مواردی که رنج بیمار شد ؛است

جراحی در آن صورت جراحی و قطع عضو ممکن نباشد،  از بـجُآن  حتی اگر درمان ،و درمان مناسب آن وجود دارد

ب نیز برای وهای معیدستیابی به مهندسی ژنتیک و اطالعات مربوط به ژن کند.دا میـقطع عضو ضرورت اخالقی پیو 

 از نظرمهندسی ژنتیک  ،رواز این .(42 ، ص1۸۳0، ترزیپتکوین و توسعه فرایندهای تشخیصی و درمانی مناسب است )

توانیم برای مهندسی ژنتیک به صورت مطلق جواز گرچه نمی .است یضروربلکه در مواردی  جایزنه تنها  اخالقی

اظ قیود و با لح -جزئیه  ةتوان به صورت موجبمی کماما دست - ودرالبته چنین توقعی هم نمی -اخالقی صادر کنیم 

 د.نموبودن آن را امضاء اخالقی - شرایطی

 استدالل مزایـا. 2-2

ستراحت، نیاز به غذا، ا است؛ حیات بشری بخشِنشاط هستند،انسان نیاز هایی است که برآوردن و رسیدن به خواسته

ول اخالقی آنها اص کردنهایی که برآوردهری، اندیشیدن و دیگر نیازمندیمسکن، تفریح، زندگی مشترک، فرزندآو

                                                           
1  . John C. fletcher 

2. W. French Anderson 

3  . huntingont's disease  

4. Allele است گرفته قرار کروموزوم روی مشخص جایگاه یک در که است صفت یک ٔ  کنندهآلل ژن، کنترل. 

5. Colorectal cancer 

6. lou Gehrig's disease 

7. Duchenne's muscular dystrophy 
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سان نیستند، های انسان یکشود. نیازمندیشان نمیگذارد و مانع دستیابی دیگران به حقوق قانونی و اخالقیرا زیر پا نمی

یازهایی یافتن به نن را از دستتوان انسانمی ،در عین حال .ی از درجه اهمیت کمتری برخورداندتر و برخبرخی ضروری

که زمانی اابی انسان به چنین نیازهایی تیتوان گفت جلوگیری از دستمی بلکه ؛دنمومنع  ،رسندکه به حد ضرورت نمی

اری از تواند بسیمهندسی ژنتیک دارای مزایای بسیاری است و می همراه دلیل موجهی نباشد، امری غیر اخالقی است.

 بخواهد به صورتی آگاهانه حق کسی را ضایع کند. آنکهبدون  ،انسان را برآورده سازدمعقول آرزوها و نیازهای 

 است: چنین 1بندی منطقی استدالل مزایاصورت

  ،کندفراهم  زیستی بشر را  هبو جهانی بهتر و  داشته باشد  اگر یک عمل برای بسیاری افراد مزایای بزرگی  . 1

 .غیر اخالقی نیست ،کندتا زمانی که حقوق کسی را نقض نمی

شــر را فراهم  زیســتی ببهو تقویت ژنتیکی برای بســیاری افراد، مزایای بزرگی به همراه دارد، جهانی بهتر . 2

   .کندکس را نقض نمیکند و حقوق هیچمی

 .تقویت ژنتیکی امری غیر اخالقی نیست . پس۸

تر باهوش ایدشتر و قوی ،ترده است، جذابش انجامشود کسانی که این تغییرات در آنها می سببتقویت ژنتیکی 

رتر حقوق کسانی های بیافتن به چنین ویژگیاند. دستهایی باشند که به صورت طبیعی رشد یافتهتر از انسانو سریع

د. درست نقض شده باش نیزهای دیگر رسد حقوق انسانکند و به نظر نمینقض نمی ،اندکه تقویت ژنتیکی شدهرا 

رند، مزیت کسانی که این بیماری را ندا در برابر شوند،میتواند برای کسانی که تقویت ژنتیکی امر می این که است

دالتی تلقی عتوان به روشنی این را نقض حقوق دیگران و ایجاد نوعی نابرابری اجتماعیِ منجر به بیاما نمی ؛ایجاد کند

تر، ویمندی نیستند، برخی اندامی قهمه در یک سطح از بهرهنیز اند یافتههایی که به صورت طبیعی رشدکرد. انسان

های انسان وقـاوت نقض حقـاما این تف دارند،ر برای زندگی ـهایی بهتاتر، هوشی سرشارتر و موقعیتـصورتی زیب

 د یا جراحین. فرض کنیم کسی با پرداخت هزینه از رژیم غذایی بهتری استفاده کآیدنمی شماربه کمتر برخوردار 

حقوق او د که رس، در این صورت به نظر نمیشودو درنتیجه از بهره هوشی یا زیبایی بیشتری برخوردار  کندزیبایی 

یر آن وجود مهندسی ژنتیک و غ راههای برتر از . بنابراین تفاوت روشنی بین ایجاد ویژگیاستدیگران را نقض کرده 

 د.نا نقض کبدون آنکه حقوق کسی ر ،اد مزایایی را در پی داردتوان گفت تقویت ژنتیکی برای بسیاری افرمیو  ندارد

احتمالی تقویت ژنتیکی است که آن را از ایجاد تمایزهای طبیعی یا مصنوعی  ضررهایها و تنها، نگرانی از آسیب

 اریبسی زیانبار بروز پیامدهای سببکه هنوز مشخص نشده است تقویت ژنتیکی حالی در .کندغیر ژنتیکی متمایز می

 . بودبرای اجتماع بشری خواهد 

                                                           
ــط برهان لحاظ کرده 1 ــیفر لندا )با تغییر قیودی که در حد وس ــتای اخالقی بودن قانونی کردن تقویت   اند( از ا. ش ــتدالل مزایا در راس س

 (Shafer-Landau, 2018, p. 602ژنتیکی انسانی استقاده کرده است. )
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 درمانی مهندسی ژنتیک و استدالل مزایا نقد جنبة. 2-3

چه به صورت درمانی و چه برای اهداف غیر درمانی  -و نیز مهندسی ژنتیک انسانی  - طور مطلقبه  -مهندسی ژنتیک 

یک درمانی مهندسی ژنت ةچنین در جنبهم و مزایایی خواهد داشت. آنچه در استدالل مزایا احتماالً - )تقویت ژنتیک(

ن های العالج و همچنیبیماری برای مهندسی ژنتیک یِدرمان ةمقدمه اول استدالل است. جنب ،جای سخن و اشکال دارد

تیک برای درمان و تقویت ژن آن بودناخالقی کنندةتوجیهتواند می دارد،مزایای چشمگیری که در تقویت ژنتیک 

ی هاو مزیت که درماننه شخصی  ؛ندزنمی به کسی که مهندسی ژنتیک انسانی آسیب جدی رطشالبته با این  ؛باشد

تمالی های احتوان با اطمینان از چنین ادعایی دفاع کرد و آسیبنمی ولی ؛پذیرد و نه جامعه انسانیرا می ژنتیکی

خواهند  دامیوّز اخالقی چنین اقد درمانی و مزایای مهندسی ژنتیک زمانی مجهندسی ژنتیک را نادیده گرفت. فوایم

 ةدربار یاما با وجود چنین احتمال ؛نباشد میانناپذیر در جبران گاهها و خطرات قابل توجه و آسیب بود که در برابر آنها

های مهندسی ژنتیک ممکن است دیگر نتوانیم مهندسی ژنتیک را یک عمل اخالقی بپذیریم. این در حالی است آسیب

رمانی و نیز مزایای مهندسی ژنتیک نتایج آزمایشگاهی را پشت سر نگذاشته و به حد تجویز عمومی در د ةکه هنوز جنب

 جامعه پزشکی و درمانی نرسیده است.

های بسیار خطرناک قرار دهیم و برای دستیابی به سالمتی یا آزمایش موضوعها را آیا اخالقی است که انسان

با توجه به اینکه رضایت و انتخاب آگاهانه بیمار در آغاز  به ویژهخطر بیاندازیم؟ ها را به جان انسان ،بهروزی احتمالی

ی است. فراهم آمدن شرایط انتخاب آزادانه برای داوطلب نیازمند هایچنین آزمایشو ادامه، شرطِ جواز اخالقی اقدام 

ت؟ با توجه به اینکه هنوز خود یا پیامدهای مهندسی ژنتیک اس ار دادن چه میزان اطالعات از خطرهادر اختیار قر

آگاهانه  لکبهتوان با دادن اطالعات الزم، شرایط انتخابی چگونه می ،ان اطالعات کافی در این باره ندارندگرآزمایش

در این  هاییتدخالآیا ما دارای حق اخالقی  ،نگاه الهیاتی ازویژه ه ب (Eyal, 2019)داوطلب فراهم نمود؟ را برای 

چنین اقداماتی مصداق این حقیقت نیست که اساساً ها و حتی خودمان هستیم؟ آیا دیگر انسانروان  سطح در بدن و

ای پاسخ ونهبه گ هاؤالزند؟ ممکن است تمایل داشته باشیم به این سکشی میاز ترس مرگ دست به خودجامعه انسانی 

انیم یک ایجاد کنیم. در این صورت باید بتودهیم که مانع اخالقی برای مهندسی ژنتیک با هدف درمان یا تقویت ژنت

ا ررایج آمیز در شبکه درمانی های مخاطرهها و درماناینکه اقدام به برخی جراحی میانروشن نشان دهیم  یتمایز

 هایی که امروزه مجوز اخالقیکنیم. در بسیاری از موارد درمانمیمهندسی ژنتیک را غیر اخالقی تلقی  اما ،اخالقی

 ایدرجهو  اندهای کنونی آزمایش شدههستند. البته روشروبرو نتایج مثبت  ناپذیری درباال و اطمینان ا خطریب ،نددار

 و پیامدهای ناگوار کمتری هستند. خطرهاظاهر دارای بهو  دارندبخشی نسبت به نتیجه مناسب از اطمینان

دی بکشد وهای بعدی بشر را به نابضر بلکه نسلتواند نه تنها نسل حاالین( میجرم) های جنسیژنمهندسی ژنتیک 

هندسی متقویت ژنتیکی را از  با هدفژنتیکی جدی مواجه کند. بهتر است مهندسی ژنتیک  هاییا با مشکالت و اختالل
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گی بشر درد ناشی از بیماری برای زند کردندرمان و برطرف ةلبا هدف درمان تفکیک کنیم. بدیهی است مسئ ژنتیک

توان گفت از دست دادن نماید. گرچه میمخاطره بیشتری در این حوزه، اخالقی می ةتر است و اجازامری حیاتی

های زندگی ارزشمند است. شاید اگر به بسیاری از ها و ناگواریهای زندگی نیز به میزان کنار زدن دشواریمزیت

رنج و درد  ،کنیمن با وجود آنها زندگی میاکنورا بخشی از آنچه  ،ها و نوعی زندگی بهتر دست پیدا کنیمتوانمندی

ویت ه اقدام برای تقـمجاز ب یاخالقاز نظر که برای رهایی از چنین شرایطی خویش را به طوریشدید تلقی کنیم. 

متر از ها با آن مواجه است کطلبیها و جاهها، بداخالقیاخالقیخاطر بیه ژنتیکی بدانیم. آیا مشکالتی که بشر ب

ان، فروپاشی بسیاری از مردم جه شدیدِ؟ فقر و گرسنگی و عملکرد بشری در آن دخیل نبوده ست که اندیشهمشکالتی ا

های اجتمـاعی، همچنین بسیاری کاریشود و بـزهکانون خانواده، درد و رنج حاصل از طالق که متوجه فرزنـدان می

های مخرب در تخریب جهان و تولید درد طوفانسوزی که شاید بیش از سیل، زلزله، صاعقه و هـای خانـماناز جنگ

اند. آیا اینها دلیل خوبی برای اخالقی بودن تقویت ژنتیک انسانی نیست تا به وسیله آن و رنج برای بشر دخالت داشته

برای مدیریت  د انسانیـآید جنگِ قدرت و دست برتـر اغراض پلیود بخشیم؟ اما به نظر میـرفتار و عملکرد بشر را بهب

ی خود، بهبودبخشی عملکرد انسانی در سطح کالن به وسیله طلبانهال شوم و جاهـفنـاوری تقویت ژنتیک در جهت آم

 ،بودن مهندسی ژنتیک برای درمانرسد دفاع از اخالقیدرنهایت به نظر می .کنداین فناوری را با مانع جدی مواجه می

 طرهایخهای احتمالی، بشر را با خاطر وعدهه ظر اخالقی بتوانیم بهرچند هنوز معلوم نیست از ن ،طلبدکمتری می هزینة

 جدی مواجه کنیم.

 مهندسی ژنتیک بودنغیر اخالقی .3

یک هایی که غیر اخالقی بودن مهندسی ژنتدانند. استداللبسیاری از اندیشمندان مهندسی ژنتیک را غیر اخالقی می

ن یک تقویت ژنتیک را به عنواها ذات و ماهیت اصالح و استداللبرخی  :اندکند دو دستهانسانی را پشتیبانی می

اما برخی دیگر به پیامدها و نتایج  ،دهندمورد توجه قرار می -بدون لحاظ آثاری که به بار خواهد آورد -عمل 

هیت به ماکه  مواردی استاصالح و تقویت ژنتیکی تکیه دارند. بازی در نقش خدا، غیر طبیعی بودن و اصیل نبودن 

 اصالح ژنتیک توجه دارند.

 نقش خدا   در استدالل بازی کردن .3-1

ای هدی.سی. خواستار ممنوعیت به ثبت رساندن ژنمطبوعاتی در واشنگتن کنفرانسیک سخنرانان  1225مه  1۳

را « رهبران مذهبی»معروف به نفر  1۳0شدند. آنها مدعی بودند امضای انسانی و جانوران از نظر ژنتیکی مهندسی 

 ،ود و مسیحیت بودندهودا، یـلف همچون هندو، اسالم، بـرق مذهبی مختـن، مذهب و فـکه نمایندگان هشتاد دی

نوشتند مهندسی ژنتیک انسانی نوعی  1ریچارد لند به نقل از های ایاالت متحدهد. روزنامهـانآوری کردهجمع

                                                           
1. Richard Land 
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های نها و ژامل به زنجیر کشیده شوند، سلولهای کداری نوین ژنتیک است که در آن به جای آنکه انسانبرده

با دستکاری  ما»ود ـشوند. ریچارد لند اضافه کرده بده گذاشته میـازار برچسب خورده و به مزایـای بـانسانی در راست

رای فرمانروایی خدا و کوششی ب ضدطغیان  معنایجدید حیات را به  هایشکلحیات، آفرینش  هایشکلو تغییر 

که  ای؛ همین رویکرد بود که سبب شد رهبران دینی در بخشی از بیانه(201 ، ص1۸۳0پیترز، ) «بینیمخدا شدن می

جانوران مخلوقات  ها وما بر این باوریم که انسان»به دفتر ثبت امتیازات مالکیت ایاالت متحده ارسال کردند، نوشتند 

 .(20۸-201 ، ص1۸۳0پیترز، « )ت بشری به ثبت برسندها و بدین ترتیب نباید به عنوان اختراعاخداوندند نه انسان

 مهندسی ژنتیک ناظر به استدالل بازی در نقش خداست. ةهای الهیاتی درباراین بخشی از نگرانی

ی گرفتند. اویژه هایحیات بیماران تصمیم ةگردد که پزشکان درباره قطع یا اداممی به زمانی بر Playing Godشعار 

نظام سالمت  های سنگینی برهزینه ،ناپذیر شدندهای برگشتنگهداری بیمارانی که دچار بیماری و وقتی فرایند درمان

ای با این استدالل که مرگ و کرد. عدهکرد، گاهی کمیته پزشکی از ادامه درمان آنها خودداری میجامعه تحمیل می

 هاصمیمت این گونهحوزه را ندارند، با  ی در اینگیرخداست و دیگران صالحیت تصمیمدر حیطه قدرت  تنهازندگی 

ظر گرفته حیات در نبرایش دهد که تقدیر الهی مخالفت کردند. از نظر آنها گویی پزشک به حیات کسی پایان می

کند که دست تقدیر مرگ را سرنوشت او قرار داده و گویا این کار نوعی است یا برای ادامه حیات کسی تالش می

 دارایها خداوند دارای علم مطلق است و انسان ،سنتی گوید بر اساس الهیاتِمی1ت چادویکاست. رو «خدایی کردن»

خدایی »آمیزی از مرگ و حیات مصداق نخوت ةتصمیم انسان دربار ،رواز این .وجودی ناقص و علمی محدودند

ولیک رومی، ـان کاتشاید اولین بار گروهی از اندیشمند .(Hayry, M. & Hayry, H. V.2, p. 407) است« کردن

را درباره مهندسی ژنتیک به کار بردند. آنها در  بیاناین  ،نوشته بودند 2ای که به جیمی کارترپروتستان و یهود در نامه

بازی در »از طریق دستکاری ژنتیک را  ول در ساختار انواع و طبیعت اشیاژنتیک و ایجاد تغییر و تحنامه خود مهندسی 

  .(57 ، ص1۸۳0ترز، پی) ندخواند« نقش خدا

بوط توان به سه معنا اشاره کرد: نخستین معنا مرکم میدست« بازی کردن نقش خدا» تعبیر ةنویسد دربارمی ۸تد پیترز

ان و ای که توانسته است راز و رمزهای پنهشود به رشد آگاهی بشری نسبت به رازهای شگفت آفرینش به گونهمی

توانمندی ه بشود ف کند و به قدرتی خداگونه دست یابد. معنای دوم مربوط میارتباطات علمی پیچیده جهان را کش

آفرینی که پزشکان در محیط کلینیکی از آن برخوردارند. گاهی بیمار در حالتی است که بخشی و مرگبالفعل حیات

 .ی استیژگی خدایای وکه چنین توانمندیحالی کننده مرگ و زندگی اوست، درپزشک تعیین تنهاظاهر به شاز نظر

ر تکامل ثیرگذاری بأمعنای سوم که در این استدالل مورد نظر ما است، استفاده از علم برای ایجاد تغییر در حیات و ت

یعنی دانشمندان در تعیین اینکه طبیعت بشر چه خواهد بود، خود را جانشین خدا کرده و بر مسندی ؛ بشری است

                                                           
1. Ruth Chadwick 

2. Jimmy Carter ( )رئیس جمهور وقت آمریکا   

3.Ted Peters 
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( Time/CNNسسه تایم )ؤکه در یک نظرسنجی از سوی م درصد از کسانی 5۳ به خدا تعلق دارد. تنهااند که نشسته

اند. درنتیجه از نظر آنها مهندسی خدا دانسته ةهای انسان را مخالف خواست و اراداند، ایجاد تغییر در ژنشرکت کرده

 .(57، ص 1۸۳0پیترز، ژنتیکی انسان تکیه بر جای خدا و به نوعی خدایی کردن است )

 بندی کرد:استدالل بازی در نقش خدا را به شکل زیر صورتتوان می

 .مهندسی ژنتیک، تغییر در روند تکاملی حیات بشری است. 1

 .تغییر حیات و تاثیرگذاری در روند تکاملی بشر، تنها مختص خداوند است. 2

خدایی   »نوعی انجام کاری که تنها به خداوند تعلق دارد نوعی هماوردی با قدرت خداوند و در نتیجه               . ۸

 .است« کردن

 .خدایی کردن و دخالت در آنچه حق انحصاری خداوند است، غیر اخالقی است. 4

 . (2۳0 ، ص1۸۳0پیترز، ؛ Shafer-Landau, 2018, p. 608) مهندسی ژنتیک غیر اخالقی است. 5

تیک ل، دستکاری ژنمقدمه دوم استدال اینکه اشکال اول :وارد شده است بازی در نقش خدا استداللدو اشکال به 

کرده  اختصاصی خدا معرفی ةهای ظاهری، رفتاری و اخالقی انسان را پا گذاشتن به عرصو ایجاد تغییرات در ویژگی

خدایی »انسان است و این  ق و ایجاد موجودی به میل و خواستها نوعی خلبا این استدالل که این نوع فعالیت .است

بیل باید کارهایی از ق ،دست تغییرات را آفرینش و کار خدایی بنامیماین که اگر بخواهیمحالی است. در «کردن

 درمان ،و جدید های پیوندیفرزندآوری، کشت بذر و تولید غالت یا میوه، پیوند ساقه برای به وجود آوردن میوه

آن است که  قعیتوا .و غیر اخالقی بدانیم نیمنیز مصداق بازی در نقش خدا تلقی ک را پزشکی، جراحی و پیوند عضو

ساب فرینش به حگیرد تا نوعی هماوردی با قدرت خداوند در آیک از این کارها در ردیف آفرینش الهی قرار نمیهیچ

 دهد و در اصالح و تقویتانجام می ،این موارد تنها نوعی تغییر و تحول در چیزی که موجود است ةآیند. انسان در هم

یست که در بخشی چیزی ناما حیات ؛آوردبه وجود می ،تحقق دارندیی که هاار ژنتغییراتی در ساخت تنهاژنتیکی نیز 

؛ (52-5۳/انسان، تنها خداوند است )واقعه ةنطفه و پدیدارکنند ةآفرینندفرماید حیطه قدرت انسان باشد. خداوند می

  1.(04-0۸/واقعه) کندیز کشت و نهادن آن در خاک کاری نمگیاه خداوند است و کشاورز جُ رویانندةطورکه  همان

 :بر این باور است که 2کارل راهنربازی در نقش خدا همواره غیر اخالقی نیست.  این است که اشکال دوم

 ةماد بخشیاست و شدن بشر عبارت است از خودتعالی« شدن»انسان در راستای نیل به تکامل خود در حال 

به سوی  ایستد ودی روح است اما حتی در اینجا بازنمیتجربه آزا بهیابی زنده. طبیعت انسانی در مسیر دست

 .(811 ، ص1831 پیترز،رود )بخشی به گیتی در کلیت آن پیش میکمال

 انجامحتی در مورد خودمان هم « برای ایجاد تحولرا ریزی خود قدرت فناورانه و برنامه»ها از نظر او ما انسان

                                                           
 کند.بخشی تأکید میدی آفرینش و هستیسوره حج نیز به عدم توانمن 7۸سوره فرقان و آیه  ۸. آیه 1

.2 Karl rahner شناس کاتولیک رومی نیمه قرن بیستم.الهیات 
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 نباید با انتخاب عناوین تلخ و گزنده .شویمخالق خود می وان هم واقع نشگر، مورد کنشِ خودمبه عنوان کُ و یمدهمی

م خلقت توانیما می م شد.ـعل ةوزـهای بشر در حع پیشرفتـمان« ازی در نقش خداـب»برای دستکاری ژنتیکی همچون 

یک را مخلوقی شرد ندارد که انسان وپذیر، عملی رو به بهتر شدن بدانیم و هیچ منعی وجخداوند را با روندی تحول

 ،دهد که دست انسان برای مهندسی ژنتیکبینش، نگرشی نو در علم اخالق به ما می نوعدر کار خلقت بدانیم. این 

 .(۸14-۸11 ، ص1۸۳0 پیترز،االنه آینده بهتری برای خود را باز خواهد گذاشت )ـهره ژنتیکی و پردازش فعّـبهبود ب

راهی ا رباشد. حدیث قدسی اطاعت از دستورات الهی  یدگاراند به نوعی آفرتواندیشه اسالمی نیز می بر بناانسان 

« های خدایییویژگ»ق و آفرینش ـنیازی، حیات ابدی و توانمندی خلده است. بیکرصفات الهی معرفی تخلّق به برای 

حضرت عیسی  .(۸10، ص1407ی، )حل ا شودـد آنهـد واجـتوانالهی می هایا پیروی از دستوـان بـه انسـاست ک

 سالم در مواجه با قوم خود فرمود:العلیه

رنده ـام. من از گِل براى شما چیزى همانند شکل پزد شما آمدهـاى از جانب پروردگارتان نمن با نشانه

شود و کور مادرزاد و کسى را که دچار پیسى است، اى مىذن خدا پرندهادمم و آن به سازم و در آن مىمى

هایتان کنم و شما را از آنچه خواهید خورد و از آنچه در خانهبه اذن خدا مردگان را زنده مى بخشم وبهبودى مى

 .(03)آل عمران،  اى استدهم. قطعاً در اینها براى شما اگر مؤمن باشید نشانهکنید خبر مىذخیره مى

الهی ای هعمل به دستور ةمختص خداست و انسان تنها در سای بخشیهستی ،که در اشکال اول بیان شد طور همان

در یف و ردهمنه  ،ای از خالقیت خداوند استباشد. خالق بودن انسان جلوه آفریدگارتواند و به اذن تکوینی الهی می

 اتیذدانسته است. خالقیت خداوند  «ذن اهللا»را به  السالم زنده کردن مردگانعلیهحضرت عیسی  ،رواز این .عرض آن

 ةبلکه نشان ،بنابراین بازی در نقش خدا به این معنا نه تنها امری اخالقی است ذن اهلل.او به  بعیت عیسیست و خالقیت وا

توانند به می ،رشد و تعالی انسانی است و تنها کسانی که از تعالی اندیشه، برتری اخالق و درستی عملکرد برخوردارند

 چنین جایگاه رفیعی دست یابند.

 نبودغیر طبیعی استداللِ .3-2

عمل کردن بر  بلکه تصور این است که ،بار مهندسی ژنتیک مورد نظر نیستبودن، نتایج فاجعهدر استدالل غیر طبیعی

اه ـگـا نـلکه بب ،اه الهیاتیـبا نگ تنهاه ـن - بسیاری مانند ریفکینال است. ـه خودیِ خود دارای اشکـخالف طبیعت ب

نند: کخطاب میچنین زشکان و دانشمندان را ـبنابراین پ ،دس استـقم «طبیعت»اورند که ـبر این ب -1یگرایطبیعت

 پیش رو موریت و وظیفه بزرگ عصرأمطبیعت را  2ریفکین بازگرداندن تقدس «ود ببخشید!ـسعی نکنید آن را بهب»

                                                           
1. Naturalism 

2. Resacralization 
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 1.(00، ص1۸۳0پیترز، داند )می

 بندی منطقی استدالل به این شکل است: صورت

 .است اقدامات غیر طبیعی، غیراخالقی .1

 .مهندسی ژنتیک، غیر طبیعی است .2

 .مهندسی ژنتیک غیر اخالقی است . پس۸

فهم متفاوتی  یناتواند دو معنا داشته باشد. هر یک از این معکم میدست« غیر طبیعی بودن»در استدالل « طبیعی»مفهوم 

ست بدهیم. پس طبیعی هر چیزی ادهد. معنای اول این است که طبیعی را در برابر مصنوعی قرار از استدالل به دست می

گیری لبلکه طی فرایندی که طبیعت جهان برای شک است،یا تغییر نکرده  دخالت انسانی ایجاد نشدهاری و ککه با دست

ای های مثل رانش زمین در صورتی که حاصل شدت بارانبه وجود آمده است. برای نمونه پدیده ،آن در نظر گرفته

سـازی راه نمت معینی از زمیـن بـه دست مهندسااگر نتیجه کارگذاشتن مواد منفجره در قس اما ،فصلی باشد طبیعی است

بر این اساس موجودات طبیعی به معنای اول در  2.است گراییغیـر طبیعی است. معنـای دوم مبتنی بـر نظریـه ذات ،بـاشد

-ی ذاتی در قالب جنس و فصل است. جنس ویژگیهاگیرند و هر نوع دارای ویژگیبندی متنوّعی از انواع قرار میتقسیم

های عالیتاین معنا ف بر است و فصل ویژگی ذاتی مختص یک نوع. بنادیگر های ذاتی مشترک بین یک نوع و انواع 

ه ذات و ماهیت هستند ک آنهاییهای غیر طبیعی کنند و فعالیتهایی هستند که ذات یک نوع را حفظ میطبیعی فعالیت

جود غیر موو  نگردددهند. درنتیجه موجود طبیعی موجودی است که ذات و ماهیت آن دچار تغییر ییر مییک نوع را تغ

 (.Shafer-Landau, 2018, pp. 606-608در آن صورت گرفته باشد )که تغییرات ذاتی طبیعی آن است 

 . نقد استدالل غیر طبیعی بودن3-2-1

وند طبیعی چون مداخله در ر ؛ت ژنتیک انسانی اقدامی غیر طبیعی استطبیعی بودن، مهندسی و تقوی بر اساس معنای اولِ

 ةیرا مالزمز ؛کلیه صادق نیست ةموجب صورت یکاما مقدمه اولِ استدالل به  ؛های آن استتحقق یک انسان یا ویژگی

وضعیت  انی کهانس هایدخالتمنطقی بین غیر طبیعی بودن به معنای اول و غیر اخالقی بودن وجود ندارد. بسیاری از 

 آیند. طراحی تنة درخت خشک شده به صورت مبلمان زیبا یا میزنمی شمارغیر اخالقی به  ،دهندطبیعی اشیا را تغییر می

بیعی ط عملی غیر اخالقی نیست. معنای دومِ ،شودتغییر درک آنها از جهان می موجبآشپزخانه یا آموزش کودکان که 

                                                           
ای جوهر .ان.پرسد آیا دیکشد. او از ریفکین میاما، ایده ریفکین را به چالش می (Ronald cole-turner)ترنر -. رونالد کول1

 گونه که در عمل جراجی اتفاق زداتر از بریدن نسجی زنده است، آنای چیزی تکبرآمیزتر یا تقدسانبریدن دیحیات است؟ آیا 

تولید مثل در  ای را منحصر به فرد بداند. قابلیت تکثیر وانگوید: بعید است استداللی علمی یا فلسفی بتواند دیافتد؟ رونالدکول میمی

هایی متفاوت ژنوم های فردی و متمایز ما مربوط به ویژگیشناسی برخوردار است، نیز هویتزیست ای درای از اهمیت ویژه.ان.دی

 (.02-01، ص 1۸۳0ای دانست )پیترز، .ان.های مهم را مایـه تقدس و ارزش متـافیزیکی دیاست، امـا مشکل است بتوان این قابلیت
2  . Essentialism 
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به عنوان جنس  های ذاتیاز ویژگی شدهتشکیلگرایی و در نظر گرفتن ماهیتِ بر ذاتطورکه اشاره شد، مبتنی  بودن همان

رای انسان بهای ذاتی ویژگیشناسی شناخت چنین کم به لحاظ معرفتکه دستحالی در ؛و فصل برای موجودات است

 ان به سهولت حیطه درونیای که بتوترسیم حد و مرز مشخص بین انواع به گونه .(۸4، ص 1404 سینا،ممکن نیست )ابن

یزان توان به درستی قضاوت کرد که با چه مرس بشر عادی نیست. درنتیجه نمیونی این مرز را معین نمود، در دستو بیر

ملی غیر شود تا بر اساس استدالل غیر طبیعی بودن، عتغییراتِ حاصل از مهندسی ژنتیک مرز طبیعت انسانی شکسته می

تدالل کند و از گزند اسمیزان تغییراتِ حاصل از مهندسی ژنتیک ذاتیات انسان را متحول نمیشود و چه  قلمداداخالقی 

ند و مصداق ااینکه در برخی موارد تقویت ژنتیکی انسان تغییر در اعراض افزون بر. خواهد بودغیر طبیعی بودن در امان 

 های بدن.ماهیچه مثل تغییر رنگ چشم، افزایش قد، تقویت عضالت و ،تغییر ماهیت نیستند

خصیت و اندیشه، اصالح ش اخالقی است؟ اگر کسی برای ارتقای اما آیا همیشه تغییر ماهیت و طبیعت انسان غیر

هایی کتاب ،دتر شوتر و عاقـلتحـول اخالقی و نوع عملکرد خـود، برای اینکـه متفکرتر، امیدوارتر، دلسوزتر، مهربـان

سد این ر، کاری غیر اخالقی کرده است؟ به نظر نمیبکوشدبرای بهتر شدن خودش را مطالعه کند و مشاوره بگیرد و 

ویژه هب ؛د. بنابراین هر گونه تغییر در شخصیت، غیر اخالقی نیستننوع تغییرات اساسی در شخصیت، غیر اخالقی باش

یرات حاصل از یراتی با تغیها دارای طبیعتِ بدی هستند. این درحالی است که چنین تغیبا توجه به اینکه برخی انسان

 ،ندامهندسی ژنتیک در اینکه تغییر طبیعت را در پی دارند و عملی غیر طبیعی هستند و با دخالت انسان صورت گرفته

ظاهر به ورد وخبه چشم نمی ،ساز غیر اخالقی دانستن مهندسی ژنتیک باشدتمایز روشنی که زمینه و مشترک هستند

که الی ر ح؟ داستتغییراتی در طبیعت موجودات امری غیر اخالقی  انجامست که چرا باید پاسخ مانده اال بیؤاین س

که  است بر این باور 1دیوید مارتین .هستند تکامل روند دراساس از  نفسهفی هامعتقدند انسان ناندیشمندابرخی 

 تکامل خودِ بلکه ،نیست تکامل دستکاری وجهبه هیچ هاوریافن این و است تکامل از روند بخشی هاژنوم دستکاری

دست بردن در  ةـه بهانـد امروزه بسیاری بـگوید شایمی 2تریس طورکه جودیت همان .(1۳۳ ، ص1۸۳۸است )جرمی، 

ا از در این صورت انسان پای خود ر چراکه» ؛ا خلقت الهی دستکاری ژنتیک را غیراخالقی بدانندـطبیعت انسانی ی

چه بسا با گذر زمان و گسترش تبلیغات و آشنا شدن مردم با منافع مهندسی ژنتیک، اما  «گلیمش درازتر کرده است.

قط جنین و مقبول اجتماعی شود. پیشتر س و مهندسی ژنتیک تبدیل به رویة دوشان از این فناوری نوین کاسته شترس

ی پیدا مقبولیت اجتماعولی به تدریج  ،شدنداخالقی تلقی میناهنجاری اجتماعی و به نوعی غیر لقاح مصنوعی نیز

 .(250 ، ص1۸20 ران،همکا جودیت و) کردند و وضعیت متفاوتی پیش آمد

ی مهندسسازد و سنگینِ تقویت ژنتیک انجام آن را برای بسیاری ناممکن می هزینة ۸به نظر فرانسیس فوکویاما

                                                           
1. Dave Martin 

2. Judith Tracy 

3. Yoshihiro Francis Fukuyama 
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اند تونمی - را ندارند آن ةهزین ختها توان پردابه دلیل اینکه همه انسان - ثروتمندهای ژنتیک در معدود خانواده

ورد آزیرا این میزان تغییر از نظر آماری تغییر مهمی در کل جمعیت جهانی به وجود نمی ؛طبیعت انسانی را تغییر بدهد

قدری  ،یمناقدامات را تحریم ک این گونهخاطر ترس از تغییر سرشت انسانی، مانند شورای اروپا ه و اینکه بخواهیم ب

طبیعت  مبتنی بر دستکاریاستدالل غیر طبیعی بودن  اما واقعیت این است که ؛(112 ، ص1۸۳4 فوکویاما،) احمقانه است

حتی یک  ـککاری ژنتیعالوه اینکه دست .ه منجر به تغییر مهم در کل جمعیت جهانی بشودـتا حدی ک ؛نیستانسانی 

 خود را در جامعه انسانی نشان دهد.تواند در ادامه روند و زنجیره تولید نسل به سرعت اثرات انسان می

 بودن(نتقلبی  )بدلی و اصالت استدالل .3-3

هایی دیتای آفریده شده که در شرایط طبیعی با محدوفرض است که انسان به گونهاستدالل اصالت مبتنی بر این پیش

ای ل آید. برینا ،اوستمواجه است و قرار است با انتخاب خود و با گذر از موانع به مقصد مطلوب که هدف خلقت 

جهانی که او در آن  ،الـدر عین ح .داردای آفریده شده که توانگری و توانمندی را دوست میهـنمونه انسان به گون

بلکه  ؛دهدثبت خ ماش پاسهمواره به این صورت نیست که او بتواند به این خواسته طبیعی و میل درونی ،کندزیست می

دهد. ش قرار میدیگر هایمیلو  میلست که او را در تزاحم بین این روبروبا موانعی ل درونی یابی به این میدر مسیر دست

رت انسانی و فط ؛ ولیگذردحقوق دیگران می تضییعگاهی مسیر دستیابی به توانمندی و توانگری یک شخص از 

یند گزا انتخاب خود یکی را بر میاینجاست که انسان در جدال این دو میل درونی ب دارد.باز می آناش او را از الهی

ست که ا کوششاختیاری سبب رشد و تعالی یا سقوط ارزشی او خواهد شد یا در تزاحم سستی و  هایانتخابو این 

رسد که شرط تعالی الهی و موفقیت در زندگی آن است که چنین به نظر می. زندموفقیت را رقم می کوششانتخاب 

 موجب که است هراه کوتا یک ژنتیکی تقویت؛ اما کند و به نتیجه برسد کوشش انسان بر اساس صفات شخصی خود

 بیانیه نباشد و ب ما به متعلق واقعدر ما یو بهتر شدن خصوصیات اخالق عملکردی ظاهری و وضعیت مناسب شودمی

نسانی بهبود ا کند. فرض کنیم با تزریق نوعی مواد شیمیایی اخالق فردی و اجتماعی یک شخصاصالت ما را سلب می

ین شخصی توان چنتوان گفت این فرد رشد اخالقی و تعالی روحی ارزشی پیدا کرده است؟ آیا نمیپیدا کند، آیا می

ر با دستـان تطورکه بلنـد کردن وزنـه سنگین مقایسه کرد و نتیجه گرفت همان ،کندرا با ورزشکاری که دوپینگ می

متخلّق شدن به اخالق پسندیده از طریق تقویت ژنتیکی  1،کندقهرمـان نمیاو را  ،ورزشکاری کـه دوپینگ کرده است

 :مارتین هایدگربه قول  آید؟تر شدن به غایت خلقت انسانی نیست و ارزش به حساب نمینیز سبب نزدیک

قعی ابار و ابزارهای صنعتی نیست. خطر وهای بالقوه مرگله نخست از سوی ماشینهخطر متوجه انسان در و

خطر محروم شدن او از برخورداری از  ،ست؛ خطر تحمیل قید و بند بر اوشه متوجه جوهر و وجود اوهمی

                                                           
درمانی و تقویت ژنتیک در راستای بهبود عملکرد ورزشی از جهت وضع  امروزه کارکردهای مهندسی ژنتیک در حوزه ورزش مانند ژن. 1

 (.See: Tamburrini & Tännsjö, 2005) گذاری و مسائل اخالقی مورد مناقشه جدی قرار گرفته استقوانین، سیاست
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 فوکویاما،ر )تبنیادییابی به حقیقتی الهامات اصیل بیشتر و بنابراین محروم شدن او از احساس نیاز به دست

  .(77 ، ص1830

را به این واقعیت معطوف کنیم که معلوم نیست مان شود که توجهتر میالبته معنای سخن هایدگر وقتی روشن

-ستکار گرفته شود، چه بسا این فناوری دهای بشردوستانه و الهی بهتقویت ژنتیک همیشه در راستای اهداف و آرمان

 گیرد.أثیرگذار و صاحب نفوذ قرار های تخواهانه برخی انسانآویزی برای برآوردن امیال شوم و پلید زیاده

 بندی کرد:توان به شکل زیر صورتت را میاستدالل اصال

 .کند، غیر اخالقی استاگر عملی اصالت ما را تضعیف . 1

 .کندتقویت ژنتیکی، اصالت ما را تضعیف می. 2

 .((Shafer-Landau, 2018, p. 605 اخالقی است تقویت ژنتیکی غیر. پس ۸

 ودِ اصیل استهای خی ژنتیک، یکی از انتخابافزایش توانمندی از طریق مهندس گویندمدافعان تقویت ژنتیک می

له، ئوقتی فرض مس بخصوص ؛(Shafer-Landau, 2018, p. 606) خواهد بودو نتیجه انتخاب خودِ اصیل نیز اصیل 

افزایش توانمندی از طریق مهندسی ژنتیک به صورت اختیاری و کامالً آگاهانه است. اگر کسی با انتخاب خود در 

هایی در این زمینه مطالعه نموده و درنتیجـه بط اجتماعی یا تهذیب اخالق شرکت کرده یا کتابهای آموزش روادوره

 ةایش نتیجهها و موفقیتکه ایـن فضیلتاست متهم آیا  ،تعـامالت اجتماعی و خلـق و خـوی بهتری پیـدا کرده است

ا حافظه خود را تا حد زیادی کنترل ی کسی که با اصالح غذایی توانسته است عصبانیتدربارة خودِ اصیل او نیست؟ 

توان گفت آیا می ؟چه باید گفت ،تر شودسوء ظن خود را از بین ببرد و نسبت به دیگران مهربان یا خود را تقویت کند

؟ به استبر ـاصیل نیست و نوعی میان به این دلیل که نتیجه عملکرد خودِ ؛آیدنمی شمارهمه اینها ارزش و موفقیت به 

 توان تقویت ژنتیک را با ورزشکاری که دوپینگ. همچنین نمیدادها پاسخ مثبت الؤرسد بتوان به این سنظر نمی

یزان ها از جمله ملفهؤو لحاظ همه م هازیرا ارزیابی ارزش اخالقی اعمال انسانی بر اساس واقعیت ؛مقایسه کرد ،کندمی

 تأثیرگذاری اختیار و اراده آگاهانه انسان خواهد بود.

 اصل رعایت حقوق دیگران. 3-4

ل ـرانه است که بشر را با خطرات جدی مواجه خواهد نمود. یک ژن که بر یک عامکاری ژنتیکی اقدامی متهوّدست

بعد  اما ،استه بینی نشدی داشته باشد که در زمان تعمیر آن پیشاانویهـممکن است پیامدهای ث ،گذاردزا اثر میبیماری

به ویژه در  .(11۳ ، ص1۸۳4 فوکویاما،) بروز کندنسل یا چند حتی بعد از یک یا  ا نشان دهدخود ر هااز گذشت سال

دام به زیرا این اق ؛دادن آن قرار دادتوان منافع پزشکی را دستاویز اخالقی جلوهنمی «الینجرم»مورد مهندسی ژنتیک 

غیر  الین پیامدهای ناشناخته وهندسی ژنتیک جرممای متوجه آنها نیست. پردازد که هنوز بیماریهایی میدرمان انسان

ست اهمچون قطره در قیاس دریدر این باره  جهلشها که دانش بشر در مقایسه با معلومی در پی دارد. ساختار پیچیده ژن
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ا توجه به ابهام ب خصوصبهای آینده های نامشخص در نسلثیر متناوب تغییرات در پیدایش و بروز ویژگیأهمچنین ت و

ها، چیزی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت. چه بسا حذف یک ژن معیوب از ساختار ژنی در چگونگی تعامل ژن

، 1۸20 وشخو،خایمانیها پنهان بوده است )که سال شودباری سبب فروپاشی سیستم دفاعی بدن در برابر ویروس مرگ

 ونه مار و زنبور است. پایان این دومینوی بزرگ ها، دست کردن در الدستکاری ساختار ژن ،رواین از .(2۸0 ص

ها ناپیداست و معلوم نیست در چه بازه زمانی چه تخریب ،گیردکه با یک حرکت به ظاهر جزئی صورت میخطرآفرین 

ای هاز آنجایی که میزان آسیب محتمل چنین اقدامی بر انسان .گیر جامعه انسانی خواهد شددهشتناکی دامن هایثیرأو ت

یم داند تا زمانی که ثابت کنکارانه چنین اقدامی را غیر اخالقی میکم، رویکرد محافظهگر نامعلوم است، دستدی

ای خواهد بود که از نظر اخالقی تضییع حق دیگران به حساب ها به اندزهحقوق دیگران ضایع نخواهد شد یا آسیب

از  د.کنیمار، اقدام او برای جراحی را غیر اخالقی نمیمانند اقدام پزشک جراح حاذق که امکان صدمه به ب ،آیدنمی

ییر صفات و تغ الینانسان بویژه در مهندسی ژنتیک جرمچنین تغییراتی در ساختار ژن  به وجود آوردنسوی دیگر 

ه هیچ های آیندست. نسلمهندسی ژنتیک انسانی با آن روبروای است که های اخالقیهای آینده یکی از چالشنسل

گیری و تصمیم (107 ، ص1۸2۸ انی،ـه) دـدر مورد چنین تغییراتی را ندارنی برای اظهار نظر و اعالم رضایت فرصت

زیرا  ؛مندی از سوی آنها غیر اخالقی استهای دیگر بدون اطالع و اعالم رضایتدگی انسانـبرای تغییر اساسی در زن

د و مهندسی ـه انتخاب کنـآزادان ،ندگی او صورت بگیرداگر قرار است تغییرات غیرطبیعی در ز ،هر انسانی حق دارد

 کند.های آینده سلب مین آزادی را از نسلن ایالیـیک جـرمژنت

ن اضرورتی اخالقی است. مخالف ،ها حتی آنهایی که در آینده به وجود خواهند آمدانسان ةاحترام به حقوق هم

ا های آینده را نادیده گرفته است. آینوع مهندسی حقوق نسلمعتقدند این الین( )جرم های جنسیژن مهندسی ژنتیکِ

اشد که پذیرفته شده بامری های جنسی را با تخریب محیط زیست مقایسه نمود؟ شاید امروزه کاری ژنتوان دستنمی

زیرا جهان،  ؛های آینده انسانی استتضییع حقوق نسل تخریب محیط زیستکم یکی از جهات غیر اخالقی بودن دست

ای هلک طلق انسان امروزی نیست تا هر طور بخواهد با آن برخورد کند. نسلکوسیستم حاکم بر آن مِاکره خاکی و 

ند مهای ضروری برای زندگی سالم بهرهلفهؤاک پاکیزه و دیگر مـق دارند از هوای پاک، آب و خـآینده بشر نیز ح

 توان گفت:، بنابراین میباشند

 .غیر اخالقی است ،های دیگر را نادیده بگیردسانهر فعالیتی که حقوق ان. 1

 .گیردهای دیگر را نادیده میمهندسی ژنتیک انسانی حقوق انسان. 2

 .مهندسی ژنتیک انسانی غیر اخالقی است. بنابراین ۸

ق های آینده را در تنافی با حمندی نسللحاظ رضایت لزامی بودنِان مهندسی ژنتیک انسانی اممکن است موافق

کنند. برای نمونه پدر و مادر حق دارند تصمیم بگیرند هایی بدانند که اکنون زیست میتخاب نوع زندگی انسانان
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های ظاهری و دارای چه نوع ویژگی ،دار تغذیه، حراست، تربیت و پرورش آن باشندفرزندی که قرار است عهده

واند تهداف متعـالی انسانی والدین یـا فرزند است که میم اخالقی یا تعـارض با ااخالقی باشد. تنها تنافی با اصول مسلّ

شان را محدود نماید. ممکن است پدر و مادری دوست داشته باشند فرزند آینده ةانتخاب و تصمیم والدین دربار

د. وست باشدفرزندشان دختر یا پسر باشد، بلند قد باشد، شجاع باشد، بخشنده و مهربان باشد، باهوش، بلندنظر و دانش

ه خاطر ب نهاتبایست یک شیوه فرزندآوری را برای خود انتخاب کنند چرا باید انتخاب والدین هنگامی که ناچار می

غیر اخالقی باشد؟ این در  ،عالم نمایداش را امندیتواند رضایتاساس نمیاز مندی فرزندی که عالم رضایتعدم ا

عالم موافقت برای او فراهم نیست. در ااما امکان  ،وافق باشدحالی است که چه بسا فرزند هم با نظر والدین خود م

غییراتی چنین ت انجاموالدینی که تصمیم دارند تغییراتی را در ژنوم فرزند خود به وجود آورند، از  چنانچهصورت این

از  ،رواز این .نداهمچنین خواسته فرزندشان را نادیده انگاشته .انددلیل از حق انتخاب خود گذشتهبی ،خودداری کنند

اند. ع کردهـایق اخالقی فرزندشان را ضـبلکه ح ،دـانسوی فرزندشان متهم هستند به اینکه برای بهزیستی او تالش نکرده

د. اگر تیک نماینکند که والدین اقدام به مهندسی ژنوق دیگران اقتضا میـه، اصل رعایت حقـلئچون در فرض مس

ید جلوی با های والدین دخیل بدانیمدی فرزندی که هنوز به دنیا نیامده را در انتخابمنعالم رضایتبخواهیم هر نوع ا

 ند.اشان برای به دنیا آمدن را کسب نکردهمندی فرزند آیندهزیرا والدین رضایت ؛فرزندآوری را هم بگیریم

ا همین ه کرد که برخی بشان تا جایی پر اهمیت جلوزندگی ةاز سوی دیگر حق آزادی انتخاب والدین درباره آیند

به عنوان  -جز در مواردی که جان مادر در خطر بود - 1تر سقط جنینپیشاستدالل سقط جنین را هم اخالقی دانستند. 

دادگاه عالی ایالت تگزاس در برابر ادعای زنی که  1271غیر اخالقی و غیرقانونی بود. در سال  و شدحق تلقی نمی

ری که گفقر و بیچارگی بزرگ شود و از طرفی توانایی مالی هم ندارد تا به ایالت دیاش در خواهد بچهگفت نمیمی

حق سقط جنین مادران را به وجود آورد. رونالد  )دادستان وقت تگزاس( برود، وید سقط جنین در آن آزاد باشد

ر تراز یک تصمیم مدعی شد از آنجا که تصمیم به سقط جنین از حیث اهمیت د ۸«قلمرو زندگی»در کتاب  2دورکین

و تعهد دینی است، حق سقط جنین در بطن حق آزادی انتخاب دین تضمین شده است. جان رابرتسون، کارشناس 

د تولید مثل تواننرا یک حق بنیادی معرفی کرد که بر اساس آن افراد می« حق آزادی در تولید»اخالق فناوری زیستی، 

ود و کنترل شبارور کردن نطفه در آزمایشگاه و کنترل مرغوبیت نیز میکنند یا جنین را سقط کنند. حق تولید، شامل 

تا آزادی  داشته باشیمدلیلی  آیدبه نظر نمی .(151-150 ، ص1۸۳4 فوکویاما،ژنتیکی نیز از این حق مستثنی نیست )

ذاشته وجود نگ خاطر رعایت حق نسلی که هنوز پا به عرصهه های فرزند را بوالدین در انتخاب فرزندآوری و ویژگی

در  جُز ؛داندشهود اخالقی ما حق آزادی والدین را مقدم بر حق اظهار نظر نسل آینده می بلکه ؛زیر پا بگذاریم ،است

                                                           
1. Abortion 

2. Ronald Dworkin 

3. Lifes Dominion 
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قصد  ه و معقولکم به صورتی موجّاما وقتی دست ؛سوء استفاده کنندخود مواردی که والدین بخواهند از حق آزادی 

ا از این آنها روجود داشته باشد که  موجهیدلیلی رسد به نظر نمی ،مان بخشنددارند وضعیت فرزند آینده خود را سا

 گیریمتصمی ،که صالح خود را بداند نرسیده است از بلوغطورکه وقتی فرزند هنوز به حدی  همان .کندحق محروم 

 هاین گوندر است بدیهی  .غیر اخالقی نیست، آموزش و پرورش او سالمتوالدین در جهت مصالح او درباره اموال، 

به  ،رواین . ازدمانگیری ندارد، معطل نمیکه اصالً قدرت تصمیم کودکیکسی برای اعالم رضایت از سوی موارد 

مندی دم اعالم رضایتـنسل آینده است و در این راستا ع واقعی رعایت مصلحت ،کننده استآنچه تعیینآید نظر می

 د.آیع اخالقی به حساب نمیـنسل آینده مان

 گیریهـنتیج

ای ههای سلول میکروبی که تولید مثلی و به عبارتی جنسی هستند یا در سلولتواند در ژنمهندسی ژنتیک میفناوری 

درمان  ا هدفتواند بهر یک از این دو نوع مهندسی ژنتیک می صورت پذیرد. ،د و نازا هستندسوماتیک که غیر مولّ

یا  ندسِ ژنتیکمهیا برای تقویت ژنتیک مطابق با میل  های ژنتیکیبیمارییا پیشگیری از های معیوب و اصالح ژن

برای بهبود فرم،  DNA هایژنبخشی از مهندسی ژنتیک است که در آن  شخص سوژه انجام پذیرد. تقویت ژنتیک

مهندسی  که کسانی .شوند، دستکاری میمین سالمتی ضرورت داردأعملکرد و اخالق انسان، فراتر از سطحی که برای ت

 نقش خدا، غیر طبیعی بودن، غیر اصیل بودن و اصل رعایت دربه استدالل بازی  ،دانندژنتیک انسانی را غیر اخالقی می

های رمان بیماریثیر بسزایی در دأتواند تاند. برخی نیز معتقدند مهندسی ژنتیک میهای دیگر تمسک جستهحقوق انسان

ک طورکه تقویت ژنتیکی به بهزیستی و افزایش کیفیت زندگی انسان کم مانه ؛العالج ژنتیکی و ارثی داشته باشد

مهندسی ژنتیـک اخالقی است. بـر اساس بررسی صورت گرفتـه در این پژوهـش  ،رواز این .شایانی خواهد کرد

الی تقویت مایای احتمز از سوی دیگر .تواند مدعای ایشان را به صورت مطلق اثبات کندن نمیامخالف هـادل ک ازیهیچ

زیرا  ؛سدرای برای اخالقی دانستن مهندسی ژنتیک به نظر نمیکنندهقانعد درمانی مهندسی ژنتیکی دلیل ژنتیکی و فوای

تا کنون نه مزایای تقویت ژنتیک عملیاتی شده است و نه امیدها در حوزه درمان ژنتیکی به وقوع پیوسته است و هنوز 

خصوص ب ل کنترل مهندسی ژنتیکبلکه خطرات نامعلوم و غیر قاب ؛کندیید نمینتایج آزمایشگاهی قطعی آنها را تأ

الین، نبود اطالعات کافی آزمایشگاهی و عدم اطمینان از نتیجه درمان به وسیله مهندسی ژنتیک مانع جدی در جرم

نفسه ژنتیک فی سیمسیر تجویز اخالقی مهندسی ژنتیک حتی در سطح درمانی است. بنابراین چنانچه فناوری نوین مهند

ل از صورتی که با توجه به پیامدهای حاص اما در ؛کندبودن آن را پشتیبانی نمی کافی غیر اخالقی دالیل ،لحاظ شود

تنها زمانی اخالقی است که هر یک از مزایای درمانی آن به فراخور خود از نظر عرف  ،آن مورد ارزیابی قرار گیرد

اما تجویز اخالقی تقویت ژنتیک در جهت بهبود ه و ریسک را به درمانگر بدهد. پزشکی و درمانی اجازه چنین مخاطر

اصل کنیم اطمینان ح عملکرد انسانی و تقویت فضایل اخالقی منوط است به اینکه در هر مورد اوالً تا حد قابل توجهی
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ن آن بخش بود، نتیجهناپذیرجبران ؛ ثانیاً به دلیل احتمال خطرهایفردی و نسلی نخواهیم شد که دچار خطرهای

 باشد. داشتهکافی أییدهای ت

 منـابع

 سالمى.اإل االعالم مكتبة بیروت: .بدوى عبدالرحمن از تحقیق .التعلیقات (.1404سینا. )ابن

تهران:  قمى.احمد موحـدى: مصحح. محقق و الـساعی نجـاح و الداعی عـدة(. 1407محمد. ) احمدبن حلى، فـهدابن

 می.اإلسال الکتبدار

. یس اسفرانس از گفتاریپیش با .بشر اختیار و آزادی و ژنتیک جبرگرایی خدا؟ نقش در بازی (.1۸۳0تد. ) پیترز،

 نی. نشر تهران: .بهزادی ساالر عبدالرضاترجمة  کالینز،

 وم.د تهران: دهخدا، چاپ .پرنده ژ ة. ترجمجامعه و نژاد و وراثت (.1۸54گریگوریویچ. ) تئودوسیوس دوبژانسکی،

 ان.ایر انتشاراتی سسهؤم تهران: نژاد.فقیهیاهلل حبیبترجمة  .ما پساانسانی آینده (.1۸۳4فرانسیس. ) فوکویاما،

 ترجمه: توکلی .ژنتیک آینده و حال گذشته، راهنمای: آمدید خوش ژنوم به (.1۸۳5مایکل. ) یودل، راب؛ دوسال،

 انتشارات مازیار. تهران: محمدرضا، صابری،

 دوم. صبح، چاپ کتاب: تهران داوری، حسینة ترجم .بیوتکنولوژی قرن (.1۸۳۸جرمی. ) ریفکین،

 شناسیجامعه دربار مقاله هشت: عشق جهانی آشوب (.1۸20مارتین. ) ریچاردز، ال؛جکلین اسکات، جودیت؛ تریس،

 انسانی. علوم ترجمان تهران: محمد، معماریان، ةترجم .خانواده

 شگاهدان قم: .اطالعات فناوری اخالق زمینه در برجسته آثار از گزارشی مقاله، سه در ابکت سه (.1۸2۸حسن. ) هانی،

 رسانی. اطالع عالی شورای دبیرخانه قم،

-بیست سده در بشر مشکالت راهگشای: بیوتکنولوژی (.1۸۳0سادات. )نسرین زاده،اسمعیل محمدحسین؛ صنعتی،

 زیستی. تکنولوژی و ژنتیک مهندسی تحقیقات ملی مرکز تهران: .ویکم

 و آموزشی موسسه قم: .السالمعلیهم بیتاهل و قرآن دیدگاه از ژنتیک اخالق (.1۸20محمدرسول. ) خوشخو،ایمانی

 ره.خمینی امام پژوهشی

سوم، شماره  .زییپا .تأمالت اخالقی«. ها و مالحظات اخالقیاخالق ژنتیک؛ چالش(. »1۸22. )محمد ،یسورک ینیحس
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