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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.
Keywords: Ethics, Playing the Role of God, Strengthening Genetics, Genetic
Engineering.
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چالش اخالقـی مهندسی ژنتیک در راستای درمان ،بهبـود عملکـرد انسانی و
بهسازی اخالقـی
یزدان
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چکیده

دسترسی به فناوریهای نوین به صورت چشمگیری در حال رشد است .پیچیدگی مشکالت و معضالتی که امروزه
بشر با آن مواجه است تمایل به استفاده از روشهای نوین برای برطرف نمودن مشکالت پیشرو را افزایش داده
است .کاستن درد و رنـجی که جامعـه انسانی از بیماریهای العـالج ارثی و ژنتیـکی متحمل میشود و برآوردنِ
خواستههایی که بهزیستی را به ارمغان میآورد ،مهمترین دالیلی است که استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک برای
درمان و تقویت ژنتیکِ انسانی را از نظر اخالقی تجویز میکند؛ اما اندیشمندان بسیاری بهره بردن از این روش نوین
و دستکاری مستقیم ژنوم انسان برای تأ مین مقاصد درمانی یا بهبود فـرم و ساختار فیزیکی و عملکردی انسان را
اخالقی نمی دانند و بر این باورند که حتی ثمربخشی احتمالی این فناوری در جهت بهسازی اخالق انسانی مسیر
اخالقی بودن آن را همـوار نمیسازد .این مقـاله ،نخست ،مهندسی ژنتیـک و تقـویت ژنتیکی را در دایـرة دانشِ
زیستفناوری تبیین؛ سپس ،دالیل بر نفع و بر ضد اخالقی بودن مهندسی ژنتیکِ انسانی را در قالب صورتبندی
منطقی ارائه میکند و مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد .بازی در نقش خدا ،غیر طبیعی بودن ،غیر اصیل بودن و
اصل رعایت حقوق دیگران از جمله مهمترین دالیلی است که مخالفان اخالقی بودن مهندسی ژنتیک به نفع ادعای
خود مطرح میکنند.
واژههای کلیدی :اخالق ،بازی در نقش خدا ،تقویت ژنتیکی ،مهندسی ژنتیک.
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مقدمـه
تکنولوژی و فناوری بشری در موارد متعددی بهویژه در قرنهای اخیر گوی سبقت را از اندیشهورزی فلسفی و اخالقی
و ساختارسازی فکری در راستای مواجه با عملکردها ربوده است .ناچار رویدادها پس از پیدایش ،موضوع بحث و
گفتگو و قضاوتهای فلسفی و اخالقی قرار گرفتهاند .پیشرویِ تکنولوژی قلمروهای جدید و گاهی حد و مرزِ از
پیشتعیینشدهای برای اندیشه بشری در حـوزة فلسفـه ،اخالق و فلسفـة اخالق پدید آورده است .اواخر قرن بیستم
شـاهد تحوالت فنـاورانه چشمگیری در علـوم زیستپزشکی بوده است و این تحوالت تغییرات اجتمـاعی مهمی را بـا
خود بـه همراه داشته و اغلب تحلیلهـای اخالقی از این تغییرات عقب مـانده است .قرن بیستویکم بـه دلیل گستـرش
زیستفناوری بهعنوان تأثیـرگذارترین فناوری نوپدید ،دورة آغاز زیستفناوری نـامگذاری شده اســت ( See:
 .)Nightingale & Martin, p. 2004بیشک مهندسی ژنتیک 1از جمله فناوریهایی است که چالشهای مهم فلسفی
و اخالقی بسیاری را پیش روی بشر قرار داده است؛ از سویی جذابیتهای بسیار و از سوی دیگر نگرانیهای جدی به
همراه دارد .به طور عمده عالقهمندان به خالقیت ،کنجکاوی و نوآوریهای علمی و تکنولوژی به جهانی بهتر برای
زیستن ،عاری از بیماریهای العالج ارثی و ژنتیکی و کاستن از درد و رنج زندگی نوید میدهند.
با استفاده از مهندسی ژنتیک میتوان گیاهانی تولید کرد که مغذیترند و سریعتر رشد میکنند و قسمتهایی از
زمین را زیر کشت بُرد که امکان کشت محصول نداشتهاند .این میتواند به رفع گرسنگی انسانی و دامی و به برطرف
کردن قطحی جهانی کمک کند .درمان آلزایمر ،تولید انسولین برای درمان دیابت نوع یک ،درمان کوررنگی یا
سنـدرم داون و حتی درمـان اچ.آی.وی 2و سرطان از آرزوهایی است که با مهندسی ژنتیک دستیافتنی خواهد شد.
حتی امکان دارد بتوانیم با تغییر ژنهای انسان هوش و حافظه را تقویت کنیم ،خواب را کم کنیم ،ظرفیت استدالل را
بهبود ببخشیم و خلق و خوی پسندیده مانند نوعدوستی را در انسانها افزایش دهیم ( Shafer-Landau, 2018, p.
)600؛ اما نگاه پیامدگرای محافظهکار و همچنین برخی دغدغههای الهیاتی روی خوشی به مهندسی ژنتیک نشان
نمیدهد .از این نگاه اُفق روشنی که مهندسی ژنتیک پیش روی بشر قرار میدهد ،فاصله بسیاری با واقعیت دارد .ممکن
است مهندسی ژنتیک نتایجی را به بار آورد که به سبب آنها درد و رنج بشریت افزوده شود و چه بسا واقعبینی و
ارزیابی پیامدهای ناگواری که دور از ذهن هم نیستند ،شعارهای جذاب موافقان مهندسی ژنتیک را به افسانهسرایی و
خیالپردازی نزدیکتر سازد تا واقعیت.
پیشرفتهای حیرتآور در عرصة ژنتیک و رواج مهندسی ژنتیک در دهههای اخیر شاید بیش از هر دانشی
اندیشمندان را با مسائل بغرنج و چالشهای جدی مواجه نموده است .جواز اخالقی دستکاری ژنتیک ،تغییر طبیعت
1. Genetic Engineering
2. Human immunodeficiency virus
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گونههای مختلف جانداری و به تبع آن ،بحث از تقدس طبایع انواع ،جایگاه رضایتمندی و انتخاب نسلهای آینـده
در ایجاد تغییرات ژنتیکی و جـواز اخالقی بـه اشتراک گذاشتن اطالعات ژنومهای 1نمونهبرداری شده ،از جمله مسائل
مهم اخالقی حوزه مهندسی ژنتیک است ( .)Bennett et-al., 2003, p. 504همچنین بنا بر جواز اخالقی مهندسی
ژنتیکی میبایست گسترة جواز اخالقی ،قیود ،شرایط و عوامل دخیل در این تجویز مورد ارزیابی قرار گیرند .ازاینرو،
این مقاله مهندسی ژنتیک در انسان جهت درمان یا تقویت ژنتیکی 2را از نگاه اخالقی بررسی میکند و مهمترین دالیل
موافقان و مخالفان مهندسی ژنتیک را مورد ارزیابی قرار میدهد.

3

 .1مهندسی ژنتیـک
چیستی مهندسی ژنتیک را با تعریف ژن آغاز میکنم .در تعریف ژن گفته شده است:
 DNAواژه اختصاری دی اُکسی ریبونوکلئیک اسید 4،مولکولی دراز است که در زنجیرهای از نوکلئوتیدها
امتداد مییابد .حلقههای زنجیره را میتوان به حروف یک جمله تشبیه کرد و  DNAرا به متن یا شناسهی
کدگذاری شده که دستور فعالیت بدن را صادر میکنند .به برخی قسمتهای این زنجیرهها در امتداد زنجیره
بزرگتر که پروتئینها را ایجاد میکنند «ژن» گفته میشود (پیترز ،1831 ،ص  83و.)04

بنابراین ژن قطعـة مشخصی از دی.ان.ای و واحد اساسی وراثت در جانـداران است (راب و مایکل ،1۸۳5 ،ص
 .)222ویژگیهای نسل آیندة یک موجود زنده ارتباط مستقیم با ژنهایی دارد که از نسل گذشته دریافت کرده است.
اما در تعریف مهندسی ژنتیک گفته شده است:
فرایندی کـه در آن ژنها از جایگاه اصلی خود در یک موجود زنده جدا و به جای دیگر انتقـال داده میشوند
و یا اینکه پس از یک سری تغییرات به همان موجود اول بازگردانده میشوند ،مهندسی ژنتیک یا دستکاری
و اصالح ژنتیکی 5گفته میشود (صنعتی و اسماعیلزاده ،1834،ص .)1

در یک جمله میتوان گفت مهندسی ژنتیک ،دستکاری مستقیم ارگانیسم یک  DNAبرای تغییر خصوصیات
آن است ( .)Shafer-Landau, 2018, p. 600در بیان مراحل مهندسی ژنتیک گفته شده است:
مهندسی ژنتیک در دو مرحله انجام میگیرد .در مرحله اول ،ژن یا قطعهای از DNAیِ مورد نظر را به درون
یک ناقل (کروموزوم کوچک و خود همتاساز) وارد میکنند ،در نتیجه این فرایند یک DNAیِ نوترکیب
ساخته میشود .در مرحله دوم ،ناقلِ نوترکیب را به درون سلول میزبان یعنی جایی که در آن تکثیر مییابد

1. Genome
2. Genetic enhancement
 .۸کتاب «اخالق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع)»( ،ایمانیخوشــخو )1۸20 ،درآمد مناســبی به این گونه مباحث اســت .همچنین مقاله
«اخالق ژنتیک؛ چالشها و مالحضات اخالقی» (حسینیسورکی )1۸22 ،در صدد طرح مسائل اخالقی مربوط به مهندسی ژنتیک است.
4. Deoxyribonucleic Acid.
5. Genetic manipulation

چالش اخالقـی مهندسی ژنتیک در راستای درمان ،بهبـود عملکـرد انسانی و بهسازی اخالقـی /یزدان محمدی

39

انتقال میدهند و اصطالحاً دودمانسازی یا کلون کردن ( )cloningژن انجام میشود (صنعتی و اسماعیل-
زاده ،1834 ،ص .)7

مهندسی ژنتیک میتواند در ژنهای سلول میکروبی که تولید مثلی و به عبارتی جنسی هستند یا در سلولهای
سوماتیک که غیرمولّد و نازا هستند صورت پذیرد (ایمانیخوشخو ،1۸20 ،ص  .)212-21۳مهندسی ژنتیک در
گیاهان ،حیوانات و انسان امکانپذیر است .فرایندی که در آن گیاهی جهت اصالح نژاد و ایجاد نسلی برتر یا مقاومتر
در برابر آفتها مهندسی ژنتیک شده است ،در اصطالح تراریخته 1گفته میشود .در این مقاله تنها مهندسی ژنتیک در
انسان از نگاه اخالقی بررسی خواهد شد.
هرچند پیشتر شناخت ساختار ژن و امکان دستکاری آن برای ایجاد تغییر بهویژه در ویژگی فیزیکی و صفات
رفتاری و اخالقی انسان ،افقی بسیار دوردست یا امری دستنیافتنی مینمود و برخی گمان میکردند وراثت و ژن
تغییرناپذیرند و بر اساس همین رویکرد لیسنکو 2نظریة ژن را نوعی باور علمی کاذب معرفی کرد (دوبژانسکی،1۸54 ،
ص  ،)14۳اما دانشمندان شواهدی داشتند که نوعی تغییرات در ساختار موجود زنده میتواند به نسلهای آینده نیز
سرایت کند و خود را نشان دهد .همین امر سبب میشد تا تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهند و دلیل ۸یا شاید
حامل 4ویژگیهای نو را  -که بر خالف طبیعت عمومی یک موجود زنده هستند  -در نسلهای آینده شناسایی کنند.
برای نمونه:
پس از آنکه در سال  1301اولین بار بمب اتمی توسط آمریکا علیه ژاپن استفاده شد ،بشر در جریان آثار زیانبار
تابش مواد رادیواکتیو بر انسان در نسلهای بعدی قرار گرفت و دریافت که این آثار از تأثیر انرژی رادیو اکتیو
بر مادة وراثتی ایجاد میشوند .از اینرو ،کنگرة ایاالت متحده آمریکا بررسی و مطالعه ساختار ژنوم ،افزایش،
تخریب ،ترمیم ژنها و پیامدهای ناشی از جهشهای ژنتیکی (تغییرات ناگهانی ساختار ژنها) را به بخش
انرژی ( 5)DOEمحوّل نمود .طرحِ مجموعه ژنهای ژنوم انسانی ( )HGPدر سال 1831در بخش
انرژی( )DOEو در سال  1337در مؤسسة ملی بهداشت ( 0)NIHآمریکا کلید خورد (صنعتی و اسماعیلزاده،
 ،1834ص  34و.)31

پروژة ( )HGPپس از تخصیص بودجه سه ملیارد دالری در سال  12۳۳از سوی کنگرة آمریکا به این دو مرکز ،به
1. genetically modified organism
2. Trofim Lysenko
 .۸هر عاملی (هر چند بیرونی و موقت) که سبب پدیداری ویژگی¬هایی بر خالف طبیعتِ عمومی یک موجود زنده باشد.
 .4یعنی ممکن است دلیلِ پدیدار شدن ویژگیهای نو که بر خالف طبیعتِ عمومی یک موجود زنده هستند ،بخشی از  DNAیا جزء
دیگری از بدن باشد که دربردارنده این ویژگیهای نوپدید و حاملِ این ویژگیها شده است .در این صورت میتوان گفت نوعی چرخش
و تغییر در  DNAیِ نسلهای آینده به وجود آمده و این ویژگیهای نوپدید در این گونه جانداری نهادینه شده است.
5. Department Of Energy
6. National Institutes of Health
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طور جدی و رسمی در سال  1۸220آغاز به کار کرد و مدت  15سال به طول انجامید 1.این تحقیقات دی.ان.ای را با
سه هدف مورد مطالعه قرار داد .اول آگاهی از ترتیب قرار گرفتن زنجیرهای سه ملیارد جفتهای پایـه یا نوکلئوتیدهایی
است که دی.ان.ای را در چهل و شش کرومزومِ ما تشکیل میدهند .دوم تعیین محل ژنها روی نقشه دی.ان.ای است؛
یعنی یافتن محل حدود صد هـزار ردیفهای کوچکتـر بر روی زنجیرههـای دی.ان.ای که شنـاسة پروتئینها را
تشکیل داده و تعیینکنندة نوع بدنهای انسانی است .هدف سوم شناسایی ژنهایی است که پیشزمینة بیماری را در ما
ایجاد میکنند .با پایان فاز اول این طرح که شامل نقشهبرداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان بود ،به طور تقریبی همة
ژنها شناسایی شدند (هانی ،1۸2۸ ،ص 125؛ پیترز ،1۸۳0 ،ص  .)۸2-۸۳پس از این تحقیقات ،آرمانهایی که مهندسی
ژنتیک آن را نوید میداد یا خطرات نامعلومی که بیم آن میرفت ،بیش از پیش در چشم اندیشمندان حوزة فلسفه و
اخالق ،دانشمندان علوم تجربی و آحاد بشر جلوهگر شده است و هر یک به آنچه تصور میکرد ،نزدیکتر شده است.
جوانههای امید در قلبهای امیدوار به آیندهای روشن شکفتهتر شده و تبشهای دلهرهآور برای قلبهای نگران از
پیامدها شدت یافته است.
ژن میتواند به صورت جسمانی 2یا به صورت دخالت نطفهای ۸مهندسی شود .مهندسی ژنتیک جسمانی به اصالح
یا تغییر ژن در یک موجود زندة کامل میپردازد که در حال زندگی است؛ اما در مهندسی ژنتیک دخالت نطفهای،
هدف ،تغییر و اصالح شناسهی ژنِ موجود در نطفه 4قبل از باروری مورد نظر است (پیترز ،1۸۳0 ،ص  .)4۸هر یک از
این دو نوع مهندسی ژنتیک میتواند تنها برای درمان و اصالح ژنهای معیوب و یا برای تقویت ژنتیک مطابق با میل
عامل یا شخص سوژه انجام پذیرد .تقویت ژنتیکی 5یعنی دستکاری ژنهای  DNAبرای بهبود فرم ،عملکرد و اخالق
انسان ،فراتر از سطحی که برای تأمین سالمتی ضرورت دارد ( .)Shafer-Landau, 2018, p. 600هر یک از
صورتهای گفته شده در برخی موارد دارای احکام اخالقی مشترک و همپوشان هستند؛ اما گاهی نیز داوریها و
استداللهای اخالقی ویژهای را میطلبند.
از مسائل چالشبرانگیز دربارة دستکاری ژن و مهندسی ژنتیک  -به صورت مطلق  -آن است که آیا ژن از اساس
دارای شأن اخالقی است؟ آیا ژن نیز عضوی از جامعه اخالقی محسوب میشود؟ اتخاذ هر گونه موضع اخالقی در اینباره
بازتاب مستقیمی در اخالقی یا غیر اخالقی بودن مهندسی ژنتیک دارد .در صورتی که ژن از شأن اخالقی برخوردار باشد،
هر گونه دستکاری ژن که منجر به تغییر فرم و کاستی در ژن و یا موجب نابودی آن شود ،نیازمند تجویز اخالقی است؛
 .1بجز آمریکا تقریبا  17کشور برای انجام این پروژه در تالشاند که عبارتند از :استرالیا ،برزیبل ،کانادا ،چین ،دانمارک ،اتحایده اروپا،
فرانسه ،آلمان ،اسرائیل ،ایتالیا ،ژاپن ،کره ،مکزیک ،هلند ،روسیه ،سوئد و انگلستان (صنعتی و اسماعیلزاده ،1۸۳0 ،ص .)۳1
2. Somatic therapy
3. Germline therapy
اسپرم پدر و تخمک مادر 4. Gametes
5.Ggenetic enhancement
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اما موضعگیری در این مسئله وابسته به مسئلهای بنیادیتر است :آیا عضو جامعـة اخالقی بـودن و برخورداری از شأن
اخالقی منـوط بـه زنـدهبودن است؟ اگر چنین باشد ژن نمیتواند شأن اخالقی داشته باشد .آلبرت شوایتزر زندگی
ارگانیک برای موقعیت کامل اخالقی را شرط الزم و نیز کافی میداند .بنابراین نه تنها همة موجودات زنده دارای منزلت
اخالقی هستند ،بلکه همه آنها بهدقت دارای یک وضعیت اخالقی هستند .برعکس ،چیزهایی که زنده نیستند ،نمیتوانند
جایگاه اخالقی داشته باشند ()Warren, 2000, p. 24؛ اما ویژگیهای حیات و زنده بودن چیست و آیا ژن از آنها
برخوردار است؟ واکاوی ایندست مسائل  -کـه از اهمیت ویژهای برخوردارند -ناظر به جنبة فینفسه ژن به عنوان یک
موجود است؛ اما رویکرد این مقاله بیشتر ناظر به بررسی جنبة فاعلیت انسان نسبت به ژن و به اصطالح مهندسی ژن است.
 .2اخالقیبودن مهندسی ژنتیک
موافقان اخالقیبودن د ستکاری ژنتیک بر این باورند که د ستیابی ب شر به این فناوری یک نوع موفقیت و بلکه یک
ضرورت ا ست که نمیتوان از آن صرف نظر نمود .مهمترین ا ستدالل موافقان مهند سی ژنتیکِ ان سانی نیازهایی
ا ست که برای برآوردن آنها گریزی از مهند سی ژنتیک نی ست یا فایدهها و نتایجی که بدون مهند سی ژنتیک آنها
را از دست میدهد.
 .1-2مهندسی ژنتیک و درمان بیماریها
بیماریهای ژنتیکی سبب رنج شدید بسیاری از انسانهاست و تاکنون درمان مؤثری برای ایندست بیماریها یافت
نشده است .این در حالی استکه مهندسی ژنتیک نوید درمان میزان قابل توجهی از این بیماریها را میدهد .از اینرو،
به لحاظ اخالقی ملزم هستیم تا از این طریق رنج و درد انسانهای بسیاری را بکاهیـم یا به طورکلی برطرف نماییم.
برخی ناشنوایی و نابیناییها و ناتوانیهای گفتاری پیامد انتقال ارثی نوعی ژن معیوب است .کودک در مواردی هنگام
تولد طبیعی به نظر میرسد ،اما در حدود  5تا  0ماهگی نقص بینایی و اختالالت عقلی بروز میکند و به سرعت به
کوری و بالهت کامل میانجامد و به طور معمول در سال دوم سبب مرگ کودک میشود .بالهت همراه با نابینائی
جوانان 1بیماری مشابه دیگری است که در ششسالگی ظهور میکند و کودک را در سنین جوانی به کام مرگ میبرد.
این بیماریها ارثی و ژنتیکیاند .از اینرو ،افزون براینکه امکان انتقال آنها به نسلهای دیگر وجود دارد ،تا کنون درمان
آنها میسر نبوده است؛ در حالیکه امکان شناسایی ژنهای معیوب و درمان آنها از طریق مهندسی ژنتیک وجود دارد
(دوبژانسکی ،1۸54 ،ص .)101-100
در آغاز طرحِ مجموعة ژنهای انسانی ( ،)HGPتخمین زده میشد حدود  1444بیماری انسانی یا بیشتر منشأ
ژنتیک دارند .به نظر لِروی هود 2محقق ژنتیک ،مهندسی ژنتیک پزشکی را از حالت انفعالی نسبت به بیماریها
1. Juvenile amaurotic idiocy
2. Leroy Hood
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به حالتی پیشگیرانه ارتقا میدهد .پزشکی پیشگیرانه باید بیشتر افراد را قادر سازد تا از یک زندگی عادی،
سالم و دارای فکری هوشیار برخوردار شوند (راب و مایکل111 :1831 ،؛ پیترز ،1831 ،ص .)83

جان سی .فلچر 1و دبلیو .فرنچ اندرسون 2معتقدند «ژندرمانی انسان نمادی از امید در دریای گسترده و بیکرانی از درد
و رنج ناشی از توارث است» .در تأیید رأی فلچر و اندرسون میتوان گفت خوشبختانه امروزه محققان در زمینة شناسایی
ژنهای معیوب و درمان آنها به نتایج مهمی دستیافتهاند و پیشزمینههای ژنتیکی بسیاری از بیماریها شناسایی شده
است .بر اساس تحقیقات «ژنِ بیماری هانتینگتون ۸بر رأس کروموزوم  ،4آللِ 4سرطان قولون( 5سرطان روده بزرگ) روی
کروموزوم  2و دیابت بر کروموزوم  11قرار دارد و بیماری آلزایمر احتماالً ناشی از ترکیبی از ژنهای معیوب بر روی
بیش از یک کروموزوم است .بیماری لوگیریگ 0،لوسمی (سرطان خون) کودکی ،عقبماندگی ذهنی  Xشکننده و
تحلیل عضالنی دوشن 7همه خاستگاه ژنتیکی قابل شناسایی دارند» (پیترز ،1۸۳0 ،ص .)42-41
آنچه استدالل موافقان اخالقیبودنِ مهندسی ژنتیک را کامل میکند ،این است که هدف علم پزشکی شناسایی
بیماری و درمان آن برای کاستن از درد و رنج زندگی و فراهم آوردن بهروزی برای بشریت است و دخالتهای
پزشک با چنین هدفی ،بدون سوء قصد و کوتاهی در شناسایی و درمان  -از نگاه شهود اخالقی عمومی  -امری اخالقی
است؛ بلکه در مواردی که رنج بیمار شدید و یا جان بیمار در خطر است ،یک نوع الزام اخالقی برای تشخیص بیماری
و درمان مناسب آن وجود دارد ،حتی اگر درمان آن جُـز با جراحی و قطع عضو ممکن نباشد ،در آن صورت جراحی
و قطع عضو ضرورت اخالقی پیـدا میکند .دستیابی به مهندسی ژنتیک و اطالعات مربوط به ژنهای معیوب نیز برای
تکوین و توسعه فرایندهای تشخیصی و درمانی مناسب است (پیترز ،1۸۳0 ،ص  .)42از اینرو ،مهندسی ژنتیک از نظر
اخالقی نه تنها جایز بلکه در مواردی ضروری است .گرچه نمیتوانیم برای مهندسی ژنتیک به صورت مطلق جواز
اخالقی صادر کنیم  -البته چنین توقعی هم نمیرود  -اما دستکم میتوان به صورت موجبة جزئیه  -با لحاظ قیود و
شرایطی  -اخالقیبودن آن را امضاء نمود.
 .2-2استدالل مزایـا
برآوردن و رسیدن به خواستههایی است که نیاز انسان هستند ،نشاطبخشِ حیات بشری است؛ نیاز به غذا ،استراحت،
مسکن ،تفریح ،زندگی مشترک ،فرزندآوری ،اندیشیدن و دیگر نیازمندیهایی که برآوردهکردن آنها اصول اخالقی

1. John C. fletcher
2. W. French Anderson
3. huntingont's disease
 Allele .4آلل ژن ،کنترلکنندهٔ یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفته است.
5. Colorectal cancer
6. lou Gehrig's disease
7. Duchenne's muscular dystrophy
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را زیر پا نمیگذارد و مانع دستیابی دیگران به حقوق قانونی و اخالقیشان نمیشود .نیازمندیهای انسان یکسان نیستند،
برخی ضروریتر و برخی از درجه اهمیت کمتری برخورداند .در عین حال ،نمیتوان انسان را از دستیافتن به نیازهایی
که به حد ضرورت نمیرسند ،منع نمود؛ بلکه میتوان گفت جلوگیری از دستیابی انسان به چنین نیازهایی تا زمانیکه
همراه دلیل موجهی نباشد ،امری غیر اخالقی است .مهندسی ژنتیک دارای مزایای بسیاری است و میتواند بسیاری از
آرزوها و نیازهای معقول انسان را برآورده سازد ،بدون آنکه بخواهد به صورتی آگاهانه حق کسی را ضایع کند.
صورتبندی منطقی استدالل مزایا 1چنین است:
 .1اگر یک عمل برای بسیاری افراد مزایای بزرگی داشته باشد و جهانی بهتر و بهزیستی بشر را فراهم کند،
تا زمانی که حقوق کسی را نقض نمیکند ،غیر اخالقی نیست.
 .2تقویت ژنتیکی برای بســیاری افراد ،مزایای بزرگی به همراه دارد ،جهانی بهتر و بهزیســتی بشــر را فراهم
میکند و حقوق هیچکس را نقض نمیکند.
 .۸پس تقویت ژنتیکی امری غیر اخالقی نیست.
تقویت ژنتیکی سبب میشود کسانی که این تغییرات در آنها انجام شده است ،جذابتر ،قویتر و شاید باهوشتر
و سریعتر از انسانهایی باشند که به صورت طبیعی رشد یافتهاند .دستیافتن به چنین ویژگیهای برتر حقوق کسانی
را که تقویت ژنتیکی شدهاند ،نقض نمیکند و به نظر نمیرسد حقوق انسانهای دیگر نیز نقض شده باشد .درست
است که این امر میتواند برای کسانی که تقویت ژنتیکی میشوند ،در برابر کسانی که این بیماری را ندارند ،مزیت
ایجاد کند؛ اما نمیتوان به روشنی این را نقض حقوق دیگران و ایجاد نوعی نابرابری اجتماعیِ منجر به بیعدالتی تلقی
کرد .انسانهایی که به صورت طبیعی رشدیافتهاند نیز همه در یک سطح از بهرهمندی نیستند ،برخی اندامی قویتر،
صورتی زیبـاتر ،هوشی سرشارتر و موقعیتهایی بهتـر برای زندگی دارند ،اما این تفـاوت نقض حقـوق انسانهای
کمتر برخوردار به شمار نمیآید .فرض کنیم کسی با پرداخت هزینه از رژیم غذایی بهتری استفاده کند یا جراحی
زیبایی کند و درنتیجه از بهره هوشی یا زیبایی بیشتری برخوردار شود ،در این صورت به نظر نمیرسد که او حقوق
دیگران را نقض کرده است .بنابراین تفاوت روشنی بین ایجاد ویژگیهای برتر از راه مهندسی ژنتیک و غیر آن وجود
ندارد و میتوان گفت تقویت ژنتیکی برای بسیاری افراد مزایایی را در پی دارد ،بدون آنکه حقوق کسی را نقض کند.
تنها ،نگرانی از آسیبها و ضررهای احتمالی تقویت ژنتیکی است که آن را از ایجاد تمایزهای طبیعی یا مصنوعی
غیر ژنتیکی متمایز میکند .در حالیکه هنوز مشخص نشده است تقویت ژنتیکی سبب بروز پیامدهای زیانبار بسیاری
برای اجتماع بشری خواهد بود.
 .1شــیفر لندا (با تغییر قیودی که در حد وســط برهان لحاظ کردهاند) از اســتدالل مزایا در راســتای اخالقی بودن قانونی کردن تقویت
ژنتیکی انسانی استقاده کرده است)Shafer-Landau, 2018, p. 602( .
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 .3-2نقد جنبة درمانی مهندسی ژنتیک و استدالل مزایا
مهندسی ژنتیک  -به طور مطلق  -و نیز مهندسی ژنتیک انسانی  -چه به صورت درمانی و چه برای اهداف غیر درمانی
(تقویت ژنتیک)  -احتماالً مزایایی خواهد داشت .آنچه در استدالل مزایا و همچنین در جنبة درمانی مهندسی ژنتیک
جای سخن و اشکال دارد ،مقدمه اول استدالل است .جنبة درمانیِ مهندسی ژنتیک برای بیماریهای العالج و همچنین
مزایای چشمگیری که در تقویت ژنتیک دارد ،میتواند توجیهکنندة اخالقیبودن آن برای درمان و تقویت ژنتیک
باشد؛ البته با این شرط که مهندسی ژنتیک انسانی آسیب جدی به کسی نمیزند؛ نه شخصی که درمان و مزیتهای
ژنتیکی را میپذیرد و نه جامعه انسانی؛ ولی نمیتوان با اطمینان از چنین ادعایی دفاع کرد و آسیبهای احتمالی
مهندسی ژنتیک را نادیده گرفت .فواید درمانی و مزایای مهندسی ژنتیک زمانی مجوّز اخالقی چنین اقدامی خواهند
بود که در برابر آنها آسیبها و خطرات قابل توجه و گاه جبرانناپذیر در میان نباشد؛ اما با وجود چنین احتمالی دربارة
آسیبهای مهندسی ژنتیک ممکن است دیگر نتوانیم مهندسی ژنتیک را یک عمل اخالقی بپذیریم .این در حالی است
که هنوز جنبة درمانی و نیز مزایای مهندسی ژنتیک نتایج آزمایشگاهی را پشت سر نگذاشته و به حد تجویز عمومی در
جامعه پزشکی و درمانی نرسیده است.
آیا اخالقی است که انسانها را موضوع آزمایشهای بسیار خطرناک قرار دهیم و برای دستیابی به سالمتی یا
بهروزی احتمالی ،جان انسانها را به خطر بیاندازیم؟ به ویژه با توجه به اینکه رضایت و انتخاب آگاهانه بیمار در آغاز
و ادامه ،شرطِ جواز اخالقی اقدام چنین آزمایشهایی است .فراهم آمدن شرایط انتخاب آزادانه برای داوطلب نیازمند
در اختیار قرار دادن چه میزان اطالعات از خطرها یا پیامدهای مهندسی ژنتیک است؟ با توجه به اینکه هنوز خود
آزمایشگران اطالعات کافی در این باره ندارند ،چگونه میتوان با دادن اطالعات الزم ،شرایط انتخابی بهکل آگاهانه
را برای داوطلب فراهم نمود؟ ( )Eyal, 2019به ویژه از نگاه الهیاتی ،آیا ما دارای حق اخالقی دخالتهایی در این
سطح در بدن و روان دیگر انسانها و حتی خودمان هستیم؟ آیا اساساً چنین اقداماتی مصداق این حقیقت نیست که
جامعه انسانی از ترس مرگ دست به خودکشی میزند؟ ممکن است تمایل داشته باشیم به این سؤالها به گونهای پاسخ
دهیم که مانع اخالقی برای مهندسی ژنتیک با هدف درمان یا تقویت ژنتیک ایجاد کنیم .در این صورت باید بتوانیم
تمایزی روشن نشان دهیم میان اینکه اقدام به برخی جراحیها و درمانهای مخاطرهآمیز در شبکه درمانی رایج را
اخالقی ،اما مهندسی ژنتیک را غیر اخالقی تلقی میکنیم .در بسیاری از موارد درمانهایی که امروزه مجوز اخالقی
دارند ،با خطری باال و اطمینانناپذیری در نتایج مثبت روبرو هستند .البته روشهای کنونی آزمایش شدهاند و درجهای
از اطمینانبخشی نسبت به نتیجه مناسب دارند و بهظاهر دارای خطرها و پیامدهای ناگوار کمتری هستند.
مهندسی ژنتیک ژنهای جنسی (جرمالین) میتواند نه تنها نسل حاضر بلکه نسلهای بعدی بشر را به نابودی بکشد
یا با مشکالت و اختاللهای ژنتیکی جدی مواجه کند .بهتر است مهندسی ژنتیک با هدف تقویت ژنتیکی را از مهندسی
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ژنتیک با هدف درمان تفکیک کنیم .بدیهی است مسئلة درمان و برطرفکردن درد ناشی از بیماری برای زندگی بشر
امری حیاتیتر است و اجازة مخاطره بیشتری در این حوزه ،اخالقی مینماید .گرچه میتوان گفت از دست دادن
مزیتهای زندگی نیز به میزان کنار زدن دشواریها و ناگواریهای زندگی ارزشمند است .شاید اگر به بسیاری از
توانمندیها و نوعی زندگی بهتر دست پیدا کنیم ،بخشی از آنچه را اکنون با وجود آنها زندگی میکنیم ،رنج و درد
شدید تلقی کنیم .به طوریکه برای رهایی از چنین شرایطی خویش را از نظر اخالقی مجاز بـه اقدام برای تقویت
ژنتیکی بدانیم .آیا مشکالتی که بشر به خاطر بیاخالقیها ،بداخالقیها و جاهطلبیها با آن مواجه است کمتر از
مشکالتی است که اندیشه و عملکرد بشری در آن دخیل نبوده؟ فقر و گرسنگی شدیدِ بسیاری از مردم جهان ،فروپاشی
کانون خانواده ،درد و رنج حاصل از طالق که متوجه فرزنـدان میشود و بـزهکاریهای اجتمـاعی ،همچنین بسیاری
از جنگهـای خانـمانسوزی که شاید بیش از سیل ،زلزله ،صاعقه و طوفانهای مخرب در تخریب جهان و تولید درد
و رنج برای بشر دخالت داشتهاند .آیا اینها دلیل خوبی برای اخالقی بودن تقویت ژنتیک انسانی نیست تا به وسیله آن
رفتار و عملکرد بشر را بهبـود بخشیم؟ اما به نظر میآید جنگِ قدرت و دست برتـر اغراض پلیـد انسانی برای مدیریت
فنـاوری تقویت ژنتیک در جهت آمـال شوم و جاهطلبانهی خود ،بهبودبخشی عملکرد انسانی در سطح کالن به وسیله
این فناوری را با مانع جدی مواجه میکند .درنهایت به نظر میرسد دفاع از اخالقیبودن مهندسی ژنتیک برای درمان،
هزینة کمتری میطلبد ،هرچند هنوز معلوم نیست از نظر اخالقی بتوانیم به خاطر وعدههای احتمالی ،بشر را با خطرهای
جدی مواجه کنیم.
 .3غیر اخالقیبودن مهندسی ژنتیک
بسیاری از اندیشمندان مهندسی ژنتیک را غیر اخالقی میدانند .استداللهایی که غیر اخالقی بودن مهندسی ژنتیک
انسانی را پشتیبانی میکند دو دستهاند :برخی استداللها ذات و ماهیت اصالح و تقویت ژنتیک را به عنوان یک
عمل  -بدون لحاظ آثاری که به بار خواهد آورد -مورد توجه قرار میدهند ،اما برخی دیگر به پیامدها و نتایج
اصالح و تقویت ژنتیکی تکیه دارند .بازی در نقش خدا ،غیر طبیعی بودن و اصیل نبودن مواردی است که به ماهیت
اصالح ژنتیک توجه دارند.
 .1-3استدالل بازی کردن در نقش خدا
 1۳مه  1225سخنرانان یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتندی.سی .خواستار ممنوعیت به ثبت رساندن ژنهای
انسانی و جانوران از نظر ژنتیکی مهندسی شدند .آنها مدعی بودند امضای  1۳0نفر معروف به «رهبران مذهبی» را
که نمایندگان هشتاد دیـن ،مذهب و فـرق مذهبی مختـلف همچون هندو ،اسالم ،بـودا ،یهود و مسیحیت بودند،
جمعآوری کردهانـد .روزنامههای ایاالت متحده به نقل از ریچارد لند 1نوشتند مهندسی ژنتیک انسانی نوعی
1. Richard Land
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بردهداری نوین ژنتیک است که در آن به جای آنکه انسانهای کامل به زنجیر کشیده شوند ،سلولها و ژنهای
انسانی در راستـای بـازار برچسب خورده و به مزایـده گذاشته میشوند .ریچارد لند اضافه کرده بـود «ما با دستکاری
و تغییر شکلهای حیات ،آفرینش شکلهای جدید حیات را به معنای طغیان ضد فرمانروایی خدا و کوششی برای
خدا شدن میبینیم» (پیترز ،1۸۳0 ،ص )201؛ همین رویکرد بود که سبب شد رهبران دینی در بخشی از بیانهای که
به دفتر ثبت امتیازات مالکیت ایاالت متحده ارسال کردند ،نوشتند «ما بر این باوریم که انسانها و جانوران مخلوقات
خداوندند نه انسانها و بدین ترتیب نباید به عنوان اختراعات بشری به ثبت برسند» (پیترز ،1۸۳0 ،ص .)20۸-201
این بخشی از نگرانیهای الهیاتی دربارة مهندسی ژنتیک ناظر به استدالل بازی در نقش خداست.
شعار  Playing Godبه زمانی بر میگردد که پزشکان درباره قطع یا ادامة حیات بیماران تصمیمهای ویژهای گرفتند.
وقتی فرایند درمان و نگهداری بیمارانی که دچار بیماریهای برگشتناپذیر شدند ،هزینههای سنگینی بر نظام سالمت
جامعه تحمیل میکرد ،گاهی کمیته پزشکی از ادامه درمان آنها خودداری میکرد .عدهای با این استدالل که مرگ و
زندگی تنها در حیطه قدرت خداست و دیگران صالحیت تصمیمگیری در این حوزه را ندارند ،با این گونه تصمیمها
مخالفت کردند .از نظر آنها گویی پزشک به حیات کسی پایان میدهد که تقدیر الهی برایش حیات در نظر گرفته
است یا برای ادامه حیات کسی تالش میکند که دست تقدیر مرگ را سرنوشت او قرار داده و گویا این کار نوعی
«خدایی کردن» است .روت چادویک1میگوید بر اساس الهیاتِ سنتی ،خداوند دارای علم مطلق است و انسانها دارای
وجودی ناقص و علمی محدودند .از اینرو ،تصمیم انسان دربارة مرگ و حیات مصداق نخوتآمیزی از «خدایی
کردن» است ) .(Hayry, M. & Hayry, H. V.2, p. 407شاید اولین بار گروهی از اندیشمندان کاتـولیک رومی،
پروتستان و یهود در نامهای که به جیمی کارتر 2نوشته بودند ،این بیان را درباره مهندسی ژنتیک به کار بردند .آنها در
نامه خود مهندسی ژنتیک و ایجاد تغییر و تحول در ساختار انواع و طبیعت اشیا از طریق دستکاری ژنتیک را «بازی در
نقش خدا» خواندند (پیترز ،1۸۳0 ،ص .)57
تد پیترز ۸مینویسد دربارة تعبیر «بازی کردن نقش خدا» دستکم میتوان به سه معنا اشاره کرد :نخستین معنا مربوط
میشود به رشد آگاهی بشری نسبت به رازهای شگفت آفرینش به گونهای که توانسته است راز و رمزهای پنهان و
ارتباطات علمی پیچیده جهان را کشف کند و به قدرتی خداگونه دست یابد .معنای دوم مربوط میشود به توانمندی
بالفعل حیاتبخشی و مرگآفرینی که پزشکان در محیط کلینیکی از آن برخوردارند .گاهی بیمار در حالتی است که
از نظرش بهظاهر تنها پزشک تعیینکننده مرگ و زندگی اوست ،در حالیکه چنین توانمندیای ویژگی خدایی است.
معنای سوم که در این استدالل مورد نظر ما است ،استفاده از علم برای ایجاد تغییر در حیات و تأثیرگذاری بر تکامل
بشری است؛ یعنی دانشمندان در تعیین اینکه طبیعت بشر چه خواهد بود ،خود را جانشین خدا کرده و بر مسندی
1. Ruth Chadwick
(رئیس جمهور وقت آمریکا( 2. Jimmy Carter
3.Ted Peters
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نشستهاند که تنها به خدا تعلق دارد 5۳ .درصد از کسانی که در یک نظرسنجی از سوی مؤسسه تایم ()Time/CNN
شرکت کردهاند ،ایجاد تغییر در ژنهای انسان را مخالف خواست و ارادة خدا دانستهاند .درنتیجه از نظر آنها مهندسی
ژنتیکی انسان تکیه بر جای خدا و به نوعی خدایی کردن است (پیترز ،1۸۳0 ،ص .)57
میتوان استدالل بازی در نقش خدا را به شکل زیر صورتبندی کرد:
 .1مهندسی ژنتیک ،تغییر در روند تکاملی حیات بشری است.
 .2تغییر حیات و تاثیرگذاری در روند تکاملی بشر ،تنها مختص خداوند است.
 .۸انجام کاری که تنها به خداوند تعلق دارد نوعی هماوردی با قدرت خداوند و در نتیجه نوعی «خدایی
کردن» است.
 .4خدایی کردن و دخالت در آنچه حق انحصاری خداوند است ،غیر اخالقی است.
 .5مهندسی ژنتیک غیر اخالقی است (Shafer-Landau, 2018, p. 608؛ پیترز ،1۸۳0 ،ص .)2۳0
دو اشکال به استدالل بازی در نقش خدا وارد شده است :اشکال اول اینکه مقدمه دوم استدالل ،دستکاری ژنتیک
و ایجاد تغییرات در ویژگیهای ظاهری ،رفتاری و اخالقی انسان را پا گذاشتن به عرصة اختصاصی خدا معرفی کرده
است .با این استدالل که این نوع فعالیتها نوعی خلق و ایجاد موجودی به میل و خواست انسان است و این «خدایی
کردن» است .در حالیکه اگر بخواهیم ایندست تغییرات را آفرینش و کار خدایی بنامیم ،باید کارهایی از قبیل
فرزندآوری ،کشت بذر و تولید غالت یا میوه ،پیوند ساقه برای به وجود آوردن میوههای پیوندی و جدید ،درمان
پزشکی ،جراحی و پیوند عضو را نیز مصداق بازی در نقش خدا تلقی کنیم و غیر اخالقی بدانیم .واقعیت آن است که
هیچیک از این کارها در ردیف آفرینش الهی قرار نمیگیرد تا نوعی هماوردی با قدرت خداوند در آفرینش به حساب
آیند .انسان در همة این موارد تنها نوعی تغییر و تحول در چیزی که موجود است ،انجام میدهد و در اصالح و تقویت
ژنتیکی نیز تنها تغییراتی در ساختار ژنهایی که تحقق دارند ،به وجود میآورد؛ اما حیاتبخشی چیزی نیست که در
حیطه قدرت انسان باشد .خداوند میفرماید آفرینندة نطفه و پدیدارکنندة انسان ،تنها خداوند است (واقعه)52-5۳/؛
همان طورکه رویانندة گیاه خداوند است و کشاورز جُز کشت و نهادن آن در خاک کاری نمیکند (واقعه.)04-0۸/

1

اشکال دوم این است که بازی در نقش خدا همواره غیر اخالقی نیست .کارل راهنر 2بر این باور است که:
انسان در راستای نیل به تکامل خود در حال «شدن» است و شدن بشر عبارت است از خودتعالیبخشی مادة
زنده .طبیعت انسانی در مسیر دستیابی به تجربه آزادی روح است اما حتی در اینجا بازنمیایستد و به سوی
کمالبخشی به گیتی در کلیت آن پیش میرود (پیترز ،1831 ،ص .)811

از نظر او ما انسانها «قدرت فناورانه و برنامهریزی خود را برای ایجاد تحول» حتی در مورد خودمان هم انجام
 .1آیه  ۸سوره فرقان و آیه  7۸سوره حج نیز به عدم توانمندی آفرینش و هستیبخشی تأکید میکند.
 Karl rahner .2الهیاتشناس کاتولیک رومی نیمه قرن بیستم.

149

فصلنامه تأمالت اخالقی ،دورة سوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1941

میدهیم و به عنوان کُنشگر ،مورد کنشِ خودمان هم واقع و خالق خود میشویم .نباید با انتخاب عناوین تلخ و گزنده
برای دستکاری ژنتیکی همچون «بـازی در نقش خدا» مانـع پیشرفتهای بشر در حـوزة علـم شد .ما میتوانیم خلقت
خداوند را با روندی تحولپذیر ،عملی رو به بهتر شدن بدانیم و هیچ منعی وجود ندارد که انسان را مخلوقی شریک
در کار خلقت بدانیم .این نوع بینش ،نگرشی نو در علم اخالق به ما میدهد که دست انسان برای مهندسی ژنتیک،
بهبود بـهره ژنتیکی و پردازش فعّـاالنه آینده بهتری برای خود را باز خواهد گذاشت (پیترز ،1۸۳0 ،ص .)۸14-۸11
انسان بنا بر اندیشه اسالمی نیز میتواند به نوعی آفریدگار باشد .حدیث قدسی اطاعت از دستورات الهی را راهی
برای تخلّق به صفات الهی معرفی کرده است .بینیازی ،حیات ابدی و توانمندی خلـق و آفرینش «ویژگیهای خدایی»
است کـه انسـان بـا پیروی از دستوهای الهی میتوانـد واجـد آنهـا شود (حلی ،1407 ،ص .)۸10حضرت عیسی
علیهالسالم در مواجه با قوم خود فرمود:
من با نشانهاى از جانب پروردگارتان نـزد شما آمدهام .من از گِل براى شما چیزى همانند شکل پـرنده
مىسازم و در آن مىدمم و آن به اذن خدا پرندهاى مىشود و کور مادرزاد و کسى را که دچار پیسى است،
بهبودى مىبخشم و به اذن خدا مردگان را زنده مىکنم و شما را از آنچه خواهید خورد و از آنچه در خانههایتان
ذخیره مىکنید خبر مىدهم .قطعاً در اینها براى شما اگر مؤمن باشید نشانهاى است (آل عمران.)03 ،

همان طور که در اشکال اول بیان شد ،هستیبخشی مختص خداست و انسان تنها در سایة عمل به دستورهای الهی
و به اذن تکوینی الهی میتواند آفریدگار باشد .خالق بودن انسان جلوهای از خالقیت خداوند است ،نه همردیف و در
عرض آن .از اینرو ،حضرت عیسی علیهالسالم زنده کردن مردگان را به «اذن اهلل» دانسته است .خالقیت خداوند ذاتی
اوست و خالقیت عیسی تبعی و به اذن اهلل .بنابراین بازی در نقش خدا به این معنا نه تنها امری اخالقی است ،بلکه نشانة
رشد و تعالی انسانی است و تنها کسانی که از تعالی اندیشه ،برتری اخالق و درستی عملکرد برخوردارند ،میتوانند به
چنین جایگاه رفیعی دست یابند.
 .2-3استداللِ غیر طبیعیبودن
در استدالل غیر طبیعیبودن ،نتایج فاجعهبار مهندسی ژنتیک مورد نظر نیست ،بلکه تصور این است که عمل کردن بر
خالف طبیعت بـه خودیِ خود دارای اشکـال است .بسیاری مانند ریفکین  -نـه تنها با نگـاه الهیاتی ،بلکه بـا نـگـاه
طبیعتگرایی -1بر این بـاورند که «طبیعت» مقـدس است ،بنابراین پـزشکان و دانشمندان را چنین خطاب میکنند:
«سعی نکنید آن را بهبـود ببخشید!» ریفکین بازگرداندن تقدس 2طبیعت را مأموریت و وظیفه بزرگ عصر پیش رو

1. Naturalism
2. Resacralization
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صورتبندی منطقی استدالل به این شکل است:
 .1اقدامات غیر طبیعی ،غیراخالقی است.
 .2مهندسی ژنتیک ،غیر طبیعی است.
 .۸پس مهندسی ژنتیک غیر اخالقی است.
مفهوم «طبیعی» در استدالل «غیر طبیعی بودن» دستکم میتواند دو معنا داشته باشد .هر یک از این معانی فهم متفاوتی
از استدالل به دست میدهد .معنای اول این است که طبیعی را در برابر مصنوعی قرار بدهیم .پس طبیعی هر چیزی است
که با دستکاری و دخالت انسانی ایجاد نشده یا تغییر نکرده است ،بلکه طی فرایندی که طبیعت جهان برای شکلگیری
آن در نظر گرفته ،به وجود آمده است .برای نمونه پدیدهای مثل رانش زمین در صورتی که حاصل شدت بارانهای
فصلی باشد طبیعی است ،اما اگر نتیجه کارگذاشتن مواد منفجره در قسمت معینی از زمیـن بـه دست مهندسان راهسـازی
بـاشد ،غیـر طبیعی است .معنـای دوم مبتنی بـر نظریـه ذاتگرایی است 2.بر این اساس موجودات طبیعی به معنای اول در
تقسیمبندی متنوّعی از انواع قرار میگیرند و هر نوع دارای ویژگیهای ذاتی در قالب جنس و فصل است .جنس ویژگی-
های ذاتی مشترک بین یک نوع و انواع دیگر است و فصل ویژگی ذاتی مختص یک نوع .بنا بر این معنا فعالیتهای
طبیعی فعالیتهایی هستند که ذات یک نوع را حفظ میکنند و فعالیتهای غیر طبیعی آنهایی هستند که ذات و ماهیت
یک نوع را تغییر میدهند .درنتیجه موجود طبیعی موجودی است که ذات و ماهیت آن دچار تغییر نگردد و موجود غیر
طبیعی آن است که تغییرات ذاتی در آن صورت گرفته باشد (.)Shafer-Landau, 2018, pp. 606-608
 .1-2-3نقد استدالل غیر طبیعی بودن
بر اساس معنای اولِ طبیعی بودن ،مهندسی و تقویت ژنتیک انسانی اقدامی غیر طبیعی است؛ چون مداخله در روند طبیعی
تحقق یک انسان یا ویژگیهای آن است؛ اما مقدمه اولِ استدالل به صورت یک موجبة کلیه صادق نیست؛ زیرا مالزمة
منطقی بین غیر طبیعی بودن به معنای اول و غیر اخالقی بودن وجود ندارد .بسیاری از دخالتهای انسانی که وضعیت
طبیعی اشیا را تغییر میدهند ،غیر اخالقی به شمار نمیآیند .طراحی تنة درخت خشک شده به صورت مبلمان زیبا یا میز
آشپزخانه یا آموزش کودکان که موجب تغییر درک آنها از جهان میشود ،عملی غیر اخالقی نیست .معنای دومِ طبیعی
 .1رونالد کول-ترنر ) (Ronald cole-turnerاما ،ایده ریفکین را به چالش میکشد .او از ریفکین میپرسد آیا دی.ان.ای جوهر
حیات است؟ آیا بریدن دیانای چیزی تکبرآمیزتر یا تقدسزداتر از بریدن نسجی زنده است ،آن گونه که در عمل جراجی اتفاق
میافتد؟ رونالدکول میگوید :بعید است استداللی علمی یا فلسفی بتواند دیانای را منحصر به فرد بداند .قابلیت تکثیر و تولید مثل در
دی.ان.ای از اهمیت ویژهای در زیستشناسی برخوردار است ،نیز هویتهای فردی و متمایز ما مربوط به ویژگیهایی متفاوت ژنوم
است ،امـا مشکل است بتوان این قابلیتهای مهم را مایـه تقدس و ارزش متـافیزیکی دی.ان.ای دانست (پیترز ،1۸۳0 ،ص .)02-01
2. Essentialism
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بودن همان طورکه اشاره شد ،مبتنی بر ذاتگرایی و در نظر گرفتن ماهیتِ تشکیلشده از ویژگیهای ذاتی به عنوان جنس
و فصل برای موجودات است؛ در حالیکه دستکم به لحاظ معرفتشناسی شناخت چنین ویژگیهای ذاتی برای انسان
ممکن نیست (ابنسینا ،1404 ،ص  .)۸4ترسیم حد و مرز مشخص بین انواع به گونهای که بتوان به سهولت حیطه درونی
و بیرونی این مرز را معین نمود ،در دسترس بشر عادی نیست .درنتیجه نمیتوان به درستی قضاوت کرد که با چه میزان
تغییراتِ حاصل از مهندسی ژنتیک مرز طبیعت انسانی شکسته میشود تا بر اساس استدالل غیر طبیعی بودن ،عملی غیر
اخالقی قلمداد شود و چه میزان تغییراتِ حاصل از مهندسی ژنتیک ذاتیات انسان را متحول نمیکند و از گزند استدالل
غیر طبیعی بودن در امان خواهد بود .افزون بر اینکه در برخی موارد تقویت ژنتیکی انسان تغییر در اعراضاند و مصداق
تغییر ماهیت نیستند ،مثل تغییر رنگ چشم ،افزایش قد ،تقویت عضالت و ماهیچههای بدن.
اما آیا همیشه تغییر ماهیت و طبیعت انسان غیر اخالقی است؟ اگر کسی برای ارتقای اندیشه ،اصالح شخصیت و
تحـول اخالقی و نوع عملکرد خـود ،برای اینکـه متفکرتر ،امیدوارتر ،دلسوزتر ،مهربـانتر و عاقـلتر شود ،کتابهایی
را مطالعه کند و مشاوره بگیرد و برای بهتر شدن خودش بکوشد ،کاری غیر اخالقی کرده است؟ به نظر نمیرسد این
نوع تغییرات اساسی در شخصیت ،غیر اخالقی باشند .بنابراین هر گونه تغییر در شخصیت ،غیر اخالقی نیست؛ بهویژه
با توجه به اینکه برخی انسانها دارای طبیعتِ بدی هستند .این درحالی است که چنین تغییراتی با تغییرات حاصل از
مهندسی ژنتیک در اینکه تغییر طبیعت را در پی دارند و عملی غیر طبیعی هستند و با دخالت انسان صورت گرفتهاند،
مشترک هستند و تمایز روشنی که زمینهساز غیر اخالقی دانستن مهندسی ژنتیک باشد ،به چشم نمیخورد و بهظاهر
این سؤال بیپاسخ مانده است که چرا باید انجام تغییراتی در طبیعت موجودات امری غیر اخالقی است؟ در حالی که
برخی اندیشمندان معتقدند انسانها فینفسه از اساس در روند تکامل هستند .دیوید مارتین 1بر این باور است که
دستکاری ژنومها بخشی از روند تکامل است و این فناوریها به هیچوجه دستکاری تکامل نیست ،بلکه خودِ تکامل
است (جرمی ،1۸۳۸ ،ص  .)1۳۳همان طورکه جودیت تریس 2میگوید شایـد امروزه بسیاری بـه بهانـة دست بردن در
طبیعت انسانی یـا خلقت الهی دستکاری ژنتیک را غیراخالقی بدانند؛ «چراکه در این صورت انسان پای خود را از
گلیمش درازتر کرده است ».اما چه بسا با گذر زمان و گسترش تبلیغات و آشنا شدن مردم با منافع مهندسی ژنتیک،
ترسشان از این فناوری نوین کاسته شود و مهندسی ژنتیک تبدیل به رویة مقبول اجتماعی شود .پیشتر سقط جنین و
لقاح مصنوعی نیز ناهنجاری اجتماعی و به نوعی غیراخالقی تلقی میشدند ،ولی به تدریج مقبولیت اجتماعی پیدا
کردند و وضعیت متفاوتی پیش آمد (جودیت و همکاران ،1۸20 ،ص .)250
به نظر فرانسیس فوکویاما ۸هزینة سنگینِ تقویت ژنتیک انجام آن را برای بسیاری ناممکن میسازد و مهندسی
1. Dave Martin
2. Judith Tracy
3. Yoshihiro Francis Fukuyama
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ژنتیک در معدود خانوادههای ثروتمند  -به دلیل اینکه همه انسانها توان پرداخت هزینة آن را ندارند  -نمیتواند
طبیعت انسانی را تغییر بدهد؛ زیرا این میزان تغییر از نظر آماری تغییر مهمی در کل جمعیت جهانی به وجود نمیآورد
و اینکه بخواهیم به خاطر ترس از تغییر سرشت انسانی ،مانند شورای اروپا این گونه اقدامات را تحریم کنیم ،قدری
احمقانه است (فوکویاما ،1۸۳4 ،ص )112؛ اما واقعیت این است که استدالل غیر طبیعی بودن مبتنی بر دستکاری طبیعت
انسانی نیست؛ تا حدی کـه منجر به تغییر مهم در کل جمعیت جهانی بشود .عالوه اینکه دستکاری ژنتیـک حتی یک
انسان میتواند در ادامه روند و زنجیره تولید نسل به سرعت اثرات خود را در جامعه انسانی نشان دهد.
 .3-3استدالل اصالت (بدلی و تقلبی نبودن)
استدالل اصالت مبتنی بر این پیشفرض است که انسان به گونهای آفریده شده که در شرایط طبیعی با محدودیتهایی
مواجه است و قرار است با انتخاب خود و با گذر از موانع به مقصد مطلوب که هدف خلقت اوست ،نایل آید .برای
نمونه انسان به گونـهای آفریده شده که توانگری و توانمندی را دوست میدارد .در عین حـال ،جهانی که او در آن
زیست میکند ،همواره به این صورت نیست که او بتواند به این خواسته طبیعی و میل درونیاش پاسخ مثبت دهد؛ بلکه
در مسیر دستیابی به این میل درونی با موانعی روبروست که او را در تزاحم بین این میل و میلهای دیگرش قرار میدهد.
گاهی مسیر دستیابی به توانمندی و توانگری یک شخص از تضییع حقوق دیگران میگذرد؛ ولی فطرت انسانی و
الهیاش او را از آن باز میدارد .اینجاست که انسان در جدال این دو میل درونی با انتخاب خود یکی را بر میگزیند
و این انتخابهای اختیاری سبب رشد و تعالی یا سقوط ارزشی او خواهد شد یا در تزاحم سستی و کوشش است که
انتخاب کوشش موفقیت را رقم میزند .چنین به نظر میرسد که شرط تعالی الهی و موفقیت در زندگی آن است که
انسان بر اساس صفات شخصی خود کوشش کند و به نتیجه برسد؛ اما تقویت ژنتیکی یک راه کوتاه است که موجب
میشود وضعیت مناسب ظاهری و عملکردی و بهتر شدن خصوصیات اخالقی ما درواقع متعلق به ما نباشد و به بیانی
اصالت ما را سلب میکند .فرض کنیم با تزریق نوعی مواد شیمیایی اخالق فردی و اجتماعی یک شخص انسانی بهبود
پیدا کند ،آیا میتوان گفت این فرد رشد اخالقی و تعالی روحی ارزشی پیدا کرده است؟ آیا نمیتوان چنین شخصی
را با ورزشکاری که دوپینگ میکند ،مقایسه کرد و نتیجه گرفت همان طورکه بلنـد کردن وزنـه سنگینتر با دستـان
ورزشکاری کـه دوپینگ کرده است ،او را قهرمـان نمیکند 1،متخلّق شدن به اخالق پسندیده از طریق تقویت ژنتیکی
نیز سبب نزدیکتر شدن به غایت خلقت انسانی نیست و ارزش به حساب نمیآید؟ به قول مارتین هایدگر:
خطر متوجه انسان در وهله نخست از سوی ماشینهای بالقوه مرگبار و ابزارهای صنعتی نیست .خطر واقعی
همیشه متوجه جوهر و وجود اوست؛ خطر تحمیل قید و بند بر او ،خطر محروم شدن او از برخورداری از
 .1امروزه کارکردهای مهندسی ژنتیک در حوزه ورزش مانند ژندرمانی و تقویت ژنتیک در راستای بهبود عملکرد ورزشی از جهت وضع
قوانین ،سیاستگذاری و مسائل اخالقی مورد مناقشه جدی قرار گرفته است (.)See: Tamburrini & Tännsjö, 2005
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الهامات اصیل بیشتر و بنابراین محروم شدن او از احساس نیاز به دستیابی به حقیقتی بنیادیتر (فوکویاما،
 ،1830ص .)77

البته معنای سخن هایدگر وقتی روشنتر میشود که توجهمان را به این واقعیت معطوف کنیم که معلوم نیست
تقویت ژنتیک همیشه در راستای اهداف و آرمانهای بشردوستانه و الهی بهکار گرفته شود ،چه بسا این فناوری دست-
آویزی برای برآوردن امیال شوم و پلید زیادهخواهانه برخی انسانهای تأثیرگذار و صاحب نفوذ قرار گیرد.
استدالل اصالت را میتوان به شکل زیر صورتبندی کرد:
 .1اگر عملی اصالت ما را تضعیف کند ،غیر اخالقی است.
 .2تقویت ژنتیکی ،اصالت ما را تضعیف میکند.
 .۸پس تقویت ژنتیکی غیر اخالقی است ).)Shafer-Landau, 2018, p. 605
مدافعان تقویت ژنتیک میگویند افزایش توانمندی از طریق مهندسی ژنتیک ،یکی از انتخابهای خودِ اصیل است
و نتیجه انتخاب خودِ اصیل نیز اصیل خواهد بود ()Shafer-Landau, 2018, p. 606؛ بخصوص وقتی فرض مسئله،
افزایش توانمندی از طریق مهندسی ژنتیک به صورت اختیاری و کامالً آگاهانه است .اگر کسی با انتخاب خود در
دورههای آموزش روابط اجتماعی یا تهذیب اخالق شرکت کرده یا کتابهایی در این زمینه مطالعه نموده و درنتیجـه
تعـامالت اجتماعی و خلـق و خـوی بهتری پیـدا کرده است ،آیا متهم است که ایـن فضیلتها و موفقیتهایش نتیجة
خودِ اصیل او نیست؟ دربارة کسی که با اصالح غذایی توانسته است عصبانیت خود را تا حد زیادی کنترل یا حافظه
خود را تقویت کند یا سوء ظن خود را از بین ببرد و نسبت به دیگران مهربانتر شود ،چه باید گفت؟ آیا میتوان گفت
همه اینها ارزش و موفقیت به شمار نمیآید؛ به این دلیل که نتیجه عملکرد خودِ اصیل نیست و نوعی میانـبر است؟ به
نظر نمیرسد بتوان به این سؤالها پاسخ مثبت داد .همچنین نمیتوان تقویت ژنتیک را با ورزشکاری که دوپینگ
میکند ،مقایسه کرد؛ زیرا ارزیابی ارزش اخالقی اعمال انسانی بر اساس واقعیتها و لحاظ همه مؤلفهها از جمله میزان
تأثیرگذاری اختیار و اراده آگاهانه انسان خواهد بود.
 .4-3اصل رعایت حقوق دیگران
دستکاری ژنتیکی اقدامی متهوّرانه است که بشر را با خطرات جدی مواجه خواهد نمود .یک ژن که بر یک عامـل
بیماریزا اثر میگذارد ،ممکن است پیامدهای ثـانویهای داشته باشد که در زمان تعمیر آن پیشبینی نشده است ،اما بعد
از گذشت سالها خود را نشان دهد یا حتی بعد از یک یا چند نسل بروز کند (فوکویاما ،1۸۳4 ،ص  .)11۳به ویژه در
مورد مهندسی ژنتیک «جرمالین» نمیتوان منافع پزشکی را دستاویز اخالقی جلوهدادن آن قرار داد؛ زیرا این اقدام به
درمان انسانهایی میپردازد که هنوز بیماریای متوجه آنها نیست .مهندسی ژنتیک جرمالین پیامدهای ناشناخته و غیر
معلومی در پی دارد .ساختار پیچیده ژنها که دانش بشر در مقایسه با جهلش در این باره همچون قطره در قیاس دریاست
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و همچنین تأثیر متناوب تغییرات در پیدایش و بروز ویژگیهای نامشخص در نسلهای آینده بخصوص با توجه به ابهام
در چگونگی تعامل ژنها ،چیزی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت .چه بسا حذف یک ژن معیوب از ساختار ژنی
سبب فروپاشی سیستم دفاعی بدن در برابر ویروس مرگباری شود که سالها پنهان بوده است (ایمانیخوشخو،1۸20 ،
ص  .)2۸0از اینرو ،دستکاری ساختار ژنها ،دست کردن در النه مار و زنبور است .پایان این دومینوی بزرگ و
خطرآفرین که با یک حرکت به ظاهر جزئی صورت میگیرد ،ناپیداست و معلوم نیست در چه بازه زمانی چه تخریبها
و تأثیرهای دهشتناکی دامنگیر جامعه انسانی خواهد شد .از آنجایی که میزان آسیب محتمل چنین اقدامی بر انسانهای
دیگر نامعلوم است ،دستکم ،رویکرد محافظهکارانه چنین اقدامی را غیر اخالقی میداند تا زمانی که ثابت کنیم
حقوق دیگران ضایع نخواهد شد یا آسیبها به اندزهای خواهد بود که از نظر اخالقی تضییع حق دیگران به حساب
نمیآید ،مانند اقدام پزشک جراح حاذق که امکان صدمه به بیمار ،اقدام او برای جراحی را غیر اخالقی نمیکند .از
سوی دیگر به وجود آوردن چنین تغییراتی در ساختار ژن انسان بویژه در مهندسی ژنتیک جرمالین و تغییر صفات
نسلهای آینده یکی از چالشهای اخالقیای است که مهندسی ژنتیک انسانی با آن روبروست .نسلهای آینده هیچ
فرصتی برای اظهار نظر و اعالم رضایت در مورد چنین تغییراتی را ندارنـد (هـانی ،1۸2۸ ،ص  )107و تصمیمگیری
برای تغییر اساسی در زنـدگی انسانهای دیگر بدون اطالع و اعالم رضایتمندی از سوی آنها غیر اخالقی است؛ زیرا
هر انسانی حق دارد ،اگر قرار است تغییرات غیرطبیعی در زندگی او صورت بگیرد ،آزادانـه انتخاب کنـد و مهندسی
ژنتیک جـرمالیـن این آزادی را از نسلهای آینده سلب میکند.
احترام به حقوق همة انسانها حتی آنهایی که در آینده به وجود خواهند آمد ،ضرورتی اخالقی است .مخالفان
مهندسی ژنتیکِ ژنهای جنسی (جرمالین) معتقدند این نوع مهندسی حقوق نسلهای آینده را نادیده گرفته است .آیا
نمیتوان دستکاری ژنهای جنسی را با تخریب محیط زیست مقایسه نمود؟ شاید امروزه امری پذیرفته شده باشد که
دستکم یکی از جهات غیر اخالقی بودن تخریب محیط زیست تضییع حقوق نسلهای آینده انسانی است؛ زیرا جهان،
کره خاکی و اکوسیستم حاکم بر آن مِلک طلق انسان امروزی نیست تا هر طور بخواهد با آن برخورد کند .نسلهای
آینده بشر نیز حـق دارند از هوای پاک ،آب و خـاک پاکیزه و دیگر مؤلفههای ضروری برای زندگی سالم بهرهمند
باشند ،بنابراین میتوان گفت:
 .1هر فعالیتی که حقوق انسانهای دیگر را نادیده بگیرد ،غیر اخالقی است.
 .2مهندسی ژنتیک انسانی حقوق انسانهای دیگر را نادیده میگیرد.
 .۸بنابراین مهندسی ژنتیک انسانی غیر اخالقی است.
ممکن است موافقان مهندسی ژنتیک انسانی الزامی بودنِ لحاظ رضایتمندی نسلهای آینده را در تنافی با حق
انتخاب نوع زندگی انسانهایی بدانند که اکنون زیست میکنند .برای نمونه پدر و مادر حق دارند تصمیم بگیرند
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فرزندی که قرار است عهدهدار تغذیه ،حراست ،تربیت و پرورش آن باشند ،دارای چه نوع ویژگیهای ظاهری و
اخالقی باشد .تنها تنافی با اصول مسلّم اخالقی یا تعـارض با اهداف متعـالی انسانی والدین یـا فرزند است که میتواند
انتخاب و تصمیم والدین دربارة فرزند آیندهشان را محدود نماید .ممکن است پدر و مادری دوست داشته باشند
فرزندشان دختر یا پسر باشد ،بلند قد باشد ،شجاع باشد ،بخشنده و مهربان باشد ،باهوش ،بلندنظر و دانشدوست باشد.
چرا باید انتخاب والدین هنگامی که ناچار میبایست یک شیوه فرزندآوری را برای خود انتخاب کنند تنها به خاطر
عدم اعالم رضایتمندی فرزندی که از اساس نمیتواند رضایتمندیاش را اعالم نماید ،غیر اخالقی باشد؟ این در
حالی است که چه بسا فرزند هم با نظر والدین خود موافق باشد ،اما امکان اعالم موافقت برای او فراهم نیست .در
اینصورت چنانچه والدینی که تصمیم دارند تغییراتی را در ژنوم فرزند خود به وجود آورند ،از انجام چنین تغییراتی
خودداری کنند ،بیدلیل از حق انتخاب خود گذشتهاند .همچنین خواسته فرزندشان را نادیده انگاشتهاند .از اینرو ،از
سوی فرزندشان متهم هستند به اینکه برای بهزیستی او تالش نکردهانـد ،بلکه حـق اخالقی فرزندشان را ضایـع کردهاند.
چون در فرض مسئلـه ،اصل رعایت حقـوق دیگران اقتضا میکند که والدین اقدام به مهندسی ژنتیک نمایند .اگر
بخواهیم هر نوع اعالم رضایتمندی فرزندی که هنوز به دنیا نیامده را در انتخابهای والدین دخیل بدانیم باید جلوی
فرزندآوری را هم بگیریم؛ زیرا والدین رضایتمندی فرزند آیندهشان برای به دنیا آمدن را کسب نکردهاند.
از سوی دیگر حق آزادی انتخاب والدین درباره آیندة زندگیشان تا جایی پر اهمیت جلوه کرد که برخی با همین
استدالل سقط جنین را هم اخالقی دانستند .پیشتر سقط جنین - 1جز در مواردی که جان مادر در خطر بود -به عنوان
حق تلقی نمیشد و غیر اخالقی و غیرقانونی بود .در سال  1271دادگاه عالی ایالت تگزاس در برابر ادعای زنی که
میگفت نمیخواهد بچهاش در فقر و بیچارگی بزرگ شود و از طرفی توانایی مالی هم ندارد تا به ایالت دیگری که
سقط جنین در آن آزاد باشد برود ،وید (دادستان وقت تگزاس) حق سقط جنین مادران را به وجود آورد .رونالد
دورکین 2در کتاب «قلمرو زندگی» ۸مدعی شد از آنجا که تصمیم به سقط جنین از حیث اهمیت در تراز یک تصمیم
و تعهد دینی است ،حق سقط جنین در بطن حق آزادی انتخاب دین تضمین شده است .جان رابرتسون ،کارشناس
اخالق فناوری زیستی« ،حق آزادی در تولید» را یک حق بنیادی معرفی کرد که بر اساس آن افراد میتوانند تولید مثل
کنند یا جنین را سقط کنند .حق تولید ،شامل بارور کردن نطفه در آزمایشگاه و کنترل مرغوبیت نیز میشود و کنترل
ژنتیکی نیز از این حق مستثنی نیست (فوکویاما ،1۸۳4 ،ص  .)151-150به نظر نمیآید دلیلی داشته باشیم تا آزادی
والدین در انتخاب فرزندآوری و ویژگیهای فرزند را به خاطر رعایت حق نسلی که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته
است ،زیر پا بگذاریم؛ بلکه شهود اخالقی ما حق آزادی والدین را مقدم بر حق اظهار نظر نسل آینده میداند؛ جُز در
1. Abortion
2. Ronald Dworkin
3. Lifes Dominion
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مواردی که والدین بخواهند از حق آزادی خود سوء استفاده کنند؛ اما وقتی دستکم به صورتی موجّه و معقول قصد
دارند وضعیت فرزند آینده خود را سامان بخشند ،به نظر نمیرسد دلیلی موجهی وجود داشته باشد که آنها را از این
حق محروم کند .همان طورکه وقتی فرزند هنوز به حدی از بلوغ نرسیده است که صالح خود را بداند ،تصمیمگیری
والدین در جهت مصالح او درباره اموال ،سالمت ،آموزش و پرورش او غیر اخالقی نیست .بدیهی است در این گونه
موارد کسی برای اعالم رضایت از سوی کودکی که اصالً قدرت تصمیمگیری ندارد ،معطل نمیماند .از اینرو ،به
نظر میآید آنچه تعیینکننده است ،رعایت مصلحت واقعی نسل آینده است و در این راستا عـدم اعالم رضایتمندی
نسل آینده مانـع اخالقی به حساب نمیآید.
نتیجـهگیری
فناوری مهندسی ژنتیک میتواند در ژنهای سلول میکروبی که تولید مثلی و به عبارتی جنسی هستند یا در سلولهای
سوماتیک که غیر مولّد و نازا هستند ،صورت پذیرد .هر یک از این دو نوع مهندسی ژنتیک میتواند با هدف درمان
و اصالح ژنهای معیوب یا پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی یا برای تقویت ژنتیک مطابق با میل مهندسِ ژنتیک یا
شخص سوژه انجام پذیرد .تقویت ژنتیک بخشی از مهندسی ژنتیک است که در آن ژنهای  DNAبرای بهبود فرم،
عملکرد و اخالق انسان ،فراتر از سطحی که برای تأمین سالمتی ضرورت دارد ،دستکاری میشوند .کسانی که مهندسی
ژنتیک انسانی را غیر اخالقی میدانند ،به استدالل بازی در نقش خدا ،غیر طبیعی بودن ،غیر اصیل بودن و اصل رعایت
حقوق انسانهای دیگر تمسک جستهاند .برخی نیز معتقدند مهندسی ژنتیک میتواند تأثیر بسزایی در درمان بیماریهای
العالج ژنتیکی و ارثی داشته باشد؛ همان طورکه تقویت ژنتیکی به بهزیستی و افزایش کیفیت زندگی انسان کمک
شایانی خواهد کرد .از اینرو ،مهندسی ژنتیـک اخالقی است .بـر اساس بررسی صورت گرفتـه در این پژوهـش
هیچیک از ادلـه مخالفان نمیتواند مدعای ایشان را به صورت مطلق اثبات کند .از سوی دیگر مزایای احتمالی تقویت
ژنتیکی و فواید درمانی مهندسی ژنتیکی دلیل قانعکنندهای برای اخالقی دانستن مهندسی ژنتیک به نظر نمیرسد؛ زیرا
تا کنون نه مزایای تقویت ژنتیک عملیاتی شده است و نه امیدها در حوزه درمان ژنتیکی به وقوع پیوسته است و هنوز
نتایج آزمایشگاهی قطعی آنها را تأیید نمیکند؛ بلکه خطرات نامعلوم و غیر قابل کنترل مهندسی ژنتیک بخصوص
جرمالین ،نبود اطالعات کافی آزمایشگاهی و عدم اطمینان از نتیجه درمان به وسیله مهندسی ژنتیک مانع جدی در
مسیر تجویز اخالقی مهندسی ژنتیک حتی در سطح درمانی است .بنابراین چنانچه فناوری نوین مهندسی ژنتیک فینفسه
لحاظ شود ،دالیل کافی غیر اخالقی بودن آن را پشتیبانی نمیکند؛ اما در صورتی که با توجه به پیامدهای حاصل از
آن مورد ارزیابی قرار گیرد ،تنها زمانی اخالقی است که هر یک از مزایای درمانی آن به فراخور خود از نظر عرف
پزشکی و درمانی اجازه چنین مخاطره و ریسک را به درمانگر بدهد .اما تجویز اخالقی تقویت ژنتیک در جهت بهبود
عملکرد انسانی و تقویت فضایل اخالقی منوط است به اینکه در هر مورد اوالً تا حد قابل توجهی اطمینان حاصل کنیم
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که دچار خطرهای فردی و نسلی نخواهیم شد؛ ثانیاً به دلیل احتمال خطرهای جبرانناپذیر ،نتیجهبخش بودن آن
تأییدهای کافی داشته باشد.
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