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Abstract 

The purpose of the present study is to review and analyze the extent and quality 

of the impact of nature/genetics on human behavior and changeability in the process 

of education. The method of study is descriptive-analytic and the results indicate 

what has been mentioned in the Qur’anic verses and traditions as a seemingly 

deterministic theme called “good and bad nature” is not in contradiction with human 

free will for changing and intellectual and behavioral transformation. Humans, 

despite natural and genetic harms that they inherit from their parents, can clear them 

away from their existence by being in a good and suitable situation or can deactivate 

them by highlighting their good traits. Free will in the existence of a human is an 

obvious issue and education and transformation in the world of events and changes is 

feasible and inevitable. If natural and genetic determinism were dominant on human 

beings, then praising and blaming and reward and punishment would be meaningless 

and it is against improvisation. 
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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل حد و کیفیت تاثیر طینت و ژن در رفتار آدمی و امکان 

تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که  -تغییرپذیری در روند تعلیم و تربیت است. روش پژوهش توصیفی

آمده، هیچ منافاتی با « طینت بد و یا خوب»با مضمون به ظاهر جبرگرایانه با نام آنچه که از آیات و روایات 

های طینتی و ژنتیکی که از  توانند با آسیب ها می اختیار انسان در تغییر و تحول فکری و رفتاری ندارد. انسان

وجود خود پاک کنند و  ها را از اند، با قرار گرفتن در شرایط خوب و مناسب آن آسیب والدین خود به ارث برده

پذیری و تغییر  یا آنها را با غلبه خوبی و نیکی غیر فعال نمایند. اختیار در وجود آدمی امری بدیهی و تربیت

بود، مدح  ناپذیر است. اگر جبر طینتی و ژنتیکی بر بشر حاکم می در عالم حوادث و تغییرات ممکن و اجتناب

 شد که این خالف بداهت است.  نا میمع و ذم و مواخذه و پاداش و عقاب هم بی


 گرا. پذیری، علم اثبات طینت، ژن، علم ژنتیک، جبر، اختیار، تغییرپذیری، تربیت ها:کلیدواژه
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.مقدمه1

ها به هم  های جدید ژنتیک به ویژه با علم کوانتوم درآمیخته و آن حتمیت پیشین را درباره ژن امروزه یافته
است که نقش  ها به این باور دامن زده  نگر نسبت به محوریت ژن کردهای قطعیریخته است. اما برخی روی

حتمیت »ها در رقم زدن سرنوشت انسان انکارناپذیر بوده و برای برخی دانشمندان بیولوژیسم یا  اساسی ژن
ع دهندگان آن همه چیز از سیاست تا اخالق را به آن ارجا به یک ایدئولوژی تبدیل شده و ترویج« زیستی

های اجتماعی غرب را  نظام 2«شناسی جامعه زیست»در کتاب  0931در سال  1دهند. ادوارد ویلسون می
های مختلف صورت  ذاتی و جزئی از سرشت آن معرفی کرد. او معتقد است اگرچه انتخاب در الیه

 (.0ص ،0990ها است )ویلسون،  ها با ژن گیرد، اما محور اصلی انتخاب می
هوش و ساختار  5ای: منحنی زنگوله»در کتاب  0990در سال  4و چارلز مورای 3ریچارد هرنشتاین

های طبقاتی در آمریکا را با باور به اینکه کسی مقصر نیست،  ، تفاوت«اجتماعی در زندگی آمریکایی
ای از  ای کاماًل زیستی معرفی و اعالم کردند. منشاء این تلقی که انسان اراده هاست، مسأله کار، کار ژن

واتسون و حتمیت زیستی  6کند، متأثر از دو نگرش رفتارگرایی د ندارد و هرگونه طراحی شود، عمل میخو
است. واتسون بنیانگذار رفتارگرایی، همه رفتارهای انسان را محصول آموزش و تربیت و  7و بیولوژیسم

دانست.  شناسی را تنها رفتار می دانست و موضوع روان سازی می همه تعلیمات را محصول شرطی
   کند. هایش تعریف نمی بیولوژیسم هم انسان را چیزی جز مجموعه ژن
کردیم سرنوشت  ای به مجله تایم گفته است که ما فکر می جیمز واتسون برنده جایزه نوبل در مصاحبه

 های ماست. دانیم که به میزان زیادی سرنوشت و تقدیر ما در ژن و تقدیر ما در اخترهای ماست. اینک ما می
دانند. در حالی که ایان  ها می سازی نیز همه رفتارها و تمایالت اخالقی را از ژن حتی برخی مخالفان شبیه

کنند، او یگانه دانستن هویت  ها تنها بخشی از شخصیت انسان را تعیین می معتقد است که ژن 8ویلموت
 (.10-19م، ص2662 ؛ جمل،01ص ،0910داند )پیترز،  سازی شده را با اصلش توّهم می شخص شبیه

                                                           
1. Edward Osborne Wilson 

2. Sociobiology 

3. Richard Herrnstein 

4. Charles Murray 

5. The Bell Curve: Intelligence and class structure in American Life  
6. Behaviorism 

7. Biologism 

8. Ian Wilmut  
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معتقد  1اند. گرگوری پنس ها به رواج جبرگرایی ژنتیک هشدار داده دانشمندان زیادی در این حوزه
هاست، روبه گسترش بوده و بر اثر موفقیت پروژه جهانی ژنوم انسانی  است این باور که هر چیزی در ژن

اینگونه که برای همه رفتارها و  گوید نیز می 2تقویت شده است. متخصص بزرگ ژنتیک فرانسیس کالینز
گرایی ژنتیکی  شود، نوع جدید و خطرناکی از جبر و ایجاب ای ژنتیکی گزارش می ها پیش زمینه بیماری

ها هستیم، وقتی که به حد  آرام آرام در حال تصرف و غلبه بر فرهنگ ماست. این ذهنیت که ما همان ژن
شود )پیترز،  های کیفری میثباتی دستگاه ه آزاد و حتی بیافراطی خود برسد، منجر به نفی اختیار و اراد

 (.22، ص0910
هایی درباره طینت انسان وجود دارد که به ظاهر نوعی  از سوی دیگر، در متون و نصوص دینی بحث

 کند.  جبر و محکوم بودن را به ذهن القاء می
  که  اتیاین روا  ارد. براساسنت مؤمن و کافر وجود دیبابی با عنوان ط ،در برخی کتب معتبر روایی

  با سرشت  یهای شوند: انسان یم  میتقس  یکل  دو گروه  ها به ، انسان اند شهرت یافته«  نتیط»به روایات 
بد که پایانی جز دوزخ ندارند. این   با سرشت  یهای شان بهشت است و انسان خوب و ایمانی که جایگاه

کند. حتی  سرشتان و کّفار را از بد طینتان معرفی می ان را از نیکروایات انبیاء، امامان، مومنان و شیعی
ها و  ها و کماالت و مقام انسانیت را متعلق به مومنان و تمام بدی برخی از این روایات تمام خوبی

 (.1-2، ص9 تا، ج ؛ کلینی، بی002-99، ص0، ج0919ها را از کافران دانسته است )صفار قمی،  پستی

.بیانمسأله2

 های پژوهش این است که: با توجه به مطالبی که در مقدمه نوشتار حاضر آمد، پرسش
کننده رفتار ما  های ما بیان ( آیا ما محکوم طینت خویش هستیم؟ آیا کشفیات ژنتیک و ژن0

 هایمان هستیم؟ باشند؟ آیا ما همان طینت و یا ژن می
آیا خداوند اختیار را در طینت ما سرشته و یا در اند؟  ها آزادی و اختیار را از ما سلب کرده ( آیا ژن2

 ریزی کرده است؟  ها برنامه ژن

توان امر تعلیم و تربیت و باید و نبایدهای رفتاری و  اگر پاسخ به سواالت باال مثبت باشد، چگونه می
ل شمار در زمینه تاکید بر آموزش و پرورش و اص های دینی آمده و مطالعات بی اخالقی که در آموزه

                                                           
1. Gregory Pence 

2. Francis Sellers Collins 
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ها و  پذیری و تغییرپذیری را توجیه نمود؟ آیا تعرضی میان بحث طینت و ژنتیک با این آموزه تربیت
 دستاوردهای علمی وجود دارد؟ 

هایی از این گروه از اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر بوده تا در آن فرضیه جبر طینتی و  پرسش
ش و پرورش و تغییر رفتار و نگرش به همراه دیدگاه یا ژنتیکی را در تقابل با اختیار انسان و تاثیر آموز

 مخالف آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ها.چیستیوچگونگیعملکردژن3

سلول وجود دارد. به تعبیر دیگر، ژن بخشی از مولکول دی. ان. ای.  DNAهر ژن در بخشی از 
های  ها به مولکول فرایند رونویسی، ژنها، طی  باشد که روی یک رشته از آن قرار دارد. درون یاخته می

RNA شوند یا دربرگیرنده اطالعاتی جهت  شوند که یا به شکل مستقیم در سلول استفاده می تبدیل می
 شود. ها ساخته می تولید پروتئین هستند و طی فرایند ترجمه، پروتئین مربوط به آن

 
 ود را داردوجود دارند و هر کدام عملکرد خاص خ DNA ها در ژن - 1شکل

 شمار، درون میلیاردها ترین واحد شیمیایی اطالعات وراثتی است که به تعداد بی ژن کوچک
جفت کروموزوم  29سلول که بدن ما از آن تشکیل شده، جای دارد. طبق مطالعات صورت گرفته در 

د دارد هسته سلول انسانی، حدود بیش از صد هزار ژن اصلی و بیش از این مقدار ژن غیر اصلی وجو
(Abecasis, 2012 Auton &09ص ،0910ر.ک. نورمحمدی،  ؛.) 

ها رفتارهای  انتقال صفات پدر و مادر به فرزندان است. افزون بر این، ژن  های ژن،   یکی از ویژگی
ترین این اعمال سلولی،  کنند و یکی از مهم سلول را هم کنترل کرده و مانند اتاق فرمان سلول عمل می

 های پدر و مادر به فرزندان است. انتقال ویژگیعمل تولید و 

.ژن،محکومیامختار؟4

پردازند، دائمًا در حال  هایی که در زمان خاص در درون یک سلول به فعالیت می تعداد و نوع ژن

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromosome_DNA_Gene.svg?uselang=fa
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ها در مجموعه ژنتیکی هسته سلول فعال شوند، آن  باشند. هر اندازه تعداد بیشتری از ژن تغییر و تحول می
های غیر قابل تغییر منتقل  ها نسخه تواند انجام دهد. ژن تری می تر و اختصاصی کارهای پیچیدهسلول 

شده از طریق وراثت نیستند، بلکه رابطه مستقیمی بین چگونگی فعالیت مجموعه ژنی و فعالیت ویژه 
رفتن  های مغزی وجود دارد. در ارتباطات نورونی، تغییرات دائم ساختاری به صورت از بین نورون

های دیگر، سبب ساختار و تغییر کارکرد نورونی در ارتباط  ها و به وجود آمدن سیناپس بعضی از سیناپس
هایی که مجموعه  گیرد. مطابق با برنامه های ژنتیکی انجام می های دیگر و نیز تحت نظر فعالیت با نورون
رای ارتباطات سودمند نیستند، از بین استفاده که دا های بی کند، دائمًا نورون ها را کنترل می ژنی، آن

باشند.  کنند. همین تغییرات منشاء اطالعات می های مفید جا باز می روند و برای فعالیت نورون می
  فعال دارند که بیست هزار ژن  ها چیزی حدود سی  های عصبی یا نورون برخی بر این باورند که سلول

شوند. با این حال هنوز برای ایجاد اطالعات الزم  عال میهزار تای آن به طور اختصاصی تنها در مغز ف
ها  های مغز ده به توان دوازده و تعداد ارتباطات سیناپسی بین آن در مغز کافی نیستند، زیرا تعداد نورون

های فوق، مغز  باشد. بنابراین، طبق نظر کارکردگرایان، به استناد داده چیزی حدود ده به توان پانزده می
ذهن »که،  منبعی اطالعاتی خارج از خود متکی باشد تا بتواند به طور طبیعی کار کند. نتیجه اینباید به 

 (.09، ص0931رحیم،  )نجل« آید مساوی است با مغز به اضافه اطالعاتی که از بیرون می

هادهینحوهترجمهژن.سامان5

ها نیاز دارد، ترجمه گردند.  به آن ای که تنها هنگامی که سلول دهی شوند، به گونه ها باید سامان ژن
یک سلول میزان ترجمان یک ژن را براساس شرایط محیطی )مانند دما، مواد اولیه موجود، نوع خوراک 

تر کاربردش در یک ارگانیسم  ( و از همه مهم...( و شرایط داخلی )مانند متابولیسم، چرخه سلولی و...و
های یکسانی دارند،  تبع آن ژن و به DNAهای بدن ما  ی سلولکند. به عنوان مثال تمام پیچیده تعیین می

های چشم ما  شود که سلول ها به جهت عملکرد متفاوت باعث می اما تفاوت در میزان بیان ژن
هایی مقاوم و با عملکرد  های روی پوست، سلول هایی حساس به نور بوده و در طرف مقابل سلول سلول

ها نشان از تاثیر محیطی و عواملی به جز وراثت  همین یافته .(Alberts & et al., 2002)متفاوت باشند 
 ها دارد.  در عملکرد ژن

شناسی مولکولی، مغز  های جدید زیست کننده نیاید، ولی طبق یافته شاید این دالیل به ظاهر قانع
ی را از های فعال، اطالعات عظیم های گوناگون از ژن در ایجاد ترکیب« انتخاب»تواند از طریق  می

های محدود تأمین کند. به تعبیر دیگر، بسته به قدرت آزادی انتخاب، که در مورد گزینش  های ژن فعالیت
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وجود دارد و تنوع انواع فعالیت  -هزار ژن قابل فعال شدن داخل نورونی از میان سی -های فعال و نوع ژن
 ت رسید )همان(. ای از اطالعا توان به حجم گسترده مجموعه ژنتیکی حاصل از آن می

های متنوع مولکولی در سطوح  ها، قدرت آزادی انتخاب در ایجاد ترکیب بنابراین، طبق این یافته
تواند منشاء اطالعات عظیمی باشد که نورون را از وجود  مختلف، از ژن تا پروتئین، در داخل نورون می
اره زبان که با حروفی محدود، توانایی نیاز کند. مانند استع منابع اطالعاتی در خارج از سیستم عصبی بی

آورد. چرا ممکن  های عظیمی را فراهم می ها و خالصه کتابخانه ها، کتاب ها، مقاله ها، جمله ساخت کلمه
های جدید و بدون پیشینه علمی گردد؟ مگر نه این  نباشد که در این ترکیبات ژنی، ترکیبی بدیع منجر به داده

ها خود سازنده اطالعات خویشند؟ در گذشته با تصوری نه  نوین، ژناست که طبق دستاوردهای علم 
که امروزه  صفات ارثی هستند، در حالی  دهنده  کم و کاست انتقال ها بی چندان درست، باور بر این بود که ژن

. گاه نیز اثر متقابل دارند  ها بر روی یکدیگر، بلکه بر روی اجزای دیگر سلول است که نه تنها ژن معلوم شده 
 (.01-00های دیگر باشد )همان، ص ای از ژن تواند آغازگر فعالیت مجموعه فعالیت یک ژن کلیدی می

.واکاویطینتوتطبیقآنباژندرمتوندینیوحکمی6

اگرچه کشف ژن و برخی از سازوکارهای آن در روزگار کنونی کاری پر ارزش در حیطه علوم تجربی 
م مباحث گوناگونی پیرامون انتقال صفات پدر و مادر و حتی اجداد به انسان است، ولی در منابع دینی ه
 های ژنتیکی عصر حاضر به نوعی منطبق کرد. ها را بر بحث بتوان آن مطرح شده است که شاید 

توانند در حالی که صفات اولیه را در  ها مادی هستند و می طور که پیش از این گذشت، ژن همان
 یلیاردها سال زندگی کنند.خود نهفته دارند، م
ای از آب و خاک است.  دانند و آن همان ِگل بوده که آمیزه می« طین»را از « طینت»اهل لغت واژه 

باشد، نیز طینت با تای  طینت به معنای اصل، بنیان، سرشت، خلقت و سجیت هم آمده و اخص از طین می
ق، 0002؛ راغب اصفهانی، 236ص ،09 ق، ج0000ای از طین است )ابن منظور،  وحدت قسمت و قطعه

خ بهائی نیز در معنای یشناسان عرب در مادی و جسمی بودن طینت توافق دارند. ش (. بنابراین، لغت199ص
 (.00ص ،1 ، ج0919ای،  ند )کمرهینت گویطینت گفته است که ماّده تن ما را جبّلت ننامند، بلکه ط

داند و طین نیز عبارت از مواد  ن مییبرگرفته از ط نت را اسم مصدر ویط شرح اصول کافیمالصدرا در 
 (.961 ص ،0909گر ماده تناسلی زن بنام اوول است )حسینی همدانی، ید و دیتناسلی مرد بنام اسپرماتوزوئ

کند  در تایید این نظریه روایاتی را نقل می بحار االنوارمشابه این تعبیر از مجلسی است که در کتاب 
مانند نطفه و مواد مغذی مقدم بر نطفه و موّخر از نطفه مانند  -تار مخلوطی شکلکه معنی طینت را ساخ
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 (. 11-12، ص00ق، ج0069شود )مجلسی،  داند که در پروسه خلقت منتقل می می -علقه و مضغه
در واقع در نسبت میان مفاهیم استفاده شده در خلقت، مفهوم جبلت نسبت به طین و طین نسبت به 

شود و بر این اساس طینت مواد و ذرات ریزتر و بنیادی طین را تشکیل  محسوب می طینت، عام و خاص
مختلف انسانی را   دهد و اگر طین را سلول بنیادی انسان به شمار آوریم که قابلیت تبدیل به اندام می

را که در ای از ِگل  توان معنا کرد. قطعه دارد، پس باید طینت را به ژنوم و البته بیشتر به دی.ان.ای می
توان به واحد بنیادی سلول که ژن است، نیز سجیت را که  های لغت آمده است می معنای طینت در کتاب

 باشد، به ساختار بدنی و ژنتیکی تعبیر کرد.  به معنای ریخت و ساختار می
نت در اصطالح اخالقی و فلسفی در آثار حکمای اسالمی به معنای سرشت، رکن و عنصر بکار یط

(. از دیدگاه حکیم مالصدرا، 31، ص0911؛ صدرالدین شیرازی، 12ق، ص0009ت )طوسی، رفته اس
  دهیهای گوناگون نام طینت به معنای علت مادی است. علت عنصری که همان علت مادی است، به نام

های  ن صورتیت موضوع و از جهت اشتراك آن بیولی و از جهت فعلیشود، از جهت بالقوه بودن آن، ه می
 (. 909، ص0913شود )سجادی،  می  دهینت نامیکه حامل صور متعدد است، ماده و ط نیو ا متعدد

های فلسفی ویژگی ماده قابلیت و پذیرش  گیرد و براساس دیدگاه بنابراین، طینت در ذیل ماده قرار می
 است، چنانچه مالهادی سبزواری سروده است:

 «رکةنا حصلت بالحیو تلك ف  نتنا بالملکةیاذ خّمرت ط»
ت به افعال، عقاید و حرکات یشود، لکن مقام فعل ین مییت و ملکه تعیمجرد قابل  نتیعنی در طی

شده و طینت دارای « نتیط»ر به یت تعبیث، از ماهیشود. البته به نظر وی در احاد یل میاری تحصیاخت
نت ظاهر یز طینگر یاست و وجه د« لهیرذ»و « دهیحم»باشد، طینت باطن که شامل ملکات  دو معنا می

؛ 020-003ص ،9 ، ج0909اند )سبزواری،  سته به عقل آراستهیهای معتدل و شا است که صاحبان مزاج
 (. 00، ص0910سبزواری، 

همچنین در روایات مأثوره آمده است که از امام صادق)ع( درباره شخص مرده چنین پرسیدند که آیا 
ماند، مگر  که گوشت و استخوانی برایش باقی نمی ای پوسد؟ حضرت فرمود: بله، به گونه جسد مّیت می

ماند و در حال تحول است تا دوباره فرد  پوسد، در قبر باقی می سرشتی که از آن آفریده شده است، زیرا آن نمی
 (.116، حدیث 090ص ،0ق، ج0060صدوق، ) 1طور که اولین بار آفریده شده بود از آن آفریده شود، همان

                                                           

قال: سئل عن المیت یبلی جسده؟ قال نعم حتی ال یبقی لحم و العظم االطینته التی خلق منها، فانها ال تبلی،  )ع(عن ابی عبدالله». 1
 «تبقی فی القبر مستدیرة حتی یخلق منها کما خلق اول مرة
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تواند حاکی از چرخه حیاتی باشد که این  وصف آن جز نامیرا آمده است می که در« مستدیره»صفت 
ها میلیاردها سال به صورت  ای که همانند ژن جزء اصلی مادی انسان در جهان طبیعت دارد، به گونه

 نهفته یا پیدا بطون و ظهور داشته باشد. 
، ولی انسان در طول زندگی با وجود اینکه این جزء نامیرا تلقی شده و دوباره عود خواهد داشت

مجبور و محکوم این بخش نیست، زیرا طبق آیات و روایات، انسان خود سازنده سرنوشت خویش 
های خود او شکل گرفته باشد و چه از والدین و پیشینیان در وجود  چه با گزینش -است، بنابراین، طینت

ی درست یا نادرست خود قادر به تغییر آن ها او باشد، نافی ُبعد اختیاری انسان نیست. چه بسا با گزینش
 طینت باشد. 

که در روایات دیگری نیز به برتری کار اختیاری در برابر ذاتی تصریح شده است. امام  چنان
نت است. عرض شد: یگری خلق از روی طیکی خلق ارادی و دیصادق)ع( فرمود: خلق دو گونه است: 

نت کاری را انجام یرا آن کس که از روی طیلق ارادی، زن دو برتر است؟حضرت فرمود: خیکدام یک از ا
مند است با سختی بر  ر آن کار ندارد و آن کس که ارادهیدهد، بر کاری سرشته شد و توانی بر غ

 (.039ص ،0916ن شخص برتر است )ابن شعبه، یی کند و ایبایفرمانبرداری ]از خدا[ شک
گیری هویت و شخصیت آدمیان  بوده و تن را در شکلبراساس دیدگاه متکلمانی که به تجرد نفس قایل ن

(. اما این 21، ص0911توان از طینت و ِگل وجود انسان سخن گفت )خوانساری،  دانند، می دخیل می
شود که این ِگل به کدامین مرحله مربوط است؟ به پیش از انعقاد نطفه یا پس از آن یا  پرسش مطرح می

اما بنابر مذهب حکیمان که بدن را صرفًا آلت نفس »شود که: دآور میعالم ذر یا چیزی دیگر؟خوانساری یا
شود که نفوس متعلق به ابدان آفریده شده از طینت خوب،  شمارند، اختالف طینت موجب آن نمی می

ای بیش  خوب عمل کنند و یا نفوس متعلق به ابدان فراهم آمده از طینت بد، بد کنند، زیرا بدن آلت و وسیله
(. بر این اساس، گفتگو درباره طینت آدمی چنین است که دو نفر لباس 00، ص0911ساری، نیست )خوان

شود. احتمال دیگر اینکه مراد  مختلف پوشیده باشند. اختالف شخص در لباس موجب تغییر رفتار او نمی
جبلت »از طینت نه ِگل )و آمیخته بدنی(، بلکه منظور جوهر نفس باشد و به این احتمال طینت به معنای 

(. به گفته ایشان، طینت نوع جوهری است که نفس از آن آفریده 03، ص0911)خوانساری، « است، نه گل
باشد، پس، این اصطالح مربوط به ابدان نیست )همان(. اما این دیدگاه،  ین میشده و مناسب علیین یا سّج 

رسد،  دهند، ناتمام به نظر می یبا توجه به مفاد روایاتی که خلق ابدان را جدای از آفرینش قلوب توضیح م
ارواح  َق لِ و ُخ »خورد که  تعبیرهایی از این دست به چشم می« خلق ابدان االئمه»زیرا به عنوان مثال در باب 
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(، و مشخص است که 919، ص0تا، ج )کلینی، بی« شیعتنا من طینتنا و ابدانهم من طینه مخزونه مکنونه
توان آن را با ژنتیک منطبق  شود، پس می م مربوط میطینت هرچه باشد، به ساحت جسمانی شیعیان ه

پذیر خواهد بود، چنان که یافته  دانست و اگر این را بپذیریم، تغییرپذیری و تربیت حاصل از تغییر امکان
 کند.  ها نیز چنین نظری را تایید می نوین در علم تجرب درباره ژن

هاپذیریژن.تربیت7

کننده.  لق، مدبر، سرور، معلم و مربی است. پس، رّب یعنی مالک و تربیتمالک، خا  معنای  لغت رّب به
ُب »در اصل به معنای تربیت و پرورش است. « رّب »توان اینگونه نتیجه گرفت که  بنابراین، می األصل   فی  الرَّ

یجاد کردن ق، ذیل ماده رب(، ا0002)راغب اصفهانی،  «التربیة و هو انشاء الشی حااًل کمااًل الی حد التمام
 نهایی و تاّم و کامل خود برسد.  حد  دیگر در چیزی( تا به  )حالتی  حالتی پس از حالتی دیگر

الرب فی االصل »کند:  به عبارتی دیگر، راغب اصفهانی در یک جمله کوتاه تربیت را اینگونه بیان می
« للفاعل یقال ربه و راه و رّببه حد التمام فالرب مصدر مستعار  الی  انشاء الشی حاال فحاال  هو  التربیة

 ق، ذیل ماده رّب(.0002)راغب اصفهانی، 
پرورش دادن و به فعلیت رسانیدن استعدادها و ایجاد تعاون و هماهنگی میان آن »تربیت به معنای 

(. طبق این معانی، 90، ص0912)مطهری، « بتواند به حد اعالی کمال خود برسد  استعدادها است تا متربی
 شود. تر رهنمون می د تربیت، مدام مربی متربِی تحِت تربیت را از حالی به حالی بهتر و متکاملدر رون

شوند، ولی برخی مانند ابن  دسته وراثت و محیط تقسیم می  دو  به  بر تربیت  موثر  اگرچه عوامل
نیز دارای  کنند، که هریک تقسیم می  و اجتماعی  ، روانی خلدون عامل تربیتی را به سه قسم طبیعی

تواند  وابسته به محیط جغرافیایی زیستی اشخاص است و می  طبیعی  های متعددی است. عامل قسم
  وراثت  توان فهم کرد که داشته باشد. همچنین از میان آرای تربیتی ابن خلدون می  تربیت  نقش بسزایی در

ها از نسلی به نسل بعد  طریق ژن  از  گونه که شکل ظاهری افراد نقش مهمی بر تربیت افراد دارد، همان
گردد،  سیاهی می  یا  سفیدی  و بروز حاالت ظاهری در فرد به عنوان  ظهور  شود و منجر به منتقل می

 دهد.  کند و خلق و خوی وی را شکل می ها همین گونه عمل می ژن  واسطه  ها نیز به خصایص انسان
شکل خانه، نوع غذا ونحوه   نوع  کننده ایی، تعییناز نظر ابن خلدون موقعیت طبیعی یا همان جغرافی

به »تاثیر شرایط محیطی است، زیرا   تحت  سازی . به طوری که خانه شد  با می  آن، نوع و نحوه کوچ  پختن
گونه  شود، همان های درخت و... ساخته می ، شاخه و خشت  ل، سنگاقتضای شرایط محیطی، خانه از گِ 

 (. 223، ص0، ج0990،  )ابن خلدون« ها تاثیرگذار است نیز در سایر ویژگی انسان
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گانه و غذا و هوا )محیط( در رنگ، جسم و روح و  هفت  های  ابن خلدون تاثیر اقلیم  نظر  بنابراین، از
 نقش بسزایی خواهد داشت.  وراثت  اخالق انسان در کنار نقش

ها دخیل هستند،  تغییر رفتار انسانپذیری و  به جز این موارد که ذکر شد، عوامل دیگری در تربیت
 مانند محیط زیست و تغذیه، عوامل روانشناختی تربیت )انس، الفت و عادت، تقلید(.

ها.نقشباورهایدینیبرعملکردژن8

های یک فرد است که به حق بودن و درستی آن اعتقاد دارد. ایمان نیز حاصل  باور، مجموعه اندیشه
 شود.  ها و اعتقادات دینی است که انسان را به امنیت درونی و بیرونی رهنمون می ادراکات، تخیالت و اندیشه

شوند، ولی هر دو قادرند ذهن و درپی آن رفتارهای انسان را  باور و ایمان گاهی به یک معنا گرفته می
 فاعل علمی است و ذهن و تفکرات او نقش کلیدی در رفتار او دارد.  ،کنترل کنند، زیرا انسان

گاه و ناخودآگاه است، ضمیر آشکار و پنهان. آن بخشی که آگاهی ذهن های  انسان دارای دو بخش خودآ
گاه نام دارد. انسان وحدت  شخص اعم از احساسات، عواطف، افکار و از این قبیل را تشکیل می دهد، خودآ

رای (. خودآگاه دا0-1ص ،0910شناسد )مورفو،  قوای نفس و هویت خویش را از همین طریق می
های بیرونی و مشاهده دقیق آنها، جلوگیری از  نفسه، پاسخ به محرک هایی مانند خالقیت آگاهانه و فی ویژگی

 (. 1تواند تحت کنترل شخص قرار گیرد )همان، ص یک رفتار و توقف آن است و به طور کلی می
گاه مانند برنامه مانند احساس شادی و  های بیرونی و یا درونی ای است که محرک ریزی شده اما ناخودآ

گاه  دهد. عادت شود و درپی آن فرد رفتاری را انجام می غم، درد و مانند آن باعث عملکرد آن می های ناخودآ
شود.  های ناخودآگاه هم بیشتر می های مغز هستند، هرچه سلول بیشتر، عادت سخت وابسته به تعداد سلول

 (. 0913شود )یونگ،  ث رفتارهای بدیع میکنند و این همکاری باع این دو بخش با هم کار می
هایی  ها دارای مکانیزم ها هستند. در واقع غشای سلول هر دو بخش در بدن ما تحت تاثیر این سلول

های انرژی  توانند مانند میدان کنند. باورهای دینی می های بیرونی را به رفتار تبدیل می هستند که محرک
 (.Lipton, 2004, P.358-359رند )الکترومغناطیسی روی سلول اثر بگذا

های دانشمندان علوم تجربی باورها که نتیجه افکار ما هستند، از سنخ امواج  طبق یافته
های سلولی را فعال یا غیر  ها اثر بگذارد و پروتئین الکترومغناطیسی بوده و این انرژی قادر است بر سلول

کنند و دو قسم هستند:  پاسخ کار می -تیم تحریکهای درونی غشای سلول مانند یک  فعال کند. پروتئین
های محیطی هستند که به رفتار سلول  . این دو مترجمان سیگنالدهنده  رسپتور یا گیرنده، افکتور یا پاسخ

 (.109-100، ص0910شود )براون،  منجر می
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های  تانسیلها پ شاید به همین خاطر یک ساعت تفکر باالتر از هفتاد سال عبادت کورکورانه است. ژن
شوند و این چیزی جز اختیار را به ما  های بیرونی و درونی فعال می نیمه تمامی هستند که با سیگنال

 نمایاند.  نمی
 کنند، زیرا در دوران کودکی پدران و مادران و همچنین محیط مانند مهندسان ژنتیک عمل می

گاه نیستن گاه از ناخودآ  ها و باورهای غلط یا درست را د، دادهو زمانی که کودکان قادر به تمیز خودآ
گاه آنها به صورت اطالعات ذخیره شده انباشته آنان القاء می به  کنند و اگر باورهای غلط در ناخودآ

گاه قوی و نیرومند تغییر داد شود، سخت است، اما باز هم می  توان آنها را با پرورش افکار خودآ
(Brugger & Mohrm, 2008, P.1292-1297.) 

توان دریافت که تربیت درست دینی در بستر خانواده و اجتماع چقدر  های تجربی می این یافته از
 تواند با سهولت بیشتری در کنترل و تغییر)حتی طینت بد( تاثیر مثبتی داشته باشد.  می

هایخوبپذیریوشکوفاییطینتوژن.راهکارهایدینیموثردرتربیت9

ز و یاه ناچینت، جز گیهای بد ط نید، اّما سرزمیرو فرمان پروردگار میاهش به یزه گین پاکیسرزم»
 (.11)اعراف،  1«اندیرو ارزش نمی بی

ست، بلکه یك موضوع، کافی نیدن یت فاعل برای به ثمر رسیآید که تنها فاعل از مضمون آیه برمی
ض یگرچه در قبول ف فهماند که مردم ن معنا را مییز شرط است و ایت قابل و محل نیاستعداد و قابل

ه عام و ینه رحمت اله شان است، وگریه خود این اختالفشان از ناحیکن ایپروردگار اختالف دارند، ول
ز مانند ی(. مردم ن010ص ،1 ، ج0931؛ طباطبایی، 900 -903ص ،1 ، ج0931مطلق است )طیب، 

گروهی آمادگی دارند و اند. اما  ده شدهیشه آفریکی هستند، از خون، گوشت، رگ و ریها همه  نیزم
 ،9 ، ج0931گذارد )طیب،  رند و گروهی سنگدل هستند و موعظه در دل آنها اثر نمییپذ موعظه را می

کند. پدران و مادرانی که دارای  ح مییه از قانون وراثتی است که قرآن به آن تصری(. این آیه کنا091ص
دهند، ولی صلب و رحم ناپاک،  جامعه میل یاصالب پاك و ارحام مطّهر هستند، فرزندان پاك را تحو

عنی سعادت و شقاوت در یآورند. انسان در زندگی مختار انسانی خود  د میینه ناپاکی را در فرزند پدیزم
ن موادند یش دارد، چون حامل روح انسانی همیزه یا آلوده بودن مواد اصلیعلم و عمل ارتباط تامی به پاک

گری به باطل، یکی انسان را به حق، سعادت و بهشت، و دیست که ن مواد و دو قسم آب و ِگل ایو هم
                                                           

ُرُج ». 1 ِذی َخُبَث ال یخ  ِه َو الَّ ِن َرب  ُرُج َنباُتُه ِبِإذ  یُب یخ  َبَلُد الطَّ  .«ِإالَّ َنِکداً  ا 
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ت تامه، چون خدای ین سوق دادن به نحو اقتضاء است، نه علیدهند. البته ا شقاوت و دوزخ سوق می
تر به کار ببرد و اثر آن را خنثی سازد  تواند سببی قوی ن آثار را در آب و ِگل قرار داده و مییمتعال است که ا

( و بدین معناست که در این عالم تغییر از حال خوب به بد و از 020-020، ص1 ، ج0931ی، )طباطبای
 پذیر است. حال بد به خوب، امکان

رون آورد و یهمانا خدا شکافنده دانه و هسته است. خدا زنده را از مرده ب»فرماید:  آیه دیگری می
، این قوه و پتانسیل در عالم ماده وجود دارد که از (. بنابراین 91)انعام،  1«رون آورنده مرده از زنده استیب

 طینت بد با عمل صالح سرشتی نیکو ببار آید و از طینت نیکو فرزندی همچو فرزند نوح سربرآورد. 
گونه که گفته شد، فاعلیت تام است، ولی برای تحقق آن قابلیت هم الزم بوده و طبق  البته همان

بات گوناگون ژنی این امکان را فراهم آورده است که با توجه به تحلیلی که صورت گرفت، قابلیت ترکی
 آید، به منصه ظهور درآید. شرایط مساعد، آنچه به صورت امکان عام از انسان برمی

های دینی وجود  هایی که در آموزه های دینی پیرامون مهیاء کردن شرایط شکوفایی و سفارش از توصیه
گیری جنین، مسیر  توان با تغییر عوامل تاثیرگذار در شکل وین نطفه میآید که پیش از تک دارد، چنین برمی

هایی در مورد  های ظاهری و باطنی)خلق و خو( سوق داد. توصیه سازی ویژگی تکامل را به سمت بهینه
گذاری، دوران شیردهی، تحصیل صحیح،  انتخاب همسر خوب، حرمت سقط جنین در مراحل تکوین، نام

جویی، تفکر، معاشرت با خوبان و  ورزی و تقویت حس حقیقت با شوق، محبت تقویت اراده، عبادت
 صالحان، کار و تالش برای ساختن زندگی پاک، جهاد برای حق و حقانیت، هجرت از دیار کفر و... . 

پذیری  های الهی، نشانگر تغییر و تربیت ها مبتنی بر آموزه همه این باید و نبایدهای اخالقی و توصیه
 ا ژن انسانی در این جهان مادی است. خمیره ی

ای  پروردگار به قضای قطعی، چنین مقّدر فرموده که اگر به بنده»فرماید:  امام جعفر صادق)ع( می
نعمتی اعطاء فرماید، قبل از آنکه بنده مرتکب گناهی گردد که مستوجب محرومّیت خود از آن نعمت 

ُر ِإنَّ اللَه اَل »مین رو است که خداوند فرموده است: شود، وی را از آن نعمت محروم نخواهد کرد. از ه ُیَغی 
ُفِسِهم   ُروا  َما ِبَأن  ی ُیَغی  ٍم َحتَّ  (.260، ص09، ج0916؛ عیاشی، 10، ص0ق، ج0069)مجلسی،  2«َما ِبَقو 

                                                           

وی». 1 َحب  َو النَّ َه فاِلُق ال  َحی  اللَّ َمیِت ِمَن ال  ِرُج ال  َمیِت َو ُمخ  َحی ِمَن ال  ِرُج ال   «.یخ 

َعب  ». 2 ِدَث ال  َل َأن  ُیح  اُه َقب  ُلَبَها ِإیَّ َمه َفَیس  ِدِه ِبِنع  ِعُم َعَلی َعب  مًا اَل ُین  َه َقَضی َقَضاًء َحت  َمه َو  ُد َماِإنَّ اللَّ ع  َک الن  َب ِتل  ِب َسل  ن  ِجُب ِبَذِلَک الذَّ َتو  َیس 
. ُفِسِهم  ُروا ما ِبَأن  ی ُیَغی  ٍم َحتَّ ُر ما ِبَقو  ِه: ِإنَّ اللَه ال ُیَغی  ُل اللَّ  «َذِلَک َقو 
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ها در همین نشأت نیازمند هدایت و راهنمایی هستند، زیرا آنچه در عالم  به همین دلیل انسان
های آتی خواهد بود.  گزینش درست یا نادرست در وجودشان مستقر شود، قابل انتقال به نسلشهادت با 

 آورد و بذر بد، میوه بد.  پس، بذر خوب، میوه خوب ببار می
 یهای نوین علمی مهندسی ژنتیک )عسگر های کالمی، فقهی و اخالقی در یافته گذشته از چالش

هایی که در بدن  توان از تعداد ژن سازی انسانی می انی و علم شبیه(، درباره ژنوم انس0990، ییرزایو م یزدی
ها  گری هایی با اخالق خوب یا بد بوجود آورد. در غربال انسان وجود دارد، ترکیبات بدیعی ساخت و انسان

های منتقل شده از پدر و مادر را از وجود جنین حذف کرد. چنان که قرآن کریم  توان ژن بیماری می
گر نهد و همه را متراکم کند، آنگاه در یکدیها را روی  تا خدا، ناپاك را از پاك جدا کند، و ناپاك: »فرماید می

سازد، به طوری که  ث جدا مییب را از خبیامت طی(. خدای تعالی در روز ق93)انفال،  1«جهنم قرار دهد
 نماند.ث باقی یب در خبیای از جنس ط ب مخلوط نباشد، و ذرهیای از خباثت در ط ذره

گیری.نتیجه11

آمده است، « طینت بد و یا خوب»آنچه که از آیات و روایات با مضمون به ظاهر جبرگرایانه با نام 
های  توانند با آسیب ها می هیچ منافاتی با اختیار انسان در تغییر و تحول فکری و رفتاری ندارد. انسان

ها  با قرار گرفتن در شرایط خوب و مناسب، آن آسیباند،  طینتی و ژنتیکی که از والدین خود به ارث برده
 را از وجود خود پاک کنند و یا آنها را با غلبه خوبی و نیکی غیر فعال نمایند. 

گاه از  والدین و محیط مانند مهندسان ژنتیک عمل می کنند، زیرا زمانی که کودکان قادر به تمیز خودآ
گاه نیستند، باورهای غلط یا درست را ب گاه آنها  ه آنان القاء میناخودآ کنند و اگر باورهای غلط در ناخودآ

توان آنها را با پرورش بهینه  به صورت اطالعات ذخیره شده انباشته شود، سخت است، اما باز هم می
گاه  شان و توانمندسازی آن به سمت و سوی باورهای صحیح سوق داد.  بخش خودآ

، خود گواه بر این است که اختیار در وجود آدمی امری های دینی های موجود در متون و آموزه توصیه
 ناپذیر است.  پذیری و تغییر در عالم حوادث و تغییرات ممکن و اجتناب بدیهی و تربیت

های ظاهری نیز به مرور با  در علم ژنتیک محکومیت وراثتی انسان کاماًل رد شده است، حتی ویژگی
بود،  اگر جبر طینتی و ژنتیکی بر بشر حاکم می غییر است.تغذیه مناسب و تغییر محیط قابل اصالح و ت

 شد و این خالف بداهت است.  معنا می مدح، ذم، موأخذه و پاداش و عقاب هم بی
                                                           

َضُه َعلی». 1 َخِبیَث َبع  َعَل ال  یِب َو یج  َخِبیَث ِمَن الطَّ ُه ال  کُ   ِلیِمیَز اللَّ ٍض َفیر  َم َبع  َعَلُه ِفی َجَهنَّ  «.َمُه َجِمیعًا َفیج 
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