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چکیده 

یکــی از ویژگی هــای مهــم فرهنــگ، انتقــال اســت. فرهنــگ همیشــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل 
می شــود و در ایــن میــان ممکــن اســت بــه تغییــر و تحوالتــی هــم دچــار شــود. پرســش از عوامــل انتقــال 
فرهنــگ می توانــد متعــدد باشــد، امــا آیــا انتقــال فرهنــگ از طریــق وراثــت هــم امکان پذیــر اســت؟ ایــن 
پرســش مهمــی اســت کــه برخــی محققــان فرهنــگ در جســت وجوی پاســخ و ابعــاد مختلــف آن هســتند. 
ــان  ــوص ادی ــان ها به خص ــه انس ــورد توج ــالق م ــات و اخ ــال صف ــت در انتق ــر وراث ــته های دور تأثی از گذش
و مذاهــب بــوده اســت. ایــن تحقیــق بــه روش تحلیــل اســنادی و محتــوای کیفــی انجــام گرفتــه اســت. 
در بخــش اول، رابطــۀ وراثــت و محیــط از نــگاه علــم ژنتیــک و در بخــش دوم دیــدگاه آیــات قــرآن، روایــات 
اســالمی و دانشــمندان مســلمان در ایــن زمینــه بررســی شــده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد  
از نــگاه علــم ژنتیــک و آموزه هــای اســالمی محیــط و ژنتیــک رابطــۀ متقابــل دارد و در انتقال اوصــاف کّمی 
و کیفــی بــه نســل های بعــدی مؤثــر اســت. برخــی آموزه هــای اســالمی به طــور خــاص بــر تاثیــر بلندمــدت 
محیــط بــر ژنتیــک متمرکــز شــده اســت. همیــن انــدازه از تاییــد تأثیــر متقابــل وراثــت و فرهنــگ در انتقــال 
صفــات کافــی اســت کــه ژنتیــک انســانی را به نوعــی خزانــۀ فرهنــگ بشــری بدانیــم و بــرای آن در انتقــال 
فرهنــگ جایــگاه ویــژه ای قائــل شــویم. امــکان انتقــال فرهنــگ از طریــق ژنتیــک می توانــد بــرای مدیــران 

فرهنگــی توصیه هــای مفیــد و کاربــردی داشــته باشــد. 

کلیدواژه ها:  وراثت، فرهنگ، قرآن، روایات، آموزه های اسالمی.
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1. بیان مسئله

ــد،  ــوس، عقای ــای نامحس ــامل جنبه ه ــگ را ش ــز، فرهن ــادی دارد. گیدن ــف زی ــگ« تعاری »فرهن
 .)34  :1387 می داند)گیدنــز،  محســوس  و  ملمــوس  جنبه هــای  و  ارزش هــا  و  اندیشــه ها 
ــزان  ــه به می ــت ک ــی اس ــا و دانش ــا، ارزش ه ــی از نگرش ه ــگ، نظام ــد: فرهن ــارت می گوی اینگله
گســترده میــان مــردم مشــترک اســت و از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال می یابد)همــان(. تینــگ 
ــژه ای از  ــس وی ــه ح ــت ک ــی اس ــده ای از معان ــام آموخته ش ــه فرهنــگ نظ ــت ک ــد اس ــی معتق توم
هویــت مشــترک و ارتبــاط را در میــان اعضــای گــروه می پرورانــد. فرهنــگ چهارچــوب پیچیــده ای 
از منابعــی اســت شــامل الگوهــا، ســنت ها، باورهــا، ارزش هــا، هنجارهــا، نمادهــا و معانــی کــه از 
طریــق تعامــل اعضــای یــک جامعــه بــه درجــات گوناگونــی بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. از نظر 
وی، فرهنــگ از طریــق ارتباطــات منتقــل می شود)گادیکانســت،1396: 156( زبــان، خانــواده، 
ــی  ــن عوامل ــمرده اند. آدام کوه ــگ ش ــال فرهن ــل انتق ــم از عوام ــوژی را ه ــات، تکنول ــر، ادبی هن
ــی  ــون آن و حت ــا و مت ــن، آموزش ه ــر، دی ــبک های تفک ــی، س ــی، زندگ ــفه های قدیم ــون فلس چ

.)Cohen،2011: 9 (ــمرد ــگ می ش ــر فرهن ــر ب ــل مؤث ــک را عوام ــای بیولوژی بیماری ه

وراثــت و ژنتیــک نــه بــه نــام فعلــی، اما بــا عناوین دیگــر ماننــد اصــل، ذات، رگ، ریشــه و ذات مورد 
توجــه انســان در طــول تاریــخ بــوده اســت. افــراد همیشــه فکــر می کردنــد بســیاری از ویژگی هــای 
ــت.  ــه و ذات آن هاس ــر ریش ــت تأثی ــان تح ــای جسمی ش ــد ویژگی ه ــان مانن ــی و رفتاری ش اخالق
ــار و  ــگاه اختی ــد جای ــود؛ هرچن ــده می ش ــم دی ــب ه ــان و مذاه ــای ادی ــورات در آموزه ه ــن تص ای

عمــل به عنــوان عامــل ســعادت کامــال موردتوجــه دیــن بــوده اســت.

از زمانـی کـه »ِمنـِدل« بـا آزمایش هـای خـود روی گیـاه لوبیـا بـه تأثیـر وراثـت در اوصـاف گیاهـان 
پـی بـرد، روش علمـی در بررسـی مباحـث وراثـت آغاز شـد. در ادامـه، دانشـمندان دیگـر و از جمله 
»فرانسـیس گالتون« تحقیقات علم ژنتیک را درزمینۀ رفتاری توسـعه دادند تا جایی که به جنبشـی 
بـه نـام »جنبـش اصـالح نـژاد« در اروپا بدل گشـت، امـا اقدامـات جنایت بار آلمـان نـازی در جریان 
جنگ جهانی دوم با شـعار تشـکیل ملت برتر و اصالح نژاد به مهجور شـدن این زمینه علمی منجر 

گشـت و در دهـۀ 60 میـالدی بـا تـالش دوبـاره برخی محققان این رشـته، حیـات خـود را بازیافت.
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هم اکنــون تحقیقــات علــم ژنتیــک به خصــوص در زیررشــته »ژنتیــک رفتــاری« نتایــج پربــاری را 
بــه دنبــال داشــته اســت. بــر اســاس یافته هــای ایــن رشــته علمــی تأثیــر ژنتیــک در اخــالق و رفتــار 
کــه بــاوری قدیمــی بــود کامــاًل تاییــد شــد؛ بنابراین ســخن گفتــن از تأثیر ژنتیــک در فضــای جدید 

کاری ســاده و بــه  دور از متهــم شــدن بــه خرافــه و خیال پــردازی اســت.

بـا اثبـات تأثیـر ژنتیـک در رفتـار انسـان و با توجـه به رابطـۀ تنگاتنـگ رفتارهای انسـان با فرهنگ 
می تـوان مدعـی شـد کـه وراثـت در فرهنـگ نیـز مؤثـر اسـت. جامعه شناسـان تکـرار رفتارهـا یـا 
کنش هـای اجتماعـی را یکـی از عوامل ایجاد هنجارهـا و ارزش هایی قلمداد می کنند که بخشـی 
از واقعیـت فرهنـگ را می سـازد. البتـه نمی تـوان ایـن موضـوع را هـم ناگفته گذاشـت کـه محیط و 
فرهنـگ هـم بر ژنتیـک تأثیر دارد. این موضوعی اسـت کـه برخی تحقیقات جدید عهـده دار طرح 
و اثبـات آن بوده انـد؛ بنابرایـن وراثت و فرهنگ از طریق رفتار و محیط به کنشـی متقابل می پردازند 

و هـر یـک آینـۀ دیگری و محـل ذخیـره اطالعات آن  یکی محسـوب می شـود.

آموزه هـای دینـی و بـاور اندیشـمندان مسـلمان نیـز بخش هـای اساسـی مدعیات بـاال را تاییـد قرار 
می کنـد. یکـی از مهم ترین این آموزه ها این اسـت که تأثیر بلندمدت محیـط ثابت اجتماعی می تواند 
بـه تثبیـت صفـات در ژنتیـک افـراد منجـر شـود. ایـن گـزاره می توانـد هـم پیامـی مثبت و هـم منفی 
تلقـی شـود. ایـن موضوع به نـوع محیط ثابتی بسـتگی دارد که بر افـراد و جوامع حاکم می شـود. اگر 
محیط سـالم و سـازنده باشـد، ژنتیک افراد را با صفاتی مثبت تثبیت می کند وگرنه باید شـاهد از بین 

رفتـن اسـتعدادهای ژنتیک انسـانی، تحت شـرایط اجتماعی نامطلـوب و مخرب بود.

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

جامعـۀ اسـالمی مـا بـه دلیـل اتکا به تمدنـی پرسـابقه و دینـی ارزش مـدار، برای فرهنـگ جایگاه 
واالیـی قائـل اسـت. در اهمیـت فرهنـگ در وضعیت کنونی کشـور مـا همین بس کـه رهبر انقالب 
آن را بـه هوایـی تشـبیه کردنـد کـه همه  جا هسـت. اگر این هوا آلوده باشـد مضر و اگر سـالم باشـد 
مفیـد و سـازنده اسـت. ایشـان فرهنـگ را در کنـار اقتصـاد و دانـش یکـی از عناصر مهـم دخیل در 
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قـوی شـدن ملت ایـران می داند. همچنیـن فرهنگ را از اقتصـاد هم مهم تر معرفـی می کند.1 پس 
بی شـک، برنامه ریـزی بـرای ایجـاد محیـط و شـرایط الزم به منظـور انتقـال فرهنگ ایرانی اسـالمی 
بـه آینـدگان حائـز اهمیـت زیـادی اسـت. تأکیـد بـر نقـش وراثـت در ایـن میـان می توانـد نحـوۀ  
برنامه ریزی هـای مـا را تحت تأثیـر قرار دهد و به بهبود آن کمک کند. از سـوی دیگر تهاجم فرهنگ 
منحـط غربـی بـه مرزهـای فرهنـگ ایرانی اسـالمی، خطراتـی را گوشـزد می کنـد که اشـراف ما بر 

عوامـل مؤثـر بـر فرهنـگ و انتقـال آن می توانـد بـه موضع گیـری عالمانه تـر و دقیق تر منجر شـود.

3. روش تحقیق

ایـن تحقیـق از روش تحلیـل اسـنادی و محتوای کیفی بهره برده اسـت. تحلیـل محتوای کیفی 
دربـارۀ متن هـای عمیق به کار می رود. متن عمیق متنی اسـت که معانـی، جمالت و حتی کلمات 
آن بـه دلیـل علـم و آگاهـی ماتنـش، به طـور حساب شـده و دقیـق انتخاب  شـده اسـت. بـه همین 
دلیـل تحلیلگـر دربـارۀ چرایـی به کارگیـری جمـالت و کلمـات آن بایـد پرسـش هایی مطـرح کند و 
از علـت بـه کار نگرفتـن کلمـات متـرادف دیگر نیز باید بپرسـد. تحلیلگر در جسـت وجوی پاسـخ به 
سـؤال خـود از هـر منبـع معتبر ممکن اسـتفاده می کنـد و از نتایج به  دسـت  آمده، آن هایـی را که با 
سـایر نتایـج تناسـب بیشـتری دارد انتخـاب می کند. نتایج به  دسـت  آمـده از این تحلیـل می تواند 
دارای جنبه هـای مختلفـی باشـد کـه هر یـک از آن هـا می تواند بابی جدیـد از تحقیق را بگشـاید. 

در ایـن تحقیـق سـعی شـده داده هـای مربـوط بـه پرسـش ها و اهـداف تحقیـق جمع آوری، سـپس 
دسـته بندی و تنظیـم شـود تـا به کمک آن ها نتایـج به ترتیب الزم، به  دسـت آید. بر این اسـاس داده ها 
در دو دسـته کلـی تاثیـر متقابـل ژنتیک و محیـط از منظر علوم جدیـد و منابع دینی گردآوری شـده تا 
ضمـن آشـنایی خواننـده بـا مباحث مربوطـه در علـم ژنتیک زمینـه طرح آن هـا از منظـر منابع دینی 
فراهـم شـود. در گـردآوری داده هـای دینـی هـم اولویـت منابع رعایت شـده. لـذا ابتدا به قـرآن کریم و 
داللت هـای آن پرداختـه شـده و سـپس به روایات و دیدگاه اندیشـمندان مسـلمان توجه شـده اسـت. 
نتیجـۀ نهایـی در بخـش دوم بـر اسـاس داده هـا و نتایج به دسـت آمـده در مجموع منابع دینی اسـت. 

1. خامنه ای، سیدعلی)1393(. بیانات در حرم مطهر رضوی در اولین روز سال 1393. پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
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4. پرسش ها و اهداف تحقیق   

پرســش اصلــی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه نقــش وراثــت در انتقــال فرهنــگ از منظــر آموزه های 
اســالمی چیست؟

بر این اساس برخی پرسش های فرعی تحقیق چنین خواهد بود:

تاثیر ژنتیک و فرهنگ بر یکدیگر از منظر علوم جدید چگونه است؟

آیا در منابع اسالمی تصریح و اشاره ای به تاثیر وراثت و فرهنگ بر یکدیگر وجود دارد؟ 

تاثیر فرهنگ و وراثت بر یکدیگر از منظر قرآن کریم چیست؟

تاثیر فرهنگ و وراثت بر یکدیگر از منظر روایات اسالمی چیست؟

دیدگاه اندیشمندان مسلمان دربارۀ تاثیر وراثت و فرهنگ بر یکدیگر چیست؟

بر اساس پرسش های باال اهداف اصلی و فرعی نیز مشخص می شود.  

5. پیشینۀ تحقیق

هرچنــد منابــع مربــوط بــه رابطــۀ ژنتیــک و رفتــار از منظــر علــوم طبیعــی زیــاد اســت، امــا آثــاری 
کــه مســتقیم بــه رابطــۀ  ایــن دو بــا فرهنــگ پرداختــه باشــند، کم انــد. بــه همیــن نســبت آثــاری کــه 
بــه رابطــۀ  ایــن دو بــا مباحــث دینــی پرداختــه باشــند، انگشت شــمارند. بــا این حــال تعــدادی از 

منابــع مربــوط معرفــی می شــود.

متولـی زاده اردکانـی)1388( بـا عنوان »ژنتیک رفتار و فرهنگ« به بررسـی رابطـۀ ژنتیک، رفتار و 
فرهنـگ بر اسـاس یافته هـای علم ژنتیک و رشـته ژنتیک رفتاری پرداخته اسـت. تأثیـر عام عوامل 
ژنتیکـی بـر شـئون انسـانی مورد تاییـد این مقالـه قرار گرفته اسـت. بصیـری و گوهـری)1392( با 
عنوان »نقش وراثت در سرنوشـت انسـان از منظر قرآن و حدیث« پس از بررسـی دیدگاه های علمی 
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بـه انعـکاس نـگاه آیات و روایات به مسـئله وراثـت پرداخته و ضمن تایید تأثیر آن در شـئون انسـان، 
نقـش جبـری آن را بـر سـعادت او نفـی و رد کـرده اسـت. علیمردانـی و همـکاران)1394( با عنوان 
»ژنتیـک و جـرم« بـه تأثیـر وراثت در جـرم و بزهکاری و جنبـه حقوقی آن پرداخته انـد. مقالۀ النتس 
فلمینـگ میلـر)1394( بـا عنـوان »فرهنگ یا ژن هـا؛ کدام  یک ما را می سـازند؟«  در نقد و بررسـی 
مقالـۀ »فراتـر از سرشـت بشـر« خانم جسـه پرینتز اسـت. میلـر در این مقالـه، دیـدگاه تربیت گرای 
پرینتـز در موضـوع تأثیرپذیـری انسـان ها از محیـط یـا وراثـت را در مقابـل دیدگاه سرشـت گرا بحث 
کرده اسـت. سـیف محمدی)آبان 1396( با عنوان »تأثیر محیط و فرهنگ بر ژن«  به شـرح نظریه 

اپـی ژنیـک و تأثیر محیط بر ژن های انسـانی پرداخته اسـت.

ــث  ــاری بح ــک رفت ــتۀ ژنتی ــرار در رش ــه پرتک ــارۀ 10 نتیج ــود درب ــۀ خ ــن )2017( در مقال پلومی
ــد. ــد می کن ــار را تایی ــر رفت ــک ب ــر ژنتی ــه تأثی ــن مقال ــد. ای کرده ان

ــم و کتــب دانشــمندان  ــع حدیثــی شــیعه، تفاســیر قــرآن کری ــار اســالمی نیــز مناب در میــان آث
ــژه و مســتوفی بلکــه به صــورت پراکنــده، حــاوی مطالبــی ارزشــمند در  ــه به طــور وی مســلمان، ن
زمینــه وراثــت اســت کــه از برخــی آن هــا در ایــن مقالــه اســتفاده شــده اســت. بــا توجــه بــه عناویــن 
آثــار معرفی شــده، موضــوع ایــن مقالــه از آن جهــت کــه در تحقیقــات گذشــته مطالعــه و بررســی 
نشــده و میان رشــته ای اســت، موضوعــی نوآورانــه و قابل اعتنــا بــه نظــر می رســد تــا کاوش بیشــتر 

در آن بــه نتایــج عملی تــر منجــر شــود. 

6. نقش وراثت در انتقال فرهنگ از منظر علوم جدید

ــای  ــه یافته ه ــی ب ــت نیم نگاه ــالمی، الزم اس ــای اس ــت در آموزه ه ــش وراث ــه نق ــش از ورود ب پی
علــوم جدیــد در ایــن زمینــه بیندازیــم. واضــح اســت کــه ایــن بررســی بــه یافته هــای علــم ژنتیــک 
مرتبــط اســت. از میــان زیررشــته های ایــن رشــته علمی، »ژنتیــک رفتــاری« و »مطالعــات کجروی« 
ــه ای  ــگ رابط ــا فرهن ــاری ب ــات رفت ــار و انحراف ــه رفت ــد؛ چراک ــک می کن ــا کم ــه م ــه ب ــش از بقی بی

ــم. ــات و یافته هــای آن هــا می روی ــه ســراغ دیدگاه هــا، نظری ــن اســاس ب ــر ای تنگاتنــگ دارد. ب
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7. ژنتیک رفتاری و تاریخچه آن

موضــوع ارث پذیــری ویژگی هــای شــخصیتی، رفتــاری و روانــی در انســان بــه چنــد هــزار ســال 
پیــش برمی گــردد و نشــانه هایی از اهمیــت ایــن موضــوع در کتب مقــدس جوامع مختلف انســانی 
و ضرب المثل هــای فرهنگ هــای گوناگــون بــه ثبــت رســیده اســت. قوانیــن ارث پذیــری صفــات 
در موجــودات از نســلی بــه نســلی دیگــر حــدود 150 ســال پیــش توســط کشــیش زیست شــناس 
اتریشــی بــه نــام گریگــور منــدل کشــف شــد. اگرچــه ایــن قوانیــن ابتــدا در گیاهــان کشــف شــد، 
امــا در پژوهش هــای متعــدد قــرن بیســتم، قوانیــن ثابــت ارث پذیــری صفــات در همــۀ موجــودات 
زنــده نشــان داده شــد. در دهــۀ گذشــته علــم ژنتیــك رفتــاری به طــور ویــژه در کشــف ارتبــاط نــوع 
و فعالیــت ژن هــا و اثــر آن هــا در رفتــار انســان و در بســیاری از بیماری هــا بــه موفقیت هایــی دســت 

یافتــه اســت)متولی زاده اردکانــی، 1388: 66- 67(.

ژنتیــک2 رفتــاری یــک رشــته مطالعاتــی اســت کــه نقــش ژن هــا3 را در رفتــار انســان ها و 
حیوانــات بررســی می کنــد و اولیــن بــار در مطالعــات »ســر فرانســیس گالتــون«4 در قــرن 19 بــه 
آن پرداختــه شــد. وی در ســال 1869 نتایــج تحقیقــات خــود را بــا عنــوان »نبــوغ ارثــی« منتشــر 
کــرد. ســپس ایــن شــاخه از علــم در ســال 1960 بــا انتشــار کتــاب »ژنتیــک رفتــاری« کــه مؤلفــان 
آن »فولــر« و »تامســون« بودنــد، بــه رســمیت شــناخته شــد. درواقــع ژنتیــک رفتــاری مجموعــه ای 
ازنظریه هاســت کــه مشــمول ترکیبــی از تأثیــر ژنتیــک و محیــط بــر رفتــار هســت )علیمردانــی و 
همــکاران، 1394: 25(. آنچــه موجــب وقفــه مطالعــات ژنتیــک رفتــاری شــد سوءاســتفاده برخــی 
دولت هــای غربــی و به طــور خــاص آلمــان نــازی از »جنبــش اصــالح نــژادی« بــود. ایــن جنبــش 
درصــدد به کارگیــری روش هــای انتخابــی بــرای اصــالح گونــه انســانی بــود. طــی جنــگ جهانــی 

ــژاد نازی هــا جــان باختنــد. دوم، هــزاران بلکــه میلیون هــا نفــر در برنامــه اصــالح ن

ــد  ــش دارن ــی نق ــات فیزیک ــروز صف ــا در ب ــا نه تنه ــه ژن ه ــد ک ــته دریافته ان ــن رش ــان ای محقق

2. شاخه ای است از علوم زیست شناسی که از توارث و گوناگونی موجودات زنده بحث می کند)استان فیلد، 1368: 1(.
3. عوامل وراثتی را که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند ژن می نامند. ژن ها در سرتاسر مولکول غول پیکری به نام دزاکسی 
ریبونوکلئیک )دی ان ای( مستقرشده اند. یک ژن دارای اطالعاتی است که پروتئین به کمک آن ساخته می شود )استان فیلد، 

.)1 :1368
4. روشنفکر قرن نوزدهم و پسرعموی چارلز داروین مبدع نظریه تکامل.
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بلکــه در ایجــاد رفتارهــا ماننــد تهییج پذیــری، تحریک پذیــری ناگهانــی، افراطــی عمــل کــردن، 
هیجان طلبــی، ماجراجویــی و نــو طلبــی و بیماری هــای روانــی ماننــد اســکیزوفرنی و افســردگی 

دوقطبــی و اوتیســم  نقــش تعیین کننــده ای دارنــد )متولی زاده اردکانــی، 1388: 65(.

8. یافته های مطالعات ژنتیک رفتاری

پلومیــن و همکارانــش در مقالــه ای تحــت عنــوان »ده یافتــه پرتکــرار در ژنتیک رفتــاری« نتایج زیر 
را به عنــوان متداول تریــن یافته هــای مطالعــات ژنتیــک رفتــاری معرفــی کرده انــد:

1. همه صفات روانی تأثیر ژنتیکی قابل توجه و قابل توجهی را نشان می دهند،

2. هیچ صفتی 100% قابل وراثت نیست،

3. وراثت پذیری توسط بسیاری از ژن های با اثر کوچک ایجاد می شود،

4. همبســتگی فنوتیپــی5 بین صفــات روان شــناختی میانجی ژنتیکــی معنــی دار و قابل توجهی 
را نشــان می دهــد،

5. وراثت پذیری هوش در طول عمر، توسعه و افزایش می یابد،

6. ثبات عصر )نسل( به عصر )نسل( عمدتًا به دلیل ژنتیک است،

7. بیشتر معیارهای محیط« تأثیر ژنتیکی قابل توجهی را نشان می دهند،

ــر  ــی ازنظ ــور قابل توجه ــی به ط ــای روان ــی و ویژگی ه ــات محیط ــن اقدام ــاط بی ــتر ارتب 8. بیش
ژنتیکــی واســطه اســت،

9. اکثر اثرات محیطی بین کودکانی که در یک خانواده بزرگ می شوند مشترک نیستند،

5. فنوتیپ و ژنوتیپ دو اصطالح مهم در علم ژنتیک اند. استان فیلد فنوتیپ را چنین تعریف می کند: مجموعه صفات کمی و کیفی 
یک موجود زنده است. منظور از کمی فیزیک و منظور از کیفی رفتار و روان است. وی ژنوتیپ را هم چنین تعریف کرده است: 

مجموعه ژن های موجود در یک فرد را ژنوتیپ آن فرد گویند )استان فیلد، 1368: 34(.
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.)Plomin. 2017( 10. غیرطبیعی طبیعی است

همان طــور کــه از مطالعــات پرتکــرار ژنتیــک رفتــاری مشــهود اســت تأثیــر ژنتیــک و وراثــت در 
انتقــال صفــات مســلم اســت هرچنــد تأثیــر آن کامــل نیســت و لــذا عوامــل محیطــی را نیــز در ایــن 

زمینــه بایــد حتمــًا لحــاظ کــرد.

ــر رفتــار انســان دفــاع کــرده اســت؛ »مطالعــات  اســتان فیلــد هــم از تأثیــر تغییــرات ژنتیکــی ب
بســیار پیشــرفته نشــان می دهنــد کــه هرگونــه اختــالل در کروموزوم هــا و تغییــرات نوارهــا همــراه 
ــت  ــی قابل رؤی ــرات آن به خوب ــود اث ــپ موج ــه در فنوتی ــت ک ــی اس ــای ژنتیک ــی ه ــا غیرطبیع ب

است«)اســتان فیلــد، 1368: 294(.

9. تأثیر ژن در رفتارهای ضداجتماعی

یکـی از زمینه های مطالعاتی که رابطۀ ژن و رفتار را بسـیار مورد توجـه قرار داده، مطالعات کجروی 
و بزهـکاری اسـت. ایـن مطالعـات بـه رفتارهـای ضداجتماعـی و علـل آن هـا می پـردازد. یکـی از 
فرضیه هـا در علـت وقوع کجروی از افراد، تأثیر ژنتیک اسـت. ارثی بودن بزهکاری را برای نخسـتین 
بـار سـزار لمبـروزو در سـال 1876 میالدی با انتشـار کتاب »انسـان بزهکار« مطرح کـرد. وی پس از 
پژوهش هـای گسـترده بـه ایـن نتیجه رسـید که بایـد ریشـۀ بزهـکاری را در فطرت افراد جسـت. وی 
بـا اندازه گیـری انـدام بدن بسـیاری از مجرمان در ایجاد الگویـی بین اندازه ارگان های بدن انسـان و 
ارتکاب جرم کوشـید)علیمردانی و همکاران، 1394: 23(. از سـه روش مهم در این زمینه اسـتفاده 

شـده که عبارت  اسـت از: مطالعات خانوادگـی، دوقلوهـا و فرزندخواندگی)همان: 29(.

به طــور کلــی، بررســی عوامــل زیست شناســانه یعنــی عوامــل ژنتیکــی نشــان دهندۀ اثــر بســزای 
ایــن عوامــل در رفتارهــای ضداجتماعــی بــوده  اســت. بــرای مثــال، نقــص کارکــرد ژن MAOA در 
برخــی تحقیقــات نشــان داده اســت کــه میــزان رفتــار مجرمانــه را تــا چنــد برابــر می توانــد افزایــش 
ــی  ــای عصب ــا و انتقال دهنده ه ــح هورمون ه ــزان ترش ــر می ــی ب ــل ژنتیک ــن عوام ــد. همچنی ده

ــر اســت کــه به تبــع آن، رفتــار و ارادۀ فــرد دســت خوش تغییراتــی می گردد)همــان: 211(. مؤث
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10. نحوۀ تأثیر ژن در رفتار

ــا  ــه ژن ه ــت ک ــخ آن اس ــد؟ پاس ــر می گذارن ــان تأثی ــار انس ــر رفت ــتقیم ب ــور مس ــا به ط ــا ژن ه آی
ــک  ــورت ی ــخصی به ص ــچ ش ــا. هی ــوع رفتاره ــام در وق ــی ت ــا عامل ــتند ت ــاز هس ــتر زمینه س بیش
ــرای  ــت. ب ــده اس ــزی نش ــاص برنامه ری ــاری خ ــکاب رفت ــرای ارت ــا ب ــر ژن ه ــت تأثی ــات تح روب
ــه  ــار مختلــف را در خــود داشــته باشــد و بســته ب ــد پتانســیل چنــد رفت مثــال، یــک ژن می توان
محیــط، عملکــرد فــرد را تغییــر دهــد. همچنیــن یــک ژن می توانــد تــا آخــر عمــر در یــک فــرد 
خامــوش باشــد مگــر آنکــه شــرایطی بــرای روشــن شــدن آن ایجــاد شــود. بدیــن ترتیــب نتیجــه 
می گیریــم کــه خــود ژن هــا بــه محیــط به عنــوان یــک مکمــل در بــروز رفتــار نیــاز دارنــد. محیــط 
ــده  ــود زن ــد موج ــع از رش ــی مان ــود یک ــد و نب ــر می گذارن ــم تأثی ــر ه ــل ب ــور متقاب ــا به ط و ژن ه

.)26-25 می گردد)همــان: 

ژن هــا به طــور مســتقیم روی هیــچ ویژگــی رفتــاری یــا بیمــاری خاصــی اثــر ندارنــد بلکــه ژن هــا 
ــی  ــد طبیع ــکیل دهنده فراین ــزای تش ــده اج ــه تعیین کنن ــد ک ــر دارن ــی اث ــطح مولکول های در س
ــا غیرطبیعــی فعالیت هــای ســلولی اســت. فعالیــت پروتئین هــا و مولکــول آر ان ای کــه ژن هــا  ی
دســتور ســاخت آن هــا را می دهنــد درواقــع کنترل کننــده واقعــی فعالیت هــای ســلولی و در 
ســطحی باالتــر، رفتارهــای انســان هســتند. تأثیــر ژن در مرحله رشــد ســلول ها نیز شــناخته شــده 
اســت و مطالعــات نشــان داده  کــه بیــان ژن6 می توانــد تحــت تأثیــر عوامل کنتــرل کننــده متفاوتی 
از محیــط  زیســت باشــد، پیام هــا از محیــط  اطــراف بــه ســلول منتقــل شــده و فعالیت هــای موجــود 
زنــده را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهنــد؛ تحقیقــات ایــن نکتــه را نیــز تاییــد مــی کننــد آن چــه 
بــه ارث بــرده می شــود، عیــن رفتــار یــا اخــالق نیســت، بلکــه حساســیت ژنتیکــی بــه فاکتورهایــی 

اســت کــه در محیــط زندگــی وجــود دارند)متولــی زاده اردکانــی، 1388: 73-70(.

ــی انســان به طــور غیرمســتقیم  ــار، صفــات اخالقــی و روان ــر رفت ــر ژنتیــک ب ــن ترتیــب تأثی بدی
اســت؛ البتــه ایــن گفتــار هیــچ داللتــی بــر انحصــار تأثیرپذیــری رفتــار انســان از ژنتیــک نــدارد، 

چراکــه دیگــر عوامــل نیــز بــر رفتــار انســان تأثیرگذارنــد.

6 . بیان ژن به معنای چگونگی خوانده شدن ژن هاست.
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11. تأثیرپذیری ژنتیک از محیط

ــر  ــر ژنتیــک او مؤث ــز ب ــر دارد، محیــط پیرامــون انســان نی ــار تأثی ــر رفت همان طــور کــه ژنتیــک ب
ــای  ــه معن ــک ب ــت. اپی ژنتی ــرده اس ــی ک ــذاری را بررس ــن تأثیرگ ــک ای ــی ژنتی ــه اپ ــت. فرضی اس
»ورای ژنتیــک« اســت و در ایــن زمینــه بــه بیــان )خوانــدن( یــا عــدم بیان)نخوانــدن( ژن هــا گفتــه 
می شــود. اپی ژنتیــک اصــواًل مطالعــه ی عوامــل خارجــی یــا محیطــی اســت کــه باعــث روشــن یــا 
خامــوش شــدن ژن هــا می شــود و بــر چگونگــی خوانــده شــدن ژن ها)بیــان ژن هــا( اثــر می گــذارد. 
اپــی ژنتیــک می گویــد ژن هــا دارای حافظــه ای بــرای وقایــع هســتند. مثــاًل ممکــن اســت دو نســل 
در معــرض واقعــه یــا رخــدادی قــرار بگیرنــد و ایــن رخــداد در ژن های آن نســل نشــان گذاری7 شــود 
و همیــن الگــو بــرای ســه یــا پنــج نســل بعــد یــا بیشــتر ادامــه یابــد. بــه  ایــن  ترتیــب درواقــع الگــوی 
بیــان ژن تغییــر می کنــد بــدون اینکــه توالــی دی ان ای8 تغییــر نماید)ســیف محمــدی، 1396(.

امــا محیــط چگونــه بــر ژنتیــک تأثیــر می گــذارد؟ مکانیســم های مختلــف محیطــی نیــز 
می تواننــد بــر بیــان ژن هــا اثــر گذاشــته و نــوع فعالیــت آن هــا را در بــدن تغییــر دهند)متولــی زاده 
اردکانــی، 1388: 69( نتیجــه کلــی کــه می تــوان بــه پشــتوانۀ ایــن تحقیقــات تــا اینجا مطــرح کرد 

ایــن اســت کــه ژنتیــک بــر رفتــار و محیــط بــر ژنتیــک تأثیرگــذار اســت.

12. رابطه رفتار و فرهنگ

ــگ  ــا فرهن ــار را ب ــۀ رفت ــا رابط ــا ت ــت، ام ــلم اس ــه مس ــار فی الجمل ــک در رفت ــر ژنتی ــد تأثی هرچن
مشــخص نکنیــم نمی تــوان مدعــی تأثیــر ژنتیــک بــر فرهنــگ بــود. بــر ایــن اســاس، اول بــه تعریف 
رفتــار و فرهنــگ از منظــر جامعه شناســی می پردازیــم. رفتــار از منظر جامعه شناســی عبارت اســت 
از حرکتــی کــه بــر اثــر محــرک یــا انگیــزه، به طــور خودآگاهانــه یــا ناخودآگاهانــه بــه وجــود آمــده 
باشــد)صدیق اورعــی و همــکاران، 1398: 24(. رفتــار بــه ایــن معنــا شــامل عمــل یــا کنــش هــم 
می شــود. کنــش رفتــار معنــادار اســت)همان: 26(. اگــر کنشــی بــه  ســوی دیگــری جهت گیــری 

7 . Gene Imprinting
8. دی ان ای، پلی مری است که از چند هزار جفت نوکلئوتید ساخته شده است )استان فیلد، 1368: 332(.
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شــود آن را کنــش اجتماعــی گوینــد و اگــر دوســویه باشــد تعامــل اجتماعــی اســت)همان: 29-
33(، امــا فرهنــگ مجموعــه ای از باورهــا، ارزش هــا، نمادهــا و هنجارهاســت)همان: 96(. یکــی از 

ویژگی هــای اساســی فرهنــگ انتقــال بیــن نسل هاســت.

 تعریــف هنجــار، رابطــه رفتــار و فرهنــگ را مشــخص می کنــد. جامعه شناســان در تعریــف هنجــار 
ــت  ــا رعای ــت آن ه ــا اکثری ــالن ی ــه عام ــیلۀ هم ــه  وس ــه ب ــل ک ــیوۀ عم ــا ش ــی ی ــد: چگونگ گفته ان
ــا  ــاط ب ــوص در ارتب ــعه، به خص ــرار و توس ــا تک ــد ب ــار می توان ــن رفت ــود)همان: 71(؛ بنابرای می ش
دیگــران در قالــب کنــش و تعامــل اجتماعــی، هنجــار اجتماعــی را کــه عنصــری از عناصــر فرهنگ 
 اســت بــه وجــود آورد. بــه  عبــارت  دیگــر، ژنتیــک بــر رفتــار و رفتــار از طریــق نقش آفرینــی در ایجــاد 
هنجارهــا، بــر فرهنــگ اثــر می گــذارد، امــا ایــن ارتبــاط یک طرفــه نیســت؛ چــون فرهنــگ هــم از 
طریــق تعییــن اوضــاع محیــط پیرامونــی، بــر افــراد و ژنتیــک آن هــا تأثیــر می گــذارد. بــه ایــن ترتیب 
اگــر ادعایــی در خصــوص انتقــال فرهنــگ از طریــق ژنتیــک مطــرح شــود بی اســاس نیســت. در 

تصویــر زیــر رابطــه متقابــل ژنتیــک و فرهنــگ، نشــان داده  شــده اســت.

ژنتیک

تار
رف

فرهنگهنجار

یط
مح

تاثیر متقابل غیرمستقیم ژنتیک و فرهنگ

13. نقش وراثت در انتقال فرهنگ از منظر آموزه های اسالمی

همان طــور کــه در تاریخچــۀ ژنتیــک رفتــاری اشــاره شــد در ادیان و مذاهــب اشــارات و تصریحاتی 
ــه گســتردگی  ــا توجــه ب ــه تأثیرپذیــری اخــالق و رفتــار انســان از وراثــت و ژنتیــک وجــود دارد. ب ب
ــگ از  ــال فرهن ــرش در انتق ــن تأثی ــوع و همچنی ــن موض ــه ای ــم ب ــالمی می خواهی ــای اس آموزه ه
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ــن منبــع آموزه هــای  ــه ســراغ اصلی تری ــن کار ابتــدا ب ــرای ای ــم. ب ــه نســل دیگــر بپردازی نســلی ب
اســالمی یعنــی قــرآن می رویــم، ســپس روایــات و ســخنان پیشــوایان را بررســی خواهیــم کــرد و 
در پایــان از نظــرات دانشــمندان مســلمان نیــز بهــره خواهیــم بــود. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن 
بررســی در حــد نیازهــا و انتظــارات ایــن مقالــه اســت و چه بســا جســت وجوهای گســترده تر نتایــج 

بیشــتری بــه بــار آورد.

14. نقش وراثت از منظر آیات قرآن کریم
قــرآن کریــم کتــاب تربیــت و تعالی بخشــی بــه اخــالق و رفتــار انســان از طریــق ایمــان و عمــل 
ــه همیــن  ــن عامــل در زندگــی انســان ارادۀ اوســت. ب ــم مهم تری ــح اســت. از نظــر قــرآن کری صال
دلیــل ســعی بســیار در تربیــت و پــرورش فکــری، رفتــاری و اخالقــی انســان دارد، امــا ایــن بــدان 
معنــا نیســت کــه علــل و عوامــل دیگــر در زندگــی و ســعادت انســان مؤثر نباشــند. نــگاه قــرآن کریم 
بــه علــوم و دانش هــا ابــزاری اســت. از نظــر قــرآن، دانشــی ارزشــمند اســت که بــه کار رشــد و تعالی 
انســان بیایــد؛ بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــت علــوم و دانش هــا به خصــوص علــوم و دانش هــای روز 
بــه همــان نحــوی کــه مــا آن هــا را مطالعــه می کنیــم در قــرآن آمــده باشــد. غالبــًا گزاره هــای مربــوط 
بــه دانش هــای مختلــف را در البــه الی مباحــث قــرآن به تصریــح یــا اشــاره می تــوان یافــت. ازجملــۀ 
ایــن دانش هــا وراثــت اســت. مســئله تأثیــر وراثــت و ژنتیــک در برخــی آیــات قــرآن کریــم را می تــوان 
به صــورت یــک احتمــال فــرض کــرد. از آیاتــی کــه تأثیــر ژنتیکــی، می توانــد یکــی از احتمــاالت در 

معنــای آن باشــد، آیــۀ 64 ســورۀ اســراء اســت. ایــن آیــه مــی فرمایــد:

»هــر کــدام از آن هــا را می توانــی بــا صــدای خــودت تحریــك کــن و لشــکر ســواره و پیــاده ات را بــر 
آن هــا گســیل دار و در ثــروت و فرزندانشــان شــرکت جــوی و آن هــا را بــا وعده هــا ســرگرم کــن ولــی 

شــیطان جــز فریــب و دروغ وعــده ای نمی دهــد«

ــدان انســان تصریــح شــده اســت. ایــن  ــه امــکان شــریک شــدن شــیطان در فرزن ــه ب در ایــن آی
شــریک شــدن می تــوان بــه انحــای مختلفــی ماننــد تولــد از حــرام یا تربیــت غیــر توحیدی باشــد.9 

9. ر.ک مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج 12: 185.
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تأثیــر شــیطان در ژنتیــک از طریــق »تولــد از حــرام« یکــی از طــرق ممکــن اســت. برخــی مدعیــات 
ــد  ــز می توان ــاری10 نی ــات اخالقــی و رفت ــه بعضــی انحراف ــراد ب ــودن گرایــش اف ــارۀ ژنتیکــی ب درب
ــارۀ وراثــت و نقــش آن در انتقــال  مؤیــد ایــن احتمــال باشــد. یکــی از غــرر آیــات قــرآن کریــم درب
عمــل و عقیــده، آیــۀ 26 و 27 ســورۀ مبارکــۀ نــوح اســت. ایــن آیــۀ شــریفه مســئلۀ وراثــت اوصــاف را 
از احتمــال و شــک بــه  یقیــن می رســاند. قــرآن کریــم در ایــن ســوره بــه شــرح گفت وگــوی حضــرت 
نــوح g بــا خداونــد متعــال دربــارۀ انجــام رســالتش پرداختــه اســت. حضــرت نــوح در ایــن گفتــار، 
ســختی ها و رنج هــای انجــام رســالت الهــی و کفــران و ناسپاســی قومــش را بیــان می کنــد. ســپس 

بــا بیانــی کامــاًل ناامیدانــه از امــکان هدایــت قــوم خــود می گویــد:

ــوا ِعبــاَدَك َو ال َیِلُدوا  ــَك ِإْن َتَذْرُهــْم ُیِضلُّ ــارًا ِإنَّ ْرِض ِمــَن اْلکاِفِریــَن َدیَّ
َ
»َو قــاَل ُنــوٌح َربِّ ال َتــَذْر َعَلــی اأْل

ــارًا«؛ نــوح گفــت: پــروردگارا! روی زمیــن احــدی از کافــران را زنــده مگــذار. چراکــه اگر  ِإالَّ فاِجــرًا َکفَّ
آن هــا را بگــذاری بندگانــت را گمــراه می کننــد و جــز نســلی فاجــر و کافــر بــه وجــود نمی آورنــد.

ســؤالی کــه مفســران در اینجــا مطــرح کــرده و بــه پاســخ آن پرداخته انــد ایــن اســت کــه حضــرت 
نــوح g از کجــا می دانســت دیگــر کســی از میــان قومــش ایمــان نمــی آورد و نســل آینــده فاســد و 

مفســد خواهــد بود؟

چنــد پاســخ بــه ایــن ســؤال داده شــده اســت: »بعضــی گفته انــد ایــن از طریــق آگاهــی بــر غیــب 
ــی  ــی اله ــب را از وح ــن مطل ــوح ای ــه ن ــده ک ــز داده ش ــال نی ــن احتم ــه او داد، ای ــدا ب ــه خ ــود ک ب
ــْن ُیْؤِمــَن ِمــْن َقْوِمــَك ِإالَّ َمــْن َقــْد  ــُه َل نَّ

َ
وِحــَی ِإلــی  ُنــوٍح أ

ُ
اســتفاده کــرد آنجــا کــه می فرمایــد:» َو أ

آَمــَن«) هــود، 36(11 ولــی ایــن احتمــال نیــز قابل قبــول اســت کــه« نــوح »از روی مجــرای طبیعــی 
ــا  ــرا قومــی کــه نه صــد و پنجــاه ســال ب ــود، زی ــه ایــن حقیقــت رســیده ب و محاســبات معمولــی ب
مؤثرتریــن بیانــات تبلیــغ شــوند و ایمــان نیاورنــد امیــدی بــه هدایتشــان نیســت و چــون ایــن گــروه 
کافــر اکثریــت قاطــع را در اجتمــاع داشــتند و همــه امکانــات در اختیــار آن هــا بــود طبعــًا بــرای 
اغــوای دیگــران کوشــش می کردنــد و نســل های آینــده چنیــن قومــی قطعــًا فاســد بــوده جمــع 

10. به عنوان هم جنس گرایی در ویکی پدیا و تأثیر ژنتیک در آن مراجعه شود.
11 . به نوح وحی فرستاده شد که از قوم تو احدی جز آنان که ایمان آورده اند ایمان نخواهد آورد.
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میــان ایــن احتمــاالت ســه گانه نیــز ممکــن اســت «)مکارم شــیرازی و همــکاران، 1374، ج25: 
.)89

نکتــۀ قابــل  توجــه در آیــۀ مــورد بحــث ایــن اســت کــه حضــرت نــوحg در ذکــر علــت فاســد بودن 
ــاه در میــان آن هــا  ــودن کفــر و گن ــه وراثتــی ب ــه تأثیــر محیــط، ب ــر اشــاره ب نســل آینــده عــالوه ب
تصریــح می کنــد؛ آنجــا کــه از تعبیــر »الیلــدوا« اســتفاده می نمایــد. به عبــارت  دیگــر از نظــر نــوح

g ایــن قــوم پــس  از ایــن دیگــر جــز انســان کافــر و فاجــر نمی زاینــد. ایــن بیــان بــا توجــه بــه  دقــت 
شــگفت انگیز قــرآن کریــم در به کارگیــری کلمــات و تعابیــر، در حــد تصریــح بــه نقــش ژنتیــک در 
عقیــده و عمــل اســت. به عبــارت  دیگــر نــوح g از منابــع معرفتــی خــود چنیــن یافتــه بــود کــه قوم 
او چنــان تحــت تأثیــر فضــا و محیــط کفرآمیــز و گناه آلــود خــود قرارگرفته انــد کــه کفــر و گنــاه بــه 
صفتــی ژنتیکــی در آن هــا بــدل شــده اســت و از آن هــا جــز انســان کافــر و فاجــر متولــد نمی شــود. 
ایــن برداشــت از آیــۀ شــریفه را عالمــه طباطبایــی نیــز در جلــد ششــم تفســیر المیــزان تاییــد کــرده 

اســت:

ــارًا« إخبار ببطالن اســتعداد أصالبهــم و أرحامهم أن یخرج منها  »و قولــه: »َو ال َیِلــُدوا ِإالَّ فاِجــرًا َکفَّ
مؤمــن؛ ذکــره- و هــو مــن أخبــار الغیــب- عــن تفــرس نبــوی و وحــی إلهی«)طباطبایــی،1390ق، 

ج 6: 268(.12

بــه ایــن نتیجــه ایــن نکتــه را هــم اضافــه می کنیــم کــه حضــرت نــوح g 950 ســال بــه تبلیــغ در 
میــان قــوم خــود مشــغول بــود. اگــر مــا بــرای تجدیــد هــر نســل 25 ســال در نظــر بگیریــم، ایشــان 
قریــب بــه 38 نســل در میــان خــود مشــغول انجــام رســالت بــود و ایــن نزدیک بــه عدد کمــال یعنی 
ــه  یقیــن رســیده بــود کــه تأثیــر محیــط کفرآمیــز و  عــدد 40 اســت.13 به عبــارت  دیگــر نــوح g ب

گناه آلــود قومــش در وجــود نســل ها دیگــر تثبیــت شــده و قابل تغییــر نیســت.

از آنچــه گفتــه شــد می تــوان نتیجــه گرفــت کــه محیــط اجتماعــی در ژن افــراد تأثیر گذاشــته و به 

12 . و اینکه فرمود: و نمی زایند مگر فاجر بسیار کافر خبر دادن است از نابودی استعداد اصالب )پدران( و ارحام )مادران( از اینکه از 
آن مؤمنی از آن خارج شود؛ و این از اخبار غیبی است که ناشی از فراست پیامبری و وحی الهی است.

13. طبق آیۀ 142 سورۀ مبارکه اعراف، عدد 40 عدد تمام و کمال است. در فرهنگ اسالمی هم عدد چ40عدد کمال است. چله و 
چله نشینی از مفاهیم کامال شناخته شده در فرهنگ اسالمی است.
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نســل های دیگــر منتقــل می شــود و اگــر ایــن تأثیرگــذاری طــی نســل های متوالــی باقــی بمانــد، 
بــه صفتــی ثابــت و غیرقابــل  تغییــر تبدیــل می شــود؛ به گونــه ای کــه تغییــر و تحــول در آن ممکــن 

نخواهــد بــود حتــی اگــر پیامبــری اولوالعــزم مامــور تغییر آن باشــد.

شـکی نیسـت کـه اگـر وضعیـت قـوم نـوحg تنهـا بـه شـرایط محیطـی مربـوط بـود، نـوح g به 
نفریـن و درخواسـت نابـودی کامـل قومش اقـدام نمی کرد؛ چراکه لطف الهی مسـتلزم بخشـیدن 
کمـال بـه هر اسـتعداد قابـل فعلیت یافتن اسـت. پس نـوحg باید همچنـان صبر پیشـه می کرد، 
همچنان کـه پیـش  از ایـن قریـب به 40 نسـل صبورانه انجام رسـالت کرد تا در آخرین نسـل ها چند 

اسـتعداد نهفته در گذشـتگان، در چهرۀ مؤمنانی، بالفعل و شـکوفا شـدند.

از مجمــوع آیــات قــرآن کریــم به خصــوص آیــات ســورۀ نــوح g تأثیــر قطعــی محیــط بــر ژنتیــک، 
قابــل برداشــت اســت. تاثیــری کــه در بلندمــدت به صــورت نابــودی ژنتیکــی اســتعداهای فکــری 
و اخالقــی و رفتــاری در محیــط فاســد جلوه گــر می شــود. مطمئنــًا اگــر تأثیــر محیــط فاســد بــر 
ژنتیــک را بپذیریــم، اثــر آن را در تعالــی و تکامــل انســان ها نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار دهیــم. بــه 
ایــن معنــا کــه محیــط و فرهنــگ ســالم، می توانــد بــه اصــالح ژنتیکــی افــراد و جامعــه کمــک و 
بــه  مــرور زمــان نســلی پــاک را ایجــاد کنــد کــه بــرای رشــد اخالقــی و رفتــاری مســتعدتر باشــد. 
مهم تریــن نکتــه ای کــه از بیانــات قــرآن کریــم می تــوان اســتفاده کــرد تأثیــر بلندمــدت محیــط در 
ژنتیــک اســت. از نــگاه قــرآن تأثیــر بلندمــدت عوامل محیطــی و فرهنگــی، باعث تثبیــت تدریجی 
ــدل  ــر ب ــر قابل تغیی ــی غی ــه ویژگی های ــت ب ــن اس ــه ممک ــود؛ به طوری ک ــراد می ش ــات در اف صف

شــود. در شــکل زیــر بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت.

15. نقش وراثت از منظر روایات

در روایـات اسـالمی مباحـث مرتبـط بـا تأثیـر وراثـت و ژنتیـک در رفتـار و عقیـده انسـان را در ذیـل 
مفهـوم »ِعرق« می توان جسـت وجو کـرد. کتاب لغت »االفصاح فی الفقـه« در ذیل این لفظ، معانی 
مختلفـی ازجمله معنای »ریشـه«، »اصل« و »ذات« را آورده اسـت؛ بنابراین معانـی، لفظ »ِعرق« در 

روایـات بـه اصـل و ذات انسـان اشـاره دارد. اکنـون به چند روایـت در این خصـوص می پردازیم.

نقش وراثت در انتقال فرهنگ از منظر آموزه های اسالمی
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از امام صادق g نقل شده است که فرمود:

اس «)طبرسی،1370: 197(14 اِلِح َفِإنَّ اْلِعْرَق  َدسَّ ُجوا ِفی اْلُحْجِز الصَّ  »َتَزوَّ

اس )ابن اثیر، 1367، ج 2: 117(15 استجیدوا الخال فإّن العرق  َدسَّ

در کتــاب لغــت »لســان العــرب« در معانــی دســاس آمــده اســت: چیــزی کــه زیــر چیــزی قــرار 
داده شــود یــا مخفــی کردن)ابــن منظــور،1414ق، ج 6: 82( البتــه دســاس بــه معنــای تأثیــر قوی 
نیــز اســت؛ بنابرایــن ویژگــی ذات و ریشــه، مخفــی بــودن در عیــن قــوت و قــدرت در تأثیــر اســت. 
ــث  ــن حدی ویژگــی کــه چــه  بســا در نمونه هــای دیگــر آشــکار شــده باشــد، همان طــور کــه در ای

توصیــه شــده خوبــی فرزنــد را بایــد در چهــرۀ بســتگان نســبی مــادر او جســت.

ــی را نقــل می کنــد کــه در آن امیــر  ــد در ذیــل خطبــۀ 11 نهــج البالغــه جریان ــی الحدی ــن اب اب
ــا  ــد: »همان ــه او می گوی ــمن ب ــه دش ــه ب ــه در حمل ــن حنفی ــد ب ــال محم ــس از اهم ــان g پ مؤمن

ــد،1404ق،ج1: 243(. ــی الحدی ــن اب ــو را گرفت«)اب ــادرت ت ــه ای از م ریش

علـی g در ایـن بیـان، ترس و فقدان شـجاعت را به مادر محمد بن حنفیه منسـوب می سـازد که 
تصریـح بـه تأثیـر ژنتیـک و وراثـت در صفات اخالقی اسـت. هرچنـد بیانـات احادیث دربـارۀ نقش 
ژنتیـک و وراثـت در انتقـال ویژگی هـای اخالقـی بیـش از ایـن اسـت، اما مـوارد ذکر شـده در اثبات 

تأثیـر آن در بسـیاری از شـئون انسـان و ازجملـه صفات نیـک و بد افـراد کفایت می کند.

زمـــــان

استعدادهای ژنتیکی اخالق و رفتار مطلوب

تاثیر بلندمدت عوامل محیطی و فرهنگی مخرب بر ژنتیک

14. با خانواده صالح ازدواج کنید چراکه ذات و ریشه، تأثیرگذار است.
15. از شایستگی دایی مطمئن شوید چراکه ذات و ریشه تأثیرگذار است.
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16. دیدگاه علمای مسلمان دربارۀ نقش وراثت

پـس از ذکـر ادله و شـواهد قرآنـی و روایـی پرداختن به دیدگاه های نظرات دانشـمندان مسـلمان 
می توانـد در بسـط نتایـج ایـن تحقیـق بـه مـا یـاری برسـاند. البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه علمـای 
مسـلمان در پرداختـن به این موضوع به شـدت نگران تصور نادرسـت از تأثیرگـذاری وراثت بوده اند. 
بـه عبارتـی آن هـا از اینکـه عامـل وراثـت یـک عامـل جبـری قطعی انگاشـته شـود هراس داشـته؛ 
بنابرایـن تأکید بسـیاری بـر اراده در بروز رفتار و اخالق داشـته اند. ما هم بر اسـاس واقعیات موجود 
در هـر سـه عامـل وراثـت، محیـط و اراده انسـان تأکید می کنیم و بـه  هیچ  وجه قائل بـه تأثیر جبری 
قطعـی ژنتیـک و فرهنگ نیسـتیم. شـهید مطهـری در مـوارد متعددی به بحـث ژنتیـک و تأثیر آن 

اشـاره و تصریـح کرده اسـت کـه اینجا بـه مـواردی از آن اشـاره می کنیم:

ــریفاتی  ــه تش ــه جنب ــت، البت ــته اس ــدا بس ــن ازدواج را خ ــد ای ــه عق ــرا و اینک ــی و زه ازدواج عل
نــدارد؛ نظــر بــه نســل منتخبــی اســت کــه در ضبــط و نگهــداری اســالم نقــش عمیقــی خواهــد 
داشــت «)مطهری،1378؛ ج9: 298(. شــهید مطهــری در ایــن جملــه موضــوع ژنتیــک و وراثــت 
ــالم  ــظ اس ــرط حف ــمرد و آن را ش ــول می ش ــاًل معق ــی g کام ــا عل ــرا g ب ــه زه را در ازدواج فاطم
ــد ایشــان را  ــر ژنتیــک در اخــالق و روحیــات، پیون ــا تاثی ــا توجــه ب ــی، ایشــان ب ــد. به عبارت می دان
ــادر و  ــون م ــد: »خ ــری می گوین ــای دیگ ــان در ج ــد. ایش ــه می دان ــی و خردمندان ــی منطق اقدام
خصائــص اخالقــی مــادر در فرزنــد مؤثــر اســت. علمــای ژنتیــك  در بــاب ژن هــا نظریــه ای دارنــد 
کــه هــر طفلــی ترکیبــی از ژن هــای پــدر و مــادر هــردو تاســت«)همان، ج14: 260 (. ایشــان تاثیــر 

ژنتیــک در شــخصیت را نیــز مــورد توجــه قــرار می دهنــد:

»در حقیقــت بایــد گفــت تکــّون شــخصیت انســان دو منبــع دارد: یــك منبــع داخلــی و یــك منبع 
خارجــی. منبــع داخلــی، وراثــت اســت کــه در علــم ژنتیــك  بحــث کافــی ]شــده [ و راجــع بــه انتقال 
صفــات شــخصی )چــه مــادی و چــه روحــی( مخصوصــًا المــارك و دارویــن بحث هایــی کرده انــد و 
منبــع خارجــی همــان عوامــل محیــط از تقلیدهــا و تلقین هاســت«)مطهری،1378؛ ج 15: 22(. 
پــس شــهید مطهــری تاثیــر ژنتیــک را در ابعــاد مختلــف وجود انســان به خصــوص صفــات اخالقی 
و معنــوی و شــخصیت مــورد تاییــد قــرار داد. یکــی دیگــر از اندیشــمندان مســلمان کــه بــه اظهــار 
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نظــر در ایــن بــاب پرداختــه عالمــه محمدتقــی جعفــری اســت. عالمــه جعفــری در یکــی از آثــار 
خــود بــه تأثیــر وراثــت در شــناخت اشــاره کــرده اســت.

»شــناخت های مــا همــواره از طــرف عوامــل متمرکــز در ســطوح روانــی مــا، بــه تصــرف و حــذف 
و انتخــاب تهدیــد می شــوند و ایــن عوامــل، از محیــط طبیعــی و قلمــرو اجتماعــی و رویدادهــای 
محاســبه  نشــده و زمینه هایــی کــه وراثــت  بــه وجــود مــی آورد، در منعکــس شــدن دریافت شــده ها 
در ذهــن بــه وجــود می آیند«)جعفــری تبریــزی، 1393: 49(. از آنجــا کــه عالمــه جعفــری بارهــا 
دغدغــه خــود را دربــارۀ جبــری دانســتن وراثــت نشــان داده، در جایــی تصریــح می کنــد: »گمــان 
نــرود کــه مــا منکــر وراثــت  هســتیم، بلکــه مــا هــم انتقــال بعضــی از اوصــاف جســمی و روحــی را از 
پــدران بــه فرزنــدان، مطابــق محســوس قطعــی قبــول می کنیــم، ولــی در مقابــل نیــروی مقاومــت 
فــردی و روش هــای اجتماعــی، به قــدری ضــرورت نــدارد کــه قابــل  تغییــر نباشــد«)همان، 1395: 
163( یکــی از دانشــمندان مســلمان کــه به طــور مبســوط بــه تأثیــر ژنتیــک و وراثــت در اخــالق و 
رفتــار انســان پرداختــه عالمــه مصبــاح یــزدی اســت. ایشــان ضمــن پذیــرش یافته هــای علمــی 
ــال اراده  ــراد در ِاعم ــد. »اف ــر می دان ــان مؤث ــال اراده انس ــت را در اعم ــر وراث ــه تأثی ــن زمین در ای
خویــش یکســان نیســتند و ایــن تفــاوت بــه جهــت اختــالف انســان ها در ذوق، ســلیقه، تمایــالت و 
استعدادهاســت و همچنیــن عوامــل نــژادی و وراثــت و تربیــت و محیــط و نیــز برخــی از غــدد و نــوع 
غــذا در ایــن امــر دخیــل می باشــند«)مصباح یــزدی، 1380: 48(. البتــه عالمــه تصریــح می کنــد 
کــه تأثیــر ایــن عوامــل موجــب ســلب اختیــار انســان نمی شــود بلکــه ســطح مســئولیت را تغییــر 

ــف: 60(. ــزدی، 1391 ال ــاح ی می دهد)مصب

ایشـان اختـالف انسـان ها در ویژگی هـای جسـمی و روحی را به وراثت نسـبت می دهنـد: »بدون 
شـک، یکایک افراد انسـان از نظر جسـمی یا روحی با یکدیگر تفاوت دارند. مسئله تفاوت فردی در 
انسـان ها به  هیچ  وجه قابل  انکار نیسـت. همۀ انسـان ها در آغاز فطرت، چه از نظر عوامل ژنتیکی 
و چـه از نظـر عوامل محیطـی، محیط رحم گرفته تا محیط خارج، تحت تأثیـر عوامل متفاوتی قرار 
دارنـد و ایـن عوامـل متعـدد، تفاوت هـای فراوانـی را در جسـم و روح آن هـا ایجـاد می کنـد. قیافـه، 
رنگ پوسـت، شـکل چشـم و ابـرو و همچنین عواطف و احساسـات تمـام آدمیان بـا یکدیگر تفاوت 
دارد. قـدرت تعقل، تجرید، تعمیم و اسـتنتاج در انسـان ها متفاوت اسـت«)مصباح یـزدی، 1391 
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ب: 125(. از نظـر ایشـان اسـتعدادهای معنـوی نیـز بـه وراثـت مرتبـط  اسـت: »خدا مقام نبـوت را 
بـه هرکسـی نمی دهـد، بلکـه بایـد لیاقتـی ذاتـی در فـرد وجود داشـته باشـد؛ مثـل ایـن لیاقت که 
بتوانـد با فرشـته وحی تماس بگیرد. همۀ انسـان ها ایـن لیاقت را ندارند. چه  بسـا عوامل ژنتیکی و 
عوامـل ارثی هم در آن مؤثر باشـد«)مصباح یـزدی، 1383: 216(. در بیان دیگری به ارتباط وراثت 
بـا خـوارق عـادات اشـاره می کننـد؛ »برخی افـراد به صورت طبیعی سـاختار ژنتیکی و سـاختمان 
بدنشـان به گونـه ای اسـت که می تواننـد برخی کارهـای خارق العـاده ای انجام دهند که دیگـران از 
انجـام آن هـا عاجزند. نظیر همان خانم روسـی که ذکرش گذشـت. البته این قبیل افراد بسـیار کم 
هسـتند و به ندرت یافت می شـوند«)همان، 1398: 308(. ایشـان تأثیر وراثت را قطعی می شمرد؛ 
»تأثیـر و اهمیـت وراثـت به معنای تمـام ظرفیت ها و اسـتعدادهای ژنتیکی و کروموزومـی که آدمی 
از پـدر، مـادر و اجـداد خـود گرفتـه، بـا خـود بـه دنیـا مـی آورد، در پایه گذاری و تشـکیل شـخصیت 
انسـان نمی توانـد مورد شـک و تردیـد واقع شـود«)همان، 1388: 82(. ایشـان به تأثیـر ژنتیک در 
رفتـار تصریـح می کننـد؛ »ما نیز تأثیر محیـط، عوامل طبیعـی، وراثتی و ژنتیکی را در شـکل گیری 

رفتـار انسـان ها می پذیریم «)همـان، 1391 ج: 169(.

آنچــه از ایــن مطالــب بــه دســت می آیــد این اســت کــه دانشــمندان مســلمان نیــز دایره ای وســیع 
بــرای تأثیــر وراثــت در شــئون مختلــف جســمی و روحــی انســان قائل انــد. آن هــا عــالوه بــر تأثیــر 
وراثــت در رفتــار بــه تأثیــر آن در ایجــاد شــخصیت، شــناخت، اعمــال اراده، تمایــالت، ویژگی هــای 
جســمی و روحــی، اســتعدادهای معنــوی، قدرت هــای خــاص اذعــان دارنــد. درعیــن  حــال همــه 

متفق القول انــد کــه ایــن عامــل بــا همــه گســتردگی 
انســان  رفتارهــای  بــرای  جبــری  عاملــی  تأثیــرش، 
محســوب نمی شــود؛ هرچنــد میــزان تأثیــرش در میــزان 
مســئولیت فــرد در قبــال عملــش مؤثــر اســت؛ بنابراین با 
تاثیــر گســتردۀ ژنتیــک در ویژگی هــای اخالقــی، روحــی 
روانــی و رفتــار انســان و بــا توجــه بــا رابطــه همــۀ این هــا 
در پدیــداری فرهنــگ، تاثیــر ژنتیک در فرهنــگ و انتقال 
آن از منظــر آموزه هــای اســالمی کامــال قطعــی اســت.
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نتیجه گیری

ــر و  ــد به طــور دقیق ت ژنتیــک و وراثــت اوصــاف موضــوع جدیــدی نیســت؛ هرچنــد علــوم جدی
مفصل تــر بــه آن پرداخته انــد. دانشــمندان ژنتیــک رفتــاری توانســته اند تأثیــر ژنوتیــپ افــراد را در 
فنوتیــپ آن هــا یعنــی ویژگی هــای فیزیکــی و روانــی و رفتــاری انســان اثبــات کننــد هرچنــد کــم و 

کیــف دقیــق آن هــا هنــوز بــر محققــان روشــن نیســت.

ــده  ــی و انتقال دهن ــی و فرهنگ ــات محیط ــل اطالع ــانی را حام ــوان ژن انس ــب می ت ــن ترتی بدی
آن در طــول زمــان محســوب کــرد. اینکــه انســان ها غالبــًا بــه پیشــینیان خــود شــبیه اند تنهــا بــه 
ایــن دلیــل نیســت کــه در محیــط مشــابه آن هــا زندگــی می کننــد بلکــه علــت مهــم دیگــری هــم در 
میــان اســت و آن ایــن اســت کــه آن هــا وارث صفاتی انــد کــه گذشتگان شــان تحــت تأثیــر محیــط و 
فرهنگ شــان از طریــق ژن هــا برایشــان بــه میــراث گذاشــته اند. ایــن در حالــی اســت کــه بر اســاس 
تحقیقــات علــم ژنتیــک، ژن هــا در زمــان تقســیم ســلولی و تشــکیل ســلول نطفــه انســان جدیــد، 
بخــش عمــده ای از تأثیــرات پذیرفتــه را وا می نهــد. درعیــن  حــال همــان مقــدار از برچســب های 

باقی مانــده بــر ژن نســل جدیــد، حامــل مشــابهت ها و استعدادهاســت.

از منظــر آموزه هــای اســالمی نیــز تأثیــر ژنتیــک و وراثــت کامــاًل مــورد پذیــرش واقــع شــده اســت. 
دایــره ای کــه آموزه هــای اســالمی بــرای تأثیــر وراثــت ترســیم می کنــد حتــی شــامل اســتعدادهای 
ــک  ــت و ژنتی ــه وراث ــد ک ــکی نمی مان ــن ش ــود؛ بنابرای ــم می ش ــاص ه ــای خ ــوی و قدرت ه معن
ــا و  ــا، هنجاره ــی ارزش ه ــاد آن یعن ــه ابع ــا هم ــگ ب ــال فرهن ــر در انتق ــی مؤث ــگاه، عامل ــن ن از ای
ــه تاییــد تأثیــر محیــط و فرهنــگ  دانش هاســت. ویژگــی دیگــر آموزه هــای اســالمی در ایــن مقول
ــد،  ــان می کن ــت بی ــوحg به صراح ــۀ ن ــورۀ مبارک ــت. س ــراد اس ــک اف ــات در ژنتی ــت صف در تثبی
ــراد  ــی را در اف ــه، صفات ــی جامع ــای سیاس ــی فض ــی و حت ــری، فرهنگ ــط فک ــات محی دوام و ثب
ــازد.  ــی می س ــات را ژنتیک ــرایط، صف ــن ش ــدت ای ــه دوام طوالنی م ــد، به طوری ک ــت می نمای تثبی
ــد  ــه می کن ــه توصی ــت چراک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــران فرهنگ ــرای مدی ــوع ب ــن موض ای
بــرای رســوخ هرچــه بیشــتر ویژگی هــا و صفــات بایــد محیطــی باثبــات بــرای افــراد فراهــم کــرد. 
محیط هــای پرتالطــم و دایــم متغیــر همان قــدر اثــر ســوء در برنامــه تربیتــی و فرهنگــی دارنــد کــه 
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عوامــل ضدفرهنگــی می تواننــد داشــته باشــند. محیط هــای در حــال تغییــر دایــم، از ریشــه دار 
شــدن اوصــاف جلوگیــری می کنــد؛ بنابرایــن ثبــات برنامه هــای کالن فرهنگــی و آموزشــی بــرای 
نســل های مختلــف از تغییــر و تحــول مــدام آن ارجــح اســت ولــو اینکــه تصــور شــود در ایــن تغییــر 
منافــع بیشــتری اســت. لــذا مدیــران فرهنگــی می بایــد حتمــًا برنامــه ای بلندمــدت بــرای چندیــن 
نســل از جامعــۀ خــود باشــند و تحــوالت برنامــه فرهنگــی را هــم ذیــل ایــن برنامــه بلندمــدت و بــا 

حفــظ یکنواختــی و تناســب کلــی همــه برنامه هــا تدویــن و اجــرا کننــد. 
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