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 و حدیث قرآننقش وراثت در سرنوشت انسان از منظر 

 حمیدرضا بصیری
 استاديار دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران

 مریم گوهری

 و حديث دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران قرآنآموختة کارشناسی ارشد علوم  دانش

 (88/67/6868؛ تاريخ پذيرش: 66/68/6868ت: )تاريخ درياف

 چکیده

يكی از عوامل غيرقابل انكار در سرنوشت انسان، قانون وراثت است. خصوصيّات روحی و اخالقی 
شاود.   ها( از والدين به فرزندان منتقل مای  هاي جسمانی از طريق عوامل وراثتی )ژن همچون ويژگی

باشند، ولی از منظر برخی ديگار،   می سرنوشت انسان برخی قايل به نقش انحصاري وراثت در تعيين
قانون وراثت تنها به منزلة يک بستر است و به نحو اقتضا در اعمال فرد اثر دارد ناه باه نحاو علّيّات     

هاي تربيتای قابال تقويات ياا تضاعي،       تامّه. از اين رو، تحت تأثير عوامل محيطی به خصوص شيوه
تأثير بسزايی در سعيد يا شاقی شادن او دارد. در ايان تحقياق      است، مضاف بر آنكه ارادة انسان نيز

تالش شده تا جايگاه وراثت در سرنوشت انسان از ديدگاه دانش ژنتيک، قرآن و روايات بررسی شاود  
و اين نتيجه حاصل شده که عامل وراثت حاکم بار سرنوشات انساان نيسات و نقاش انحصااري در       

هر نوع وراثتی قابل تربيت و مكلّ، است و يكی از اهداف بعثت تعيين آن ندارد و در نتيجه، افراد با 
 باشد. هاي موروثی ناپسند می هاي موروثی پسنديده و اصال  زمينه انبياء نيز تقويت سرمايه

 قرآن، حديث، وراثت، سرنوشت، دانش ژنتيک. ی:دیکلواژگان 

                                                            

 E-mail: basiri_hr@yahoo.com )نويسندة مسئول( 


 E-mail: mnr1351@yahoo.com 
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 مهمقدّ

ساان اسات کاه هماواره توجّاه      مسألة سرنوشت از جمله مسايل اساسی و بنيادين در زنادگی ان 

انديشمندان را باه خاود معطاوف داشاته اسات و عوامال متعادّدي را در رقام خاوردن آن دخيال           

هاي مؤثّر در سعادت و يا شقاوت بشر، وراثات اسات. صافات و خصوصايّات      اند. يكی از مؤلّفه دانسته

عيين مسير رشد و نماوّ  شود و در ت هاي تشكيل دهنده نطفه به فرزند منتقل می والدين از طريق ژن

گذارد. از سوي ديگر، تربيت نيز نقش چشمگيري در تكامل  گيري شخصيّت کودک تأثير می و شكل

هااي اخالقای محايط     شخصيّت دارد و از آنجا که اوّلين مكان براي رشاد و نماوّ بساياري از زميناه    

ده، به خصوص پدر و ماادر،  خانواده است و کودک بسياري از فضايل و رذايل اخالقی را از افراد خانوا

 کند. کسب می

يكی از مسايل مهمّ اعتقادي مسألة جبر و اختيار است که آن نيز با قاانون وراثات ارتبااط پيادا     

کند. برخی با استناد به برخی آيات و احاديث بر اين باورند که با وجود عامل وراثات، ساعيد ياا     می

در يكی از اين گونه احاديث به نقل از پيامبر اکرم  شقی شدن انسان از اختيار و ارادة او خارج است.

اَلشَّقیُ مَن شَقِیَ فی بَطنِ اُمّهِ و السّعِيدُ مَن سَعِدَ فی بَطنَ اُمّه: شقاوتمند در شكم »)ص( آمده است: 

: 8، ج6878)بحرانی، « مادرش نيز شقاوتمند است و سعادتمند در شكم مادرش نيز سعادتمند است

ز به اين قايل هستند که سعادت و شقاوت آدمی به حكم خدا و الزم الينفکّ آدمی اي ني (. عدّه986

از سورة هود چنين ديادگاهی را   669خود ذيل آية  تفسير کبيراست؛ به عنوان مثال فخر رازي در 

 (.866:62، ج 6886عنوان نموده است )ر.ک؛ فخر رازي، 

كی افراد بر روي اعمال و رفتارشان به عنوان اين نوشتار بر آن است تا با اثبات نقش ساختار ژنتي

هاي  هاي تربيتی و به ويژه آموزه اي بر اهميّت نقش اختيار و اراده و نيز جايگاه شيوه يک عامل زمينه

دينی در سرنوشت انسان تأکيد ورزد.سؤال اصلی اين پژوهش آن است که آيا وراثت به عناوان ياک   

 الت دارد !عامل جبري در سعادت و شقاوت انسان دخ

 ال ( نقش وراثت در سرنوشت انسان از منظر دانش ژنتیک

هاي پژوهش در علم ژنتيک، ژنتيک رفتاري است که به مطالعة وراثت خصوصايّات   يكی از حوزه

(.برخای از دانشامندان   96: 6827)ر.ک؛ بيكار،   پردازد می6گيري رفتار بر اسا  ژنوم رفتاري و شكل

انسان ناشی از تأثير عوامل ژنتيكی است و برخی ديگر بر اين بااور   معتقد بودند که تكامل شخصيّت
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پذيرد. امروزه اين اعتقاد مقبوليّت بيشاتري يافتاه کاه     بودند که شخصيّت انسان از محيط تأثير می

گيري شخصيّت ناشی از هر دو عامل محيط و ژنتيک است. اين نظريّه با عناوان تاأثير و تاأثّر     شكل

 .(628:6866نظريّة سرشت و تربيت شناخته شده است )ر.ک؛ اکرمی، محيط يا 8متقابل ژن

هااي   دهنده شخصيّت و خصوصيّات رفتاري افاراد ديادگاه   به طور کلّی، در رابطه با عوامل شكل

اي فقط به ساختار ژنتيكی افراد توجّه دارند )جبرگرايای ژنتيكای(، برخای     متفاوتی وجود دارد؛ عدّه

اي ديگر عوامال اجتمااعی را    دانند )جبرگرايی محيطی( و عدّه مؤثّر می عوامل محيطی را تنها عامل

کنند )جبرگرايی اجتماعی(. از اين ميان، طرفداران فربايّة جبرگرايای ژنتيكای باروز      مهم تلقّی می

دهناد، ولای بار خاالف چناين       ها نسبت می بسياري از رفتارها، حتّی سرنوشت انسان را فقط به ژن

گيري خصوصيّات رفتاري افراد  توانند در شكل عوامل ياد شده به تنهايی نمی هايی هي  يک از نگرش

مؤثّر باشند؛ به عبارت ديگر، عوامل فوق علّت تامّه نبوده، بلكه به نحو اقتضاا تأثيرگاذار هساتند. باا     

هاي رفتاري همچون ژن مؤثّر در ايجاد ابطران کش، شاده، ولای رفتاار     وجودي که تعدادي از ژن

اسات،   xتوان گفت چاون فاالن شاخص داراي ژن رفتااري      هاي او نيست و نمی ل با ژنآدمی معاد

 (.818: 6826از او سر خواهد زد )ر.ک؛ محمّدي،   xلزوماً رفتار

هاي او رمزدهی شده  اکنون پاسخ متخصّصان ژنتيک به اين  سؤال که آيا سرنوشت انسان در ژن

همسان با وجود داشتن مجموعة ژنای يكساان از   شوند که دوقلوهاي  است، منفی است و متذکّر می

نظر شكلی و رفتااري کااماًل يكساان نيساتند و ايان پدياده حااکی از آن اسات کاه مشّخصاات و           

گيرند.  ها تا حدودي از محيط تأثير می خصوصيّات انسان متأثّر از عاملی غير از ژنتيک است. اکثر ژن

کنناد   قا  دقيقاً صفات و خصوصيّات ما را ديكته نمیهاي دريافتی از والدين به هنگام ل بنابراين، ژن

 (.168:6827)ر.ک؛ آلبرتس و همكاران، 

اي از تأثيرات وراثت و محيط است و در ايان مياان، نباياد از     خصوصيّات رفتاري انسان، آميخته

نقش اراده و اختيار غفلت ورزيد. اين حقيقتی است که علم ژنتيک باه آن معتارف اسات. بناابراين،     

هاي اخالقی و رفتاري نامطلون به معناي صادور مجاوّز باراي     ود عوامل ژنتيكی در برخی ويژگیوج

گيرد که چگونه رفتار کناد، خاود آدمای اسات،      انجام عمل نيست؛ زيرا آن که در نهايت تصميم می

ه نياز  ها بر رفتار انسان تأثير دارند، آياا اراد  شود که اگر ژن ولی پرسشی در اينجا به ذهن متبادر می

ها نيساتند کاه شخصای را باااراده و مصامّم       تحت چنين تأثيري نيست  به بيانی ديگر، آيا اين ژن

سازند ! متخصّصان ژنتيک رفتاري به اين سؤال چناين   اراده می بی  اراده يا ساخته و ديگري را سُست
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طور کامل تحات   هبجرأت بودن  اراده بودن يا کم اند که هر خصوصيّت اخالقی مانند سُست پاسخ داده

و  ها قرار ندارد و با تربيت، تمرين، پرورش و خواست خود فرد قابل تغييار و بهباود اسات    کنترل ژن

 (.16:6827در نهايت، هر کس مسئول اعمال خويش است )ر.ک؛ بيكر، 

 و حدیث قرآنب( نقش وراثت در سرنوشت انسان از منظر 

و روايات، ابتدا نقش وراثت در  قرآناز ديدگاه به منظور تعيين جايگاه وراثت در سرنوشت انسان 

گيري صفات و خصوصيّات روحی و اخالقی را بيان نموده، س س تأثير وراثت در سرنوشات باه    شكل

شود و در نهايت، به نقش تربيت و اختيار در سرنوشت انسان به عنوان دو مؤلّفاة   نحو اقتضا ثابت می

 شود. مؤثّر بر صفات موروثی پرداخته می

 گیری صفات و خصوصیّات روحی و اخالقی ( نقش وراثت در شکل3

« وراثت صفات»قرن پيش نه تنها اشاراتی به مسألة  68و معصومين )ع( در بيش از  قرآن کريم

اناد و   آيد، بلكه در مواردي به آن تصري  نيز فرماوده  اند که از فحواي کالم ايشان به دست می نموده

گاذرد. برخای آياات و     قرن از عمر دانش ژنتيک )علم وراثات( مای   8اين در حالی است که کمتر از 

 توان در اين زمينه مستند قرار داد، عبارتند از: روايات را که می

 کناد،  دزدى[  بنياامين ] او اگر: گفتند( برادران)...: قَبْلُ مِن لَّهُ أَخٌ سَرَقَ فَقَدْ یَسْرِقْ إِن قَالُواْ»

گوينادگان  »(؛ 77)يوس،/« کرد...  دزدى او از قبل نيز( يوس،) برادرش( نيست، چون تعجّب جاى)

اين سخن همان برادران پدري يوس، هستند و به همين دليل، يوس، را باه بنياامين نسابت داده،    

گفتند اگر بنيامين امروز پيمانة پادشاه را دزديد، خيلی جاي تعجّب نيست و از او بعيد نيست؛ زيارا  

رتكب دزدي شد و چنين عملی از او نيز سرزد. پس ايان دو بارادر دزدي   او قبالً برادري داشت که م

ق، 6867)طباطبائی، « اند و ما از ناحية مادر از ايشان جدا هستيم را از ناحية مادر خود به ارث برده

 (.881: 66ج

يعنی اگار او دزدي کارده،   »اين جمله و اين اتّهام برادران يوس، حاکی از تبرئة خودشان است؛ 

نيست، چون برادري داشت که او هم دزدي کرده بود و در اين کار وارث يكديگرند، امّا چون ما  بعيد

 (.616: 9، ج 6877)قرشی، « ايم از طرف مادر با آنها نيستيم، لذا به دزدي دست نزده
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ثُامَّ اَلصَاقَ بِاذَوِي    »... فرماياد:   امير مؤمنان علی )ع( در فرمان خود به استاندار مصر چناين مای  

. السَّةماحَة  وَ السَّخاءِ وَ  الشُّجاعَة وَ  النَّجََ  ، ثُمّ اَهلِ الحَسَنةاالَحسَانِ وَ اَهلِ البُيُوتاتِ الصّالِحَه وَ السَّوابِقِ 

(. باراي ادارة کشاور افارادي را    98/ ن البالغاه  نهاج ...« )فَاِنَّهُم جِمَاعٌ مِنَ الكَرَمِ وَ شُعَبٌ مِانَ العُارَفِ   

اي نيكاو برخاوردار. پاس دلياران و      ر نيک دارند و از خاندانی پارساايند و از ساابقه  برگزين که گوه

اناد و   آوران و بخشندگان و جوانمردان )را برگزين( که اينان بزرگاواري را در خاود فاراهم کارده     رزم

استاندار  امام علی )ع( به 98اهلل سبحانی با اشاره به فرازهايی از نامة  اند. آيت ها را گرد آورده نيكويی

هااي شاري،، اصايل و پارساا بياان       مصر و با توجّه به توصية امام مبنی بر انتخان افرادي از خانواده

 (.899: 8، ج 6879نمايند )ر.ک؛ سبحانی،  تأثير وراثت در احاديث را مطر  می

 بنا بر روايتی، محمّد حنفيه در جنگ جمل علمدار لشكر بود، ولی گويا ترسيده بود، چرا کاه در 

کرد. علی )ع( پيش او آمد و علّت حملاه نكاردن او را جوياا شاد. او      حمله به س اه جمل انديشه می

بينم. علی )ع( با دستة شمشير  اندازند، کسی را نمی گفت در پيشِ رويم به جز تيراندازان که تير می

)المادنی،  « رسايده اسات  مَا اَدرَکَکَ عِرقَ مِن اَبِيکَ: اين عِارق از پادرت باه تاو ن    »به او زد و فرمود: 

اَدرَکَاکَ  »الحديد به گونة ديگري آماده اسات:    ابن أبی البالغه نهج(. کالم امام در شر  686ق:6886

 (.888: 6ق، ج 6868الحديد،  )ابن أبی« عِرقَ مِن اُمِّکَ: اين عرق از مادرت به تو رسيده است 

لِانُطَفِكُم فَااِنَّ العِارقَ دَسَّاا ُ: باراي      تَخَيَّاروا  »در روايتی از پيامبر اکرم )ص( چنين آمده است: 

ق.، ج 6866ادرياس،   )ابن« هاي خود )همسر مناسب( انتخان کنيد که عِرق پنهانی تأثير دارد نطفه

دَسَّا  »و نيز « دَ َّ شَیءَ تَحتَ التُّرَانِ فِيهِ أَي أَدخَلَهُ فِيهِ وَ أَخفَاهُ»آمده است: المنجد (. در 996: 8

العِارقُ دَسَّاا ُّ أَي أَنَّ   »و به عنوان مثال ذکار شاده کاه    « حَمرَا تَندَ َّ تَحتَ التُّرَانِ صِیرَ ٌحَیَّةٌ قَأَي 

 (.868ق.:6886)معلوف،« أَخالَقَ اآلبَاءِ تَتَّصِلُ إِلَی األَبنَاءِ

به معناي داخل کردن چيزي در خاک و پنهان نماودن آن اسات و مقصاود از    « دَ َّ»بنابراين، 

عِرق اين است که خصوصيّات اخالق والدين را باه طاور پنهاانی باه فرزنادان منتقال        دسّا  بودن

فرمايد که بايد ديد چاه محلّای باراي نطفاة خاود گازينش        کند. در اين روايت، پيامبر )ص( می می

اشاره به اين حقيقت است کاه نطفاة اخاالق و    « دسّا »دسّا  است و کلمة « عِرق»شود؛ زيرا  می

 (.28:6، ج 6892  سازد )ر.ک؛ حجّتی، ندان منتقل میسجايا را به فرز

اُنظُر فِی اَيّ نَصانِ تَضَعُ وَلَدکَ فَاِنَّ العِرقَ دَسَّا : بنگر فرزند خود را »رسول گرامی )ص( فرمود: 

و قضااعی،   299: 69ق.، ج 6869)الهنادي،  « گاذارد  دهی که عرق پنهاانی تاأثير مای    کجا قرار می
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« نطفاه »معنی ريشه و اسا  يک پديده اسات و اساا  آفارينش انساان     به « عِرق(. »866: 6816

به معنی انجام کار پنهانی است، لذا مقصود از دسّا  بودن عِرق اين است کاه  « دسّا »باشد و  می

 (.882: 6812گردد )ر.ک؛ سبحانی،  طور ناپيدا به فرزند منتقل می صفات موروثی از طريق نطفه به 

ديدند، به اين قانون عظيم خلقت  ن )ع( که حقايق را با نور وحی میرسول اکرم )ص( و معصومي

)وراثت( توجّه کامل داشته است و در اين روايت و روايات ديگر دربارة ايان راز بازرگ ساخن گفتاه     

اند و به عبارت ديگر، همان معنايی که اماروز   است و کلمة عِرق را معرّف عامل وراثت )ژن( قرار داده

شود. اين حاديث در کماال    افاده می« عِرق»کنند، از کلمة  استفاده می« ژن»کلمة محافل علمی از 

است و به پياروان    صراحت از قانون وراثت سخن گفته است و از عامل آن به کلمة عِرق تعبير نموده

کند که از قانون وراثت غافل نباشيد و توجّه کنيد زمينه پاک باشد تا فرزنادان شاما    خود توصيه می

 (.18: 6، ج 6818صفات ناپسند نشوند )ر.ک؛ فلسفی،  وارث

 ـ وراثت و اقتضای خیر و شر1

کند؛ به بيان  از منظر اسالم صفات و خصوصيّات منتقله از طريق وراثت از حدّ اقتضاء تجاوز نمی

هاي ژنتيكی انسان تا حدّي نيست که اختيار عمل را از او سلب کند، به طوري کاه   ديگر، اثر ويژگی

 قارآن کاريم  به انجام اعمال نيک و پسنديده يا ترک افعال زشات و قباي  نباشاد. خداوناد در      قادر

 عمال  خاود ( خاوى  و خُلق و) روش طبق کس هر: بگو شَاکِلَتِهِ...: عَلَى یَعْمَلُ کُلٌّ قُلْ»فرمايد:  می

 (.28)اإلسراء /« کند... مى

ايشان ذيال ايان     ر توجّه است.استدالل عالّمه طباطبائی در خصوص صفات درونی آدمی در خو

آية کريمه عمل انسان را مترتّب بر شاکلة او دانسته؛ به اين معنا که عمل هر چاه  »اند که  آيه نوشته

اند از کوزه همان برون تراود کاه در اوسات. پاس     چه گفته چنان  باشد، مناسب با اخالق آدمی است،

دن باا اعضاا و اعماال خاود آن را مجسّام      شاکله نسبت به عمل نظير رو  جاري در بدن است که ب

هااي علمای باه ثباوت      دهد. اين معنا هم با تجربه و هم از راه نموده است و معنويّات او را نشان می

رسيده که ميان ملكات نفسانی و احوال رو  و ميان اعمال بدنی رابطة خاصّی است و با هماة اينهاا   

ملكات يا اعمالی مناساب خاويش اسات، از حادّ     ها که باعت  دعوت و خواهش هي  يک از اين مزاج

کند؛ بدين معنا که خُلق و خوي هر کس هي  وقت او را مجبور به انجاام کارهااي    اقتضاء تجاوز نمی

کند و اثر آن به حدّي نيست که ترک آن کارها را محال سازد و در نتيجه، عمل  مناسب با خود نمی

 (.626: 68، ج6867  )طباطبائی،« شود و جبري شود از اختياري بودن بيرون می



ی 
يج
رو
ا ت
ی 
لم
 ع
مة
لنا
ص
ف

یر
من
ج 
را
س

 
ل 
سا

8
رة 
ما
 ش
،

68
ن 
ستا
زم
 ،

68
68

 

 666 و حدیث قرآنان از منظر نقش وراثت در سرنوشت انس

 

خاداي سابحان   »دهند که  مرحوم عالّمه با استناد به آية ديگري به بحث خود اينگونه ادامه می

«   ...: نَکِـدًا  إِالَّ یَخْـرُجُ  الَ خَبُـثَ  وَالَّـذِی  رَبِّـهِ  بِـإِذْنِ  نَبَاتُهُ یَخْرُجُ الطَّیِّبُ وَالْبَلَدُ»فرماياد:   می

 وَمَن بِهِ ألُنذِرَکُم»هاي دينی از قبيل  اين آيه را با آيات دالّ بر عموميّت دعوت ( که اگر92)األعراف/

رساند که بنياه انساانی و صافات     ( مجموعاً مورد دقت قرار دهيم، اين معنا را می66)األنعام / « بَلَغَ

اناد   بعضای گفتاه  درونی او در اعمالش اثر دارد اما تنها به نحو اقتضا نه به نحو عليّت تامّه. ايان کاه   

اند سعادت و  پذيرد و يا اين که گفته سعادت و شقاوت دو امر ذاتی است که هرگز از ذات تخلّ، نمی

 (.666:68، ج6867)طباطبائی، « شقاوت مربوط به قضاء مقدّر شده ازلی است، حرف غلطی است

ی بَطنَ اُمِّاهِ وَ السّاعِيدُ   الشَّقیُ مَن شَقیَ فِ»عمير معناي قول پيامبر )ص( را که فرمودند:  ابن أبی

اَلشَّقِیُ مَن عَلِمَ »از امام موسی بن جعفر )ع( سؤال کرد، ايشان پاسخ دادند: «. مَن سَعِدَ فِی بَطنِ اُمِّهِ

مِّه اَنَّهُ سَيَعمَلُ اهللُ وَ هُوَ فِی بَطنِ اُمِّه اَنّهُ سَيَعمَلُ اَعمالَ األَشقِيَاءِ وَ السَّعِيدُ مَن عَلِمَ اهللُ وَ هُوَ فِی بَطنِ اُ

داناد کاه باه     أَعمَالَ السُّعَداءِ: بدبخت کسی است که در حالی که در شكم مادرش است، خداوند مای 

دهد و سعادتمند کسی است که در حالی که در شكم مادرش  زودي اعمال شقاوتمندان را انجام می

(. 891ق.: 6862بابويه،  )ابن« دادداند که بزودي اعمال سعادتمندان را انجام خواهد  است خداوند می

 واب  است که پاسخ امام کاظم )ع( داللت بر مسألة جبري بودن سرنوشت انسان ندارد.

أَن يُخاتَمَ لِلمَارءِ   حَقیقَةَ السَّةعادَ    اِنَّ »امام علی)ع( در معناي حقيقت سعادت و شقاوت فرمودند: 

ءِ أَن يُختَمَ لِلمَرءِ عَمَلُهُ بِالشَّقاءِ: حقيقت سعادت اين اسات کاه عمال    الشَّقا حَقِیقَةَو إِنَّ ب السَّعادَ    عَمَلُهُ 

« آدمی به سعادت پايان پذيرد و حقيقت شقاوت اين است که عمل آدمای باه شاقاوت پاياان ياباد     

 (.889ق.: 6868بابويه،  )ابن

باه   کسای کاه پاياان کاارش    »اند:  امام خمينی )ره( در خصوص روايت پيامبر )ص( بيان داشته

انجاماد، از آغااز    پاياان مای   هاي بدون انقطاع و به عطاي الهی بای  استراحت دايم غيرمتناهی و لذّت

خلقت خود سعادتمند است، هرچند که چند روزة دنيا را در سختی به سر بَرَد. همچناين در طارف   

، چاه  شقاوت به فرض که چند روزي خوشگذران باشد، در مقابل آن که براي ابد گرفتار عذان است

توان تعيين کرد  نيز ممكن است مقصود آن باشد که نفو  انسانی در  نسبتی براي آن چند روز می

کنند که يا به خيرات و موجبات سعادت عالقه  ابتداي خلقت به خاطر عواملی با هم اختالف پيدا می

پاياه نيسات   خواهد داشت، پس او از اول سعادتمند است و يا بر عكس، ولی اين ميل و رغبت تا آن 

 (.696: 6818)موسوي خمينی، « که اختيار و اراده را از انسان بگيرد
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اي از مجموعه صفات ظااهري و معناوي پادر و ماادر و اجاداد و       فرزندان در شكم مادر، خالصه

تواند تأثيرهااي مفياد ياا     نياکان دوردست خويش هستند و عوامل گوناگون وراثت و جهش ژنی می

. اگر همة عوامل، خون باشد، بچّه در شكم مادر سعادتمند است و اگر همه يا مضرّي در آنان بگذارد

بعضی از آنها بد باشد، بچّه به همان نسبت در شكم مادر شقاوتمند است. سعادت و شقاوت در رَحِم 

مادر سرنوشت قطعی نيست، بلكه مالک محو يا بقاي آن صفات پسنديده يا ناپسند عوامل تربيتی و 

 (.626: 6، ج 6818است )فلسفی،  شرايط محيطی

بنابراين، در پاسخ به آنهايی که معتقدند مطابق با اين فرماودة پياامبر )ص( تعياين ساعادت و     

هاا از   بايد گفت که اين مقدار از اقتضاء که به وسايلة انتقاال ژن    بدبختی انسان در اختيار او نيست،

کنندة سرنوشت او،  اي در وجود اوست، نه تعيين تنها به منزلة زمينه  شود، والدين به طفل منتقل می

بمن آنكه اين روايت عالوه بار بياان مساألة انتقاال صافات روحای و اخالقای باه نقاش ماادر در           

  گيري روحيّات و شخصيّت نوزاد اشاره دارد، چراکه بعد از لقا  و تعيين ترکيب ژنتيكی جنين، شكل

 ارداري روي جنين تأثيرگذار است.تمام حاالت روحی و معنوي مادر در طیّ دوران ب

دارد که مقتضايّات افعاال بسايار     از سورة اإلسراء بيان می 28ذيل آية  البيان اطيبمؤلّ، تفسير 

اوّل نطفه که پاک باشد يا خران، دوم لقمة حرام در حاال نطفاه، در حاال حمال و در حاال        است،

پنجم اخالق حسانه    د و معلّم، چهارم رفقا،ارباع و آنگاه در زندگانی دنيوي. سوم پدر و مادر و استا

و اخالق سيّئه، ششم عادات که به هر طريقی عادت کرد، تغيير آن مشكل است و غير اينهاا ولكان   

 (.866: 2، ج 6872تمام به نحو اقتضاء است و قابل تغيير است )طيّب، 

احال جنينای آفارينش    در قسمتی از روايت مفصّلی که زراره از امام بااقر )ع( درباارة آغااز و مر   

ثُمَّ يُوحِی اهللُ اِلَی المَلَكَينِ اُکتُبَا عَلَيهِ قَضَائِی وَ قَدَرِي وَ نافِاذَ  »... انسان نقل کرده، چنين آمده است: 

کناد کاه قضاا و قَادَر و      اَمرِي وَ اشتَرِ طالِیَ البَدَاءَ فِيمَا تَكتُبَانِ...: آنگاه خداوند به دو فرشته وحی می

)کلينای،  « هايتان براي من حفاظ کنياد   را بر او )جنين( بنويسيد و بداء را نيز در نوشتهحكم نافذ م

 (.68: 1ق.، ج 6867

اُنظُار  »اهلل سبحانی با استناد به کالم معصومين )ع( از جمله روايت پيامبر )ص( که فرماود:   آيت

  دارد کاه جااي هاي     (، بيان می866: 6816)قضاعی، « فِی اَيِّ نَصَانِ تَضَعُ وَلَدَکَ فَاِنَّ العِرقَ دَسَّا ُ

گونه ترديدي در تأثير خُلق و خوي پدران و ماادران در اخاالق و مانش فرزنادان از طرياق وراثات       

صورت صد در صد و به اصاطال  علّات    نيست، ولی بايد توجّه داشت که اين تأثير در همة صفات به
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باشد که با نوع تربيت در دوران رشد و تربيت  تامّه نيست، بلكه تنها در حدّ متقضی و علّت ناقصه می

بياان  « باداء »فرزند قابل تغيير است. امام بااقر )ع( اصال تغييرپاذيري صافات وراثتای را باا کلماة        

نويسند، سرنوشت قطعی نيست، بلكه سرنوشت مشروط است و شارط   اند. آنچه فرشتگان می فرموده

تواناد سرنوشات يادشاده را باه      ديگري میآن اين است که انسان صاحب سرنوشت در ساية عوامل 

در روايت، تبديل سرنوشت به سرنوشت ديگري از « بداء»سرنوشت ديگري تبديل سازد و مقصود از 

گونه منافاتی با اصال    شود که قانون وراثت هي  باشد. بنابراين، معلوم می طريق اعمال نيک يا بد می

 (.886: 6812؛ سبحانی، اختيار انسان در تعيين سرنوشت خويش ندارد )ر.ک

خصائص ويژة موجود در نطفة والدين تمام علّت خصوصيّاتی نيست کاه در فرزنادان باه وجاود     

آيد، بلكه وجودشان در حدّ يک اقتضا و استعدادي بيش نيست و شكوفا شدنشان نياز به محايط   می

کند. انسان  ين میعبارت ديگر، سرانجام محيط است که سرنوشت استعدادها را تعي مناسب دارد؛ به

العمل متقابل استعدادهاي طبيعی و موروثی، شرايط و امكانات محيط پرورش اسات   محصول عكس

 (.681: 6828)امينی، 

 ـ نفی جبرگرایی ژنتیکی1

باشد، با عقل که حجّت در دين اساالم باوده    اين تصوّر که سرنوشت هر فرد در گرو وراثت او می

، روايات و جميع عقاال بار تاأثير تعلايم و تربيات      قرآن کريمدارد.  است و نيز با اصل اختيار منافات

گياري از نعمات    اتّفاق نظر داشته و اذعان دارند که انسان اطاعت و معصيت و خير و شر را باا بهاره  

 دهد. عقل تميز، و اعمال خود را با اختيار انجام می

بشار مختاار و آزاد   »وده اسات:  شهيد مطهّري رابطة اختيار، وراثت و تربيت را اينگونه بياان نما  

آفريده شده، يعنی به او عقل و فكر اراده داده شده است، بشار در کارهااي ارادي خاود مانناد ياک      

سنگ نيست که او را از باال به پايين رها کرده باشند و تحت تأثير عامل جاذبة زمين خواه ناخواه به 

ه محدود در جلوي او هست و همچناين  طرف زمين سقوط کند، و مانند گياه نيست که تنها يک را

هاايی   مانند حيوان نيست که به حكم غريزه کارهايی انجام دهد. بشر هميشه خود را در سر چهارراه

بيند و هي  گونه اجباري ندارد که فقط يكی از آنها را انتخان کند، انتخان يكی از آنها باه نظار،    می

ست که پاي شخصيّت و صفات اخالقی و روحای و  فكر، اراده و مشيّت شخصی او مربوط است. اينجا

شود کاه آينادة    آيد و معلوم می سوابق تربيتی و موروثی و ميزان عقل و دورانديشی بشر به ميان می

بار هر کسی تا چه اندازه مربوط است به شخصيّت و صفات روحی و ملكاات   بخش يا شقاوت سعادت
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)مطهّاري،  « کناد  اهی کاه باراي خاود انتخاان مای     اخالقی و قدرت عقلی و علمی او، و باألخره به ر

6889 :86.) 

...« تُخاِرُج الحَایَّ مِانَ الَميّاتِ وَ تُخاِرجَ الَميِّاتَ مِانَ الحَایّ         »... اهلل مكارم با استناد باه آياة    آيت

گيرد. از نظر وي، منظاور از   ( عدم انحصار تأثير وراثت در سرنوشت انسان را نتيجه می87عمران/ )آل

جاان اسات. پيادايش مردگاان از      دن زنده از مرده همان پيدايش حيات از موجاودات بای  بيرون آور

موجودات زنده نيز دائماً در مقابل چشم ما مجسّم است. در حقيقات، آياه اشااره باه قاانون تباادل       

دايمی مرگ و حيات است، ولی تفسير ديگري نيز مطر  است که با تفسير قبلی منافاتی ندارد و آن 

بينيم گاهی افراد باايمان که زندگان حقيقی هستند، از افراد  ی و مرگ معنوي است. میمسألة زندگ

زنادگی و   قارآن آيند و گاهی به عكاس.   شوند، به وجود می ايمان که مردگان واقعی محسون می بی

مرگ معنوي را در آيات متعدّدي به کفر و ايمان تعبير کرده است و مطابق اين تفساير، مساألة باه    

دانناد، اعاالم    تن قانون توارث را که بعضی از دانشمندان آن را از قوانين قطعی طبيعت مای هم ريخ

جان طبيعات نيسات کاه تحات      خاطر داشتن آزادي اراده مانند موجودات بی دارد؛ زيرا انسان به می

هاي خداست کاه آثاار کفار را از وجاود      نمايی تأثير اجباري عوامل مختل، باشد و اين يكی از قدرت

شاويد و آثاار ايماان را از وجاود فرزنادان       خواهند واقعاً مؤمن باشند،( می زندان کافر )آنها که میفر

: 8، ج 6878  بارد )ر.ک؛ مكاارم شايرازي،    از باين مای    خواهند واقعاً کافر باشند،( مؤمن )آنها که می

861.) 

الكافِرِ وَ الكافِرَ مِانَ   اَلمُؤمِنَ مِنَ»سلمان در خصوص آية فوق از پيامبر )ص( چنين روايت نموده: 

(. امام هادي )ع( روايتی از جدّ خاود اماام صاادق )ع( بادين     69: 8ق.، ج6868)سيوطی، « المؤمن

إِنّ المُؤمِنَ اِذا مَاتَ لَم يَكُن مَيِّتاً فَاِنَّ المَيِّتَ هُوَ الكافِرُ، إِنّ اهللَ عَزَّ و جَالَّ  »مضمون نقل فرموده است: 

حَیَّ مِنَ المَيِّتِ وَ يُخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَیِّ يَعنِی المُؤمِنَ مِنَ الكَافِرِ وَ الكافِرَ مِنَ المُاؤمِنِ:  يَقولُ: يُخرِجُ ال

کند و مارده   فرمايد: زنده را از مرده خارج می ميرد و مرده کافر است. خداوند می مؤمن به مرگ نمی

 (.866ق.:6868بابويه،  )ابن« آورد. بيرون میرا از زنده يعنی مؤمن را از کافر و کافر را از مرده 

ذيل آية مذکور اقوالی را آورده، بر اسا  يک قول اينكه خداوناد زناده را از    البيان مجمعصاحب 

آورد؛ زيرا نطفه مرده اسات و مارده را از زناده     آورد، يعنی زنده را از نطفه بيرون می مرده بيرون می

مرغ و  سازد و همچنين است آوردن مرغ از تخم ز انسان زنده میآورد؛ يعنی نطفة مرده را ا بيرون می
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آورد  اند مراد اين است که مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن بيارون مای   مرغ از مرغ، و نيز گفته تخم

 (.782: 8ج  ،6878  که از صادقين نيز روايت شده است )ر.ک؛ طبرسی،

 قارآن در 8مارده و باه عكاس دالّ بار بياان جهاش       امّا بنا بر ديدگاه ديگر، خارج کردن زناده از 

که  ترين وبعيّت را در قالب معكو  نمودن تمام سجايا و صفات تذکّر داده، چنان باشد که آشكار می

(. بر طبق اين نظر، از يک 886: 6، ج6818  نژاد، آيد )پاک از صال ، پليد و از پليد، صال  به وجود می

اهلل  شود و باه عكاس. ولای مطاابق نظار آيات       ات کفر متولّد میمؤمن در مواردي نوزادي با خصوصيّ

مكارم شيرازي، از يک مؤمن نوزادي با خصوصيّات ايمان متولّد شده، ولای اثار وراثات تحات تاأثير      

شود و در نهايت از يک مؤمن، ياک کاافر تحويال     عواملی همچون تربيت و اراده خود فرد خنثی می

هم مطر  باشد، بااز هام منافااتی باا مساألة      « جهش»حتّی اگر شود و برعكس. امّا  جامعه داده می

 ساز هستند نه علّت تام. اختيار ندارد؛ زيرا عوامل وراثت تنها زمينه

پذيرش انتقال اوصاف جسمی و روحی از والدين به فرزندان قابل انكار نيست، ولی اصال وراثات   

توانست انسان را در  اگر قضيّة وراثت میتواند سرنوشت کارهاي انسانی را به تنهايی تعيين کند.  نمی

گشت. آيا تا به حال شانيده شاده    کارهاي خود مجبور کند، مسألة تربيت و تأثير آن به کلّی لغو می

که انسان عاقلی فرزندان خود را تربيت نكند و بگويد فرزندان مان باه جهات وراثات مانناد خاودم       

به انجام کااري نيساتم ! از ساوي ديگار، شاكّی      خواهند بود و من در مقابل اين سنّت طبيعی قادر 

نيست که فرزندان يک خانواده با وجود يكی بودن والدين يا حتّی محيط زندگيشاان، داراي اوصااف   

باشند. حتّی دوقلوهايی کاه از ياک نطفاه و در ياک رَحِام پارورش        مختل، و در مواردي متّضاد می

 (.687: 6898يابند با يكديگر تفاوت دارند )جعفري،  می

کنندة ارادة آدمای باشاند. ايان     توانند تعيين هي  يک از وراثت و محيط به تنهايی يا با هم نمی

ساازند تاا فارد بتواناد باا توجّاه باه         عوامل فقط زمينه را براي اِعمال اراده و اختيار انسان فراهم می

هد. پس فارد در  هاي فطري و روحی خود، رفتاري خودخواسته بروز د ها و شناخت ها، ادراک گرايش

برابر وراثت و نيز در برابر حالت انفعالی نداشته و اين اراده است که رفتار و شخصايّت او را قاطعاناه   

 (.666: 6878کند )مصبا  يزدي،  تعيين می

سازد و محيط به اين استعدادها مجال رشد  وراثت، فرد را با استعداد و تمايالت خاصّی مجهّز می

توانيم عامل وراثت يا محيط را بر ديگري غالب بدانيم؛ زيرا هر  سازد. ما نمی میداده يا آن را متوقّ، 

توانيم به اهميّت هر ياک   يک از آن دو در تشكيل فرد و سازمان دادن به رفتار او مؤثّرند. ما فقط می
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از آن دو اعتراف نماييم و هر دو را مسئول شخصيّت فرد و ساختمان جسمانی و عقالنای و روانای و   

ولای وقتای     باشاد،  خالقی او بدانيم. اگرچه تأثير وراثت در دوران اوّليّة زندگی کودک شاديدتر مای  ا

: 6، ج 6892شاود )حجّتای،    کودک رشد کرد و آگاهی او زياد شد، از شادّت تاأثير آن کاساته مای    

689.) 

آياد و   سااز درمای   اثر وراثت در مسايل مربوط به جسم و تن گاهی به صاورت عامال سرنوشات   

تواند بع، و بيماري موروثی را از خود دور کند، امّا در مسايل اخالقی و اجتماعی فقاط   دک نمیکو

کند و هر فاردي   آفريند و هرگز اختيار و آزادي را از او سلب نمی حوزة مساعدي براي گزينش او می

ی، تواند بر بدّ حاالت و روحيّات موروثی خاود شاورش کناد و اثار آن را خنثای ساازد )سابحان        می

 (.891: 8، ج 6879

کننادة سرنوشات    آيد که وراثت تنها عامل تعياين  با توجّه به مطالب مذکور، چنين به دست می

نظران تربيات و اختياار را دو    آدمی نيست و عوامل مؤثّر ديگري در اين مسأله دخالت دارند. صاحب

 شود: ختصار پرداخته میدانند که به هر يک از موارد به ا عامل مهم در سعادت و شقاوت انسان می

 ( نقش تربیت در سرنوشت انسان1ـ3

ترين نيازهاي زندگی بشري است. انساان در پرتاو تربيات     ترين و اساسی مقولة تربيت از ابتدايی

رسد. براي انسان مسلمان، تربيت  هاي خود می صحي  است که به عنوان موجودي هدفمند به آرمان

ردنبند مرواريددانة دين و بندگی خالق متعاال را بار گاردن    برورتی مضاع، دارد؛ زيرا فردي که گ

آيد. از  آويخته، جز در ساية تربيت آن هم تربيت اسالمی به مدال افتخار عبوديّت و تسليم نايل نمی

و روايات اهل بيت )ع(، پدر و مادر افزون بر دخالات در سرنوشات اوالد خاود از طرياق      قرآنمنظر 

سااز ساعادت ياا شاقاوت فرزندشاان       وانی که در تربيات او دارناد، زميناه   وراثت، به واسطة تأثير فرا

 النَّـاسُ  وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِیکُمْ أَنفُسَکُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»فرمايد:  می قرآن کريمباشند.  می

 و ها انسان آن هيزم که تشىآ از را خويش خانوادة و خود ايد! آورده ايمان که کسانى ...: اىوَالْحِجَارَةُ

 (.1)التّحريم/« داريد... نگه سنگهاست

دهاد.   آيه در بان اهمّيت تربيت و گرفتار شدن باه سرنوشات دوزخای باه ماؤمنين تاذکّر مای       

نگهداري خانواده به واسطة تعليم و تربيت و امر به معروف و نهی از منكر و فاراهم سااختن محايط    

يابد. به تعبيار ديگار، حاقّ زن و     ر فضاي خانه و خانواده تحقّق میپاک و خالی از هر گونه آلودگی د
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تر از آن تغذياة رو  و   مهم  شود. فرزند تنها با تأمين هزينة زندگی و مسكن و تغذية آنها حاصل نمی

 (.821: 88، ج 6878جان آنها و به کار گرفتن اصول تعليم و تربيت صحي  است )مكارم شيرازي، 

وَيالٌ لِاأَوالَدِ آخِارِ    »اي کودک نظر انداخته، فرمودناد:   ر اعظم )ص( به عدّهنقل شده روزي پيامب

الزَّماِن ِمن َاباِئِهم، َفقيَل: ياا َرساوَل اهلل مِان آبَااِئِهم المُشارِکينَ  َفقااَل: اَل مِان آبَااِئِهِم المُاؤِمِنيَن الَ          

دَهُم مَنَعُوهُم وَ رَبُوا عَنهُم بِعَرضٍ يَسِيرٍ مِانَ الادُّنيَا فَأَنَاا    يُعَلگمُونَهُم شَيئاً مِنَ الفَرائِضِ وَ إِذَا تَعَلَّمُوا أَوالَ

ءُ وَ هُم مِنگی بِراءٌ: واي بر فرزندان آخرالزّمان از پدرانشاان. عارض شاد اي رساول خادا! از       مِنهُم بَرِي

زند و چون پدران مشرک ايشان  فرمودند: نه، از پدران مؤمن آنان که به آنها چيزي از واجبات نيامو

فرزندانشان خواهان يادگيري باشند، آنان را منع کنند و به اندک چيزي از دنيا در مورد آنها رابای  

 (.661تا:  )شعيري، بی« باشند، من از آنها بيزارم و آنها هم از من بيزارند

رت هايشان هستند، امّا به فكر آخ منظور پيامبر)ص( پدر و مادرهايی است که به فكر دنياي بچّه

آنها نيستند، به فكر تأمين آتيه براي اوالد خود هستند، ولی به فكر تربيت صاحي  و ادن و ديان او   

تفاوت باشاند، پياامبر از آنهاا بيازار اسات )ر.ک؛ مظااهري،        نيستند. والدينی که در تربيت اوالد بی

6828 :8.) 

    الْفِطْةرَ  یعَلَا إِلَّاا   ولَادُ يُودٍ مَا مِنْ مَوْلُا »فضيل بن عثمان از امام صادق)ع( چنين نقل کرده است: 

پادر و  آياد، ايان    هي  کودکی جز بر فطرت به دنيا نمای  :مَجِّسَانِيُوَ  نَصِّرَانِهِيُوَ  هَوِّدَانِهِيُاللَّذَانِ  فَأَبَوَاهُ

 .(86: 8 ج ق.،6868 ،هيبابو )ابن «آورند ش هستند که او را يهودي يا مسيحی يا مجوسی بار میمادر

افرادي که در ابتدا داراي فطرتی پاک هستند، در اثر تعامل با شرايط نامطلون محيطی  ،ينبنابرا

 توانند در مسير گمراهی و نابودي قرار گيرند. و تربيت نادرست می

ژنتيک ثابت کرده که طفل حامل صفات خَلقی، جسمی و عقلی والدين است. اگر آنها از لحااظ  

رزند تابع آنهاست و اگر در کنار عوامل شايساتة ارثای عوامال    خَلقی، جسمی و عقلی صال  باشند، ف

رسد. پس هر کس طالب داشاتن نسالی    صحي  تربيتی قرار بگيرد، طفل به اوج عظمت و کمال می

، 6876صال  و پاک است، بايد در انتخان همسر پيرو معيارها و بوابط آيين اسالم باشد )بهشاتی،  

صافات  « معناي تعيين سرنوشت کودک قبل از تولّاد »نوان (. مرحوم فلسفی در بحثی با ع88: 6ج 

موروثی را بر دو گونه دانسته است؛ يک گونه صفاتی که به صورت سرنوشات قطعای و قادر حتمای     

است و تا پايان عمر همراه کودک خواهد بود و به اصطال  شرايط رَحِم علّت تامة آنهاست، بساياري  
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اين قِسم است و برخی صفات روانای مانناد دياوانگی    از صفات جسمی مانند رنگ پوست و چشم از 

عناوان   موروثی که غير قابل تغيير است. امّا گونة دوم صفات موروثی هستند که از پادر و ماادر باه   

کناد و   شود و احتمال بروز صفتی را در کودک بيشتر يا کمتر مای  زمينة مساعد به فرزند منتقل می

اصطال ، شرايط رَحِم علّت مُعدّة آنهاست؛ مثل شجاعت و  اصطالحاً قضا و قدر غير حتمی است و در

کند، ولی  تر  و ساير صفات اخالقی هر کدام زمينة مساعدي براي خوبی و بدي در فرزند ايجاد می

هااي تربيتای باه     توان از راه تربيت، اين زمينه را تغيير داد. عادت اينها سرنوشت قطعی نيست و می

هاي موروثی غلبه کند و طبيعات جدياد را در انساان     تواند بر سرشت یاي نيرومند است که م اندازه

(: 798:   88ق.، 6881طَبعُ ثَاانٍ: )تميمای آمادي،     العَادَ ُ»پديد آورد، لذا امير مؤمنان )ع( فرمود: 

 (.681: 6، ج 6818)فلسفی، « عادت طبيعت ثانوي است

وبع ساختمان رو  و جسم آنهاسات  برخی دانشمندان معتقدند که اخالق و روحيّات افراد تابع 

دهناد،   و همانگونه که برخی درختان مثالً ميوة تلخ دارند که با تربيت باغباان تغييار ماهيّات نمای    

بدگوهران نيز با تربيت تغيير روحيّه نخواهند داد و اگر تغييري پيداکنند بسيار سطحی اسات و باه   

اَلنَّاا ُ  »دهند، از جملاه   د مدّعاي خود قرار میگردند و احاديثی را نيز شاه زودي به حال اوّل بازمی

اکثريّت دانشمندان اعتقاد دارند که اخاالق و    در برابر اين طرز فكر،« الفِضَّة مَعَادِنٌ کَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ 

باشد. تجربيّات فراوانی که روي افراد باااخالق   روحيّات اشخاص در ساية تربيت کامالً قابل تغيير می

اند. به عالوه، اگر چنين نبود، تمام دساتورهاي آسامانی    ده اين حقيقت را کامالً اثبات کردهفاسد ش

همچناين تماام     هاسات،  شد؛ زيرا همة اينها براي تربيت نفو  انساان  انبيا و پيشوايان دينی لغو می

ر.ک؛ هايی که جنبة تأديبی دارند و در ميان تمام اقوام جهان معماول اسات، بيهاوده باود )     مجازات

 (.68: 6821مكارم شيرازي، 

گذارند؛ تكوين و تشريع. منظاور از تكاوين در    پدر و مادر از دو راه در وبع اخالقی فرزند اثر می

شاود و   بحث اخالق و تربيت، صفاتی است که درون نطفه ثبت است و ناآگاهانه به فرزند منتقل مای 

گيرد. درست است که هي  کادام از ايان    میمنظور از تشريع، تعليم و تربيت است که آگاهانه انجام 

هاست و بسيار دياده شاده کاه     ساز صفات و روحيّات انسان دو جبري نيست، ولی بدون شک زمينه

زادگاان را در ماوارد    اناد و باه عكاس، آلاوده     فرزندان افراد پاک و صال ، افرادي مانند خودشان بوده

دهد تأثير وراثات   رف استثناءهايی دارد که نشان میايم. امّا اين مسأله در هر دو ط زيادي آلوده ديده

 (.619: 6، ج 6877و تربيت، تأثير جبري غيرقابل تغيير نيست )ر.ک؛ همان،
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 ( نقش تربیتی انبیا در تغییر صفات موروثی1ـ3ـ3

شمارد. از جملاه اهاداف مهام بعثات      اهداف متعدّدي را جهت ارسال پيامبران برمی قرآن کريم

داريام:   قرآن حكيمدر باشد.  ها با هرگونه صفات و خصوصيّات ژنتيكی می ربيت انسانانبيا، تعليم و ت

 الْکِتَـابَ  وَیُعَلِّمُهُـمُ  وَیُـزَکِّیهِمْ  آیَاتِـهِ  عَلَـیْهِمْ  یَتْلُو مِّنْهُمْ رَسُوالً الْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ الَّذِی هُوَ»

 نخواناده  در  جمعيّات  مياان  در که است کسى او مُّبِینٍ: ضاَلَلٍ لَفِی قَبْلُ مِن کَانُوا وَإِن وَالْحِکْمَةَ

 کتاان  آنان به و کند مى تزکيه را آنها و خواند مى آنها بر را آيات او که برانگيخت خودشان از رسولى

 (.8)الجمعه/ «بودند آشكارى گمراهى در آن از پيش هرچند آموزد، مى حكمت و( قرآن)

اسات، مصادر باان تفعيال     « يزکّيهم»مة تزکيه که مصدر عالّمه طباطبائی مرقوم داشته که کل

است و ثالثی مجرّد آن زکات است که به معناي نموّ صال  يعنی نموّي است که مالزم خير و برکت 

باشد. پس تزکية آن جنان مردم را به معناي آن است که ايشان را به نموّي صال  رشد دهد، اخالق 

کند. در نتيجه، در انسانيّت خود به کمال برسند و حال آناان  فابله و اعمال صالحه را عادت ايشان 

: 66ق.، ج 6867  در دنيا و آخرت استقامت يابد، سعيد زندگی کنناد و ساعيد بميرناد )طباطباائی،    

819.) 

إِنَّمَا بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ األَخاالَقِ:  »فرمايند:  پيامبر اسالم فلسفة بعثت خويش را اينگونه بيان می

 (.627: 66، ج6862)نوري، « جز اين نيست که من براي تكميل مكارم اخالق مبعوث شدم

هاايی مانناد گنگای     اند تا رنگ پوست و چشم افاراد را عاوض کنناد و بيمااري     پيامبران نيامده

اند تا جامعه را بر پاية ايمان به خدا تعليم و تربيت کنند. درست  مادرزادي را درمان کنند، بلكه آمده

که پيوسته محصول گندم، گندم و محصول جو، جو است و اگر نهال سايبی را بكارناد، حتمااً     است

درخت سيبی از آن به وجود خواهد آمد و ميوة سيب بار خواهد آورد، امّا نبايد فراموش کرد که اين 

هااي الزم در   تاوان باا مواظبات    گندم يا جو يا سيب به دست آمده، هميشه يكساان نيساتند و مای   

محصاول بيشاتر و بهتاري باه دسات آورد        هاا،  آبياري به موقع و ساير مراقبت  ان زمين و کود،انتخ

هااي   اند تا ديوانگاان ماادرزاد را عاقال ياا احماق      (. انبياي الهی نيامده896: 6879  )ر.ک؛ سبحانی،

بزدايند و آنها را  هاي بَد را از آدميان اند تا از راه تربيت صحي ، خُلق بالفطره را نابغه کنند، بلكه آمده

به صفات پسنديده مزيّن سازند. نيز کسانی را که از نظار ريشاة خاانوادگی وارث صافات پسانديده      
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هاي موروثی خود را در اثر تربيت بد از دست ندهند و در کسانی که  هستند، حمايت کنند تا سرمايه

 (.688: 6، ج 6818ک؛ فلسفی، فضيلت و پاکی را احيا کنند )ر.  اند، هاي ناپاکی به ارث برده زمينه

القاول   ها در زمينة نقش انبياء در تغيير خصوصيّات ارثی فراوان است و تمامی آنها متّفاق  ديدگاه

دانناد، باه فلسافة بعثات انبياا       هستند که کسانی که عامل وراثت را حاکم بر سرنوشت انساان مای  

نفس و اصال  اخالق را بيهاوده و بادون   هاي تربيتی، تزکية  اعتقادي ندارند و به تبع آن، کلّيّة روش

 انگارند. فايده می

هاا در   از ديدگاه اسالم هر انسانی با هر قِسم وراثت خانوادگی قابل تربيات اسات و هماة انساان    

هاي بارز روش اسالم در تربيت افرادي کاه وارث صافات    باشند. يكی از نمونه پيشگاه الهی مكلّ، می

اند. با وجودي که درون زنازاده تمايالت  از راه نامشروع متولّد شده ناپسند هستند، فرزندانی است که

کند و تنها از امور خاصّای   هاي نامطلون از آنان سلب اختيار نمی انحرافی وجود دارد، ولی اين زمينه

اند که به علّت رعايت مصلحت جامعة اسالمی است. عنايت باه دو حاديث از معصاوم     بازداشته شده

 کند. یمطلب را روشن م

اِنَّ وَلَدَ الزگنا يُستَعمَلُ إِن عَمِلَ خَيراً جُزِئَ بِهِ وَ إِن عَمِلَ شَرّاً جُزِئَ بِهِ: »فرمايد:  امام صادق )ع( می

  گيرد و اگر به شرّ و بادي عمال کارد،    پردازد، اگر کارش خون بود پاداش می زنازاده به کار خود می

(. عالّمه مجلسی اين روايت را موافق با آنچاه باين   827: 9ق.، ج 6868)مجلسی، « شود مجازات می

اماميّه مشهور است، دانسته، اينكه ولدالزّنا مانند ساير مردم مكلّ، به اصول دين و فروع آن اسات و  

گيارد و بار    شود و بر انجام طاعات پااداش مای   با اظهار اسالم، احكام مسلمين در مورد او جاري می

بن جعفر گوياد از اماام موسای بان جعفار )ع( درباارة        )همان(. علیشود  ارتكان معاصی عقوبت می

تواند امام جماعت گروهی گردد  حضارت فرماود:    زنازاده پرسيدم که آيا شهادت او جايز است يا می

 (.862ق.: 6868)حميري، « ال تَجوزُ شَهادتُهُ وَ ال يَؤُمُّ: شهادت او جايز نيست و امامت هم نكند»

اند، ولای   آميزي را به ارث گرفته هاي انحراف ان از والدين گناهكار خود زمينهبدون ترديد زنازادگ

تواند عوامال ماوروثی را    زنازادگی علّت تامّة شقاوت نيست، بلكه عوامل تربيتی و شرايط محيطی می

دانسات، تكليا، را از    خمود و عاطل گذارد. اگر اسالم بدبختی و انحراف را سرنوشت قطعی آنان می

کنند زنازادگان از فايض رحمات    داشت، امّا آنها را نيز مكلّ، دانسته است. بعضی تصوّر می میآنها بر

الهی محروم هستند و به طور حتم جهنّمی خواهند بود، ولی اين سخن برخالف عادل الهای اسات؛    

کند. امّا در عين حاال   زيرا خداوند هرگز کسی را به موجب کاري که در اختيار او نيست، عذان نمی
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بينای و پيشاگيري دقيقای کارده، گاويی باه خااطر آن مازاج منحارف از           اسالم در مورد آنها پيش

تواناد   س ارد؛ مثالً زنازاده نمی عملكردشان نگران است، لذا مقدّرات اساسی مردم را هرگز به آنها نمی

و مرجع تقليد دينی مسلمين شود و يا بر مسند قضاوت بنشيند؛ زيرا ممكن است صافات ماوروثی ا  

 (.697: 6، ج 6818دوباره مشتعل گردد و بررهاي غير قابل جبرانی به بار آورد )ر.ک؛ فلسفی، 

وقتی اسالم به مولود زنا اجازة فرار از مسئوليّت و انجام تكلي، الهی را به بهاناة داشاتن چناين    

نه در حادّ   موبع آن در برابر ساير افراد که وارث صفات ناپسند ديگري و  دهد، وراثت نامطلوبی نمی

 زنا هستند، مشخّص است.

 ( نقش اختیار و اراده در سرنوشت انسان1ـ1

 إِنَّـا »باشند. در ساورة اإلنساان آماده اسات:      مبيّن اصل اختيار می قرآن کريمآيات متعدّدي از 

( گاردد  پذيرا و) باشد شاکر خواه داديم، نشان او به را راه ما کَفُورًا: وَإِمَّا شَاکِرًا إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْنَاهُ

آن سبيلی که خدا بدان هدايت فرموده، سبيلی است اختيااري،  »(؛ در واقع، 8)االنسان/« ناس ا  يا

و شكر و کفري که مترتّب بر اين هدايت است، در جوّ اختيار انسان قرار گرفته، هر فردي به هر يک 

ق.، 6867)طباطبائی، « کارش نيست تواند متّص، شود و اکراه و اجباري در از آن دو که بخواهد، می

 (.688: 86ج

پاية حرکت انسان به سوي کمال و هر مقصدي که در نظر داشته باشد، بر اسا  نيروي اختياار  

و يا کفران ايان   قرآننهاده شده است و هر يک از ايمان به دعوت رسول اکرم )ص( و تصديق آيات 

 (.881: 67ق.، ج6868نی، نعمت بايد بر اسا  اختيار باشد )ر.ک؛ حسينی همدا

شود که دنيا سراي آزمايش و عمل است و آخارت ساراي    از آيات و احاديث فراوانی استفاده می

جزا و پاداش. بديهی است آنچه مستحقّ مد  و ذمّ و ثوان و عقان است، افعال اختيااري اسات ناه    

هاا مناوط باه عمال      نغيراختياري و قضا و قدر الهی در آغاز خلقت دربارة ساعادت و شاقاوت انساا   

 اختياري آنان است و علم خداوند به اعمال انسان منافاتی با اختياري بودن اعمال ندارد.

 نفاس  کاس  هر که دَسَّاهَا: مَن خَابَ * وَقَدْ زَکَّاهَا مَن أَفْلَحَ قَدْ»در سورة شمس آمده است: 

 آلاوده  گنااه  و معصايت  اب را خويش نفس که کس آن شده، * و رستگار کرده، تزکيه و پاک را خود

 (.6ا66الشّمس/« )است گشته محروم و نوميد ساخته،
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از آنجا که انسان داراي انديشه و اختيار است، همين که مطلوبی را برگزيد و براي رسيدن به آن 

هاا و   نماياد و باا رسايدن باه هار مطلاوبی شاوق        تصميم گرفت، قواي نفسانی و بدنی را تجهيز می

هااي برتار و اصايل را     گردد. در اين مياان، اگار توانسات هادف     دار و فعّال میهاي ديگري بي انگيزه

هاي شهوات و اميال را از طغيان بازدارد و آنها را در طريق وصاول آن   برگزيند و با قدرت تقوا انگيزه

ها پااک شاده، اساتعدادهاي آن رشاد      نفس از آلودگی  هاي گزيده هماهنگ و تنظيم نمايد، مطلون

رسد، ولی اگر محكوم قوا و غرايز پست شد و باه خادمت آنهاا     ه زندگی برتر و جاويد میيابد و ب می

درآمد، شوق فطري به کمال و خير و تزکيه خاموش شده، استعدادهاي انسانی به جاي خود افسرده 

، ج 6818گاردد )طالقاانی،    ماند و بندهاي تقوا گسيخته، راه فجور و شهوات پست باز می و راکد می

8 :668.) 

در مقابل برخی آيات و روايات، ممكن است ذاتی بودن ساعادت و شاقاوت را باه ذهان متباادر      

هاا ياا    سازند، بدين معنی که انسان محكوم به سعادت و يا شقاوت است و بدون اراده به سوي نيكی

 شاود؛ زيارا عاالوه بار     اي ثابت می شود، ولی با بررسی دقيق، بطالن چنين عقيده ها کشانده می بدي

 هاي اخالقی لغو خواهد شد. تشريع شرايع و کلّية آموزه  آنكه مستلزم اختالل در نظام عقل است،

وَ  شَـقِیٌّ  فَمِـنْهُمْ  بِإِذْنِهِ إِالَّ نَفْسٌ تَکَلَّمُ الَ یَأْتِ یَوْمَ»فرماياد:   می قرآن کريمخداوند متعال در 

 گوياد؛  نماى  ساخن  او اجاازة  به جز کس هي  فرا رسد،( مجازات زمان و قيامت) که روز آن سَعِیدٌ:

 (.669)هود/ « خوشبخت گروهى و بدبختند گروهى

اکناون حكام کارده کاه گروهای در       فخر رازي بر اين رأي است که در اين آيات خداوند از هام 

قيامت سعادتمندند و گروهی شقاوتمند، و کسانی را که خداوند محكوم به چناين حكمای کارده و    

امت سعيد يا شقی خواهند بود، محال است که سرنوشتشان تغيير پيدا کناد  داند سرانجام در قي می

آيد که خبر دادن خداوند کذن، و علم او جهل شود و ايان محاال اسات )ر.ک؛ فخار      وگرنه الزم می

 (.866: 62ق.، ج 6886رازي، 

وت را اند ذاتی بودن سعادت و شاقا  رغم اينكه برخی با تمسّک به آياتی از اين قبيل خواسته علی

کند. آياة   اثبات کنند، ولی چنين آياتی به وبو  اکتسابی بودن سعادت و شقاوت انسان را اثبات می

در آن روز گروهی در پرتو اعمال خود سعادتمند و گروهی به خاطر اعمال »دارد که  مذکور بيان می

رياق ساعادت   داند چه کسانی به اراده و خواست و اختيار خاود در ط  خويش شقاوتمندند و خدا می

نهند. بنابراين، به عكس گفتة فخار   نهند و چه گروهی با ارادة خود در مسير شقاوت گام می گام می



ی 
يج
رو
ا ت
ی 
لم
 ع
مة
لنا
ص
ف

یر
من
ج 
را
س

 
ل 
سا

8
رة 
ما
 ش
،

68
ن 
ستا
زم
 ،

68
68

 

 688 و حدیث قرآنان از منظر نقش وراثت در سرنوشت انس

 

رازي، اگر مردم مجبور به انتخان اين راه باشند، علم خدا جهل خواهد شد، چرا که همگان با ميل و 

 (.887: 6، ج 6878  )مكارم شيرازي،« کنند اختيار خود راه خويش را انتخان می

 مُّـؤْمِنٌ...:  وَمِنکُم کَافِرٌ فَمِنکُمْ خَلَقَکُمْ الَّذِی هُوَ »فرمايد:  از سورة تغابن می 8خداوند در آية 

 گروهاى  و کافرياد  شاما  از گروهاى  ؛(داد اختياار  و آزادى شما به و) آفريد را شما که است کسى او

 عَلَیْهِمُ حَقَّ وَفَرِیقًا هَدَى تَعُودُونَ * فَرِیقًا بَدَأَکُمْ ... کَمَا». نيز در جاي ديگر آمده است: «مؤمن...

گردياد. *   باازمى ( رساتاخيز  در ديگار  بار) آفريد، را شما آغاز در که همانگونه( بدانيد و)...:  الضةالَلَةُ

« اسات...  شاده  مسالّم  آنهاا  بار  گمراهاى ( اند، نداشته شايستگى که) جمعى و کرد هدايت را جمعى

 (.86ا86)األعراف/

خَلَقُهُم حِينَ خَلَقَهُم مُؤمِنااً وَ کَاافِراً وَ شَاقِيّاً وَ سَاعِيداً وَ     »جعفر )ع( چنين نقل شده است:  از أبی

مُهتَدِياً وَ بَاالًّ: )خداوند( آنها را حين خلقت آناان ماؤمن، کاافر، شاقیّ و      القِیامَة کَذَلِکَ يَعُودُونَ يَومَ 

: 6ق.، ج 6868)قمای،  « گردند يافته و گمراه بازمی دايتسعيد آفريد و چنين است که روز قيامت ه

881.) 

...: مردم،  الفِضَّة اَلنّا ُ مَعَادِنُ کمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ »در حديث ذيگري از امام صادق )ع( آمده است: 

 (.667؛   677: 2ق.، ج 6867)کلينی، « هايی همچون طال و نقره هستند معدن

ين روايت دو وجه احتمال ذکار شاده، وجاه اوّل آنكاه ماردم از نظار       در بان ا الكافیدر پاورقی 

شرافت حَسَب و نَسَب به مانند معادن اختالف دارند و وجاه دوم آنكاه ماردم در اساتعداد، قابليّات،      

هاا   هاسات؛ زيارا برخای معادن     اخالق و خردمندي اختالف دارند، همچون اختالفای کاه در معادن   

 طالست و برخی نقره.

خمينی )ره( اين روايت کنايه از آن است که نفو  بشري در ذات و جاوهر خاود از    از نظر امام

  ها با هم هاي نوعی و در خاصيّت ها در صورت حيث صفا و کدورت اختالف دارند، همانگونه که معدن

اختالف دارند. بنا بر اعتقاد ايشان، از جمله چيزهايی که منشأ اخاتالف رغبات باه نيكای ياا بادي       

هاست و سرچشمة اين اختالف آن است که افابة فايض وجاود باه     ختالف در خود انسانشود، ا می

هاا از غاذا    مواد بر حسب اختالف استعداد آنهاست و منشأ استعدادهاي مختل، آن است کاه نطفاه  

هاا نياز    شود و چون اين غذاها در صفا و کدورت در نهايت اختالف هستند، به ناچار نطفه حاصل می

ها که منجر به اختالف در ميل باه   مختل، هستند که البتّه اختالف در بين انسان در صفا و کدورت
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: 6818شود تا حدّي نيست که از انسان سلب اختيار شود )موساوي خمينای )ره(،    نيكی يا بدي می

(. از نظر ايشان سعادت و شقاوت از امور ذاتی نيستند که نيازي به علّت نداشته باشند؛ زيرا ناه  689

باشند کاه محتااج    باشند و نه الزم ماهيّت انسان، بلكه هر دو از امور وجودي می ت انسان میجزء ذا

باشند و نه تنها نيازمند علّت هستند تا وجود يابند، بلكه از امور اختيااري و ارادي بناده    به علّت می

 (.686تواند به دست آورد )ر.ک؛ همان: باشند که هر يک از آن دو را بخواهد، می می

شاود:   هيد مطهّري در پاسخ به اين شبهه، استدالل مبسوطی کرده که باه اختصاار بياان مای    ش

ترين شبهة جبر همان است که با مسألة قضا و قَدَر به مفهاوم الهای يعنای باا مساألة علام        معروف»

شاود، آگااه اسات و     شود و آنچه واقع نمی خداوند مربوط است. اينكه خداوند از ازل از آنچه واقع می

اي نيست که از علم ازلی الهی پنهان باشد. از طرفی، علم الهی نه تغييرپذير اسات و ناه      حادثههي

آيد، علم او علم نباشد، جهل باشد کاه باا تماميّات و کماال وجاود مطلاق        پذير؛ زيرا الزم می خالف

شاود کاه    تاوان نتيجاه گرفات کاه مای      منافی است. پس به حكم اين دو مقدّمه به طور منطقی می

وادث و کائنات جبراً و قهراً بايد به نحوي واقع شوند که با علم الهی مطابقت داشته باشند. از ايان  ح

رو، بايد از انسان اختيار و آزادي و قدرت و اراده سلب گردد تا اعمال او کامالً تحت کنترل درآياد و  

اسات. علام ازلای    خباري   هاي جهل و بی علم خدا جهل نشود. چنين تصوّري دربارة علم الهی منّت

الهی، از نظام سببی و مسبّبی جهان جدا نيست. علم الهی علم به نظام است. آنچه علم الهی ايجان 

علم الهی به طور مستقيم و   هايی که هست، کند، اين جهان است. با همين نظام و اقتضاء کرده و می

اي  علم الهی که به وقاوع حادثاه   گيرد و نه به عدم وقوع آن، اي تعلّق می بالواسطه نه به وقوع حادثه

تعلّق گرفته، به طور مطلق و غير مربوط به اسبان و علل آن حادثه نيسات، بلكاه تعلّاق گرفتاه باه      

صدور آن حادثه از علّت و فاعل خاصّ خودش. اينكه علم ازلی به افعال و اعمال انسان تعلّاق گرفتاه   

کناد و چاه    ختيار و آزادي خود طاعت مای داند چه کسی به موجب ا بدين معناست که او از ازل می

کند، باه اراده و اختياار    کند، اين است که آن که اطاعت می کسی معصيت. آنچه آن علم ايجان می

کند، به اراده و اختيار خود معصيت کند. اين است معنی سخن  خود اطاعت کند و آنكه معصيت می

: 6889)مطهّاري،  « تواناد مختاار نباشاد    مای اند انسان مختار باالجبار است؛ يعنی ن کسانی که گفته

 (.686ا689

 گیری نتیجه
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دهد که صفات و خصوصيّات روحی و اخالقی که از طريق وراثت به انسان  اين پژوهش نشان می

شود، به منزلة يک بستر است که گاه اين بستر به وسيلة عوامل محيطی از جمله تربيات،   منتقل می

دد، مضاف بر آنكاه اختياار و ارادة شاخص نياز در سرنوشات او      گر شود و گاه تضعي، می تقويت می

عنوان سارمايه هماراه خاود باه ايان دنياا        هنگام تولّد به دخالت زيادي دارد. آنچه که يک نوزاد به

هاا باه او منتقال شاده، ولای آنچاه در ساعادت و         اقتضاي خير و شرّ است که از طريق ژن  آورد، می

هاي ديگري همچون تربيات و اراده نياز    عامل وراثت نيست و مؤلّفهشقاوت او تأثير دارد، منحصر به 

بريزناد.   هام  توانند قانون وراثت را به تأثير بسزايی در رقم خوردن سرنوشت او دارد يا حتّی گاهی می

برخی با طر  نقش وراثت در سرنوشت معتقدند که انسان قادر به تغيير صفات وراثتی خود نيست و 

ال پسنديده يا ناپسند است، حال آنكه هم از ديدگاه اسالم و هم از ديدگاه دانش مجبور به انجام اعم

 قرآنباشد. نيز از منظر  ژنتيک، وراثت و ساختار ژنتيكی انسان علّت تامّه جهت تعيين سرنوشت نمی

باشاند،   و احاديث، سعادت و شقاوت دو امر ذاتی نيست و مربوط به قضاي مقرّر شدة ازلی نياز نمای  

ر انسانی با هر قِسم وراثتی اعمّ از مطلون يا نامطلون قابل تربيت است و بر همين اسا ، يكی لذا ه

هااي ماوروثی ناپساند     هاي ماوروثی پسانديده و اصاال  زميناه     از اهداف بعثت انبيا تقويت سرمايه

 باشد. می

 ها یادداشت

زنده ديگر وجود دارد، هايی که در يک سلول انسان يا هر موجود  مجموعة ژن(: Genomeژنوم ) ـ3

شود. ژنوم يک کتان دستورالعمل است که هر ژن در آن يک دساتورالعمل جداگاناه    ژنوم ناميده می

هاي قرمز خون( يک نسخه از اين کتان وجود دارد و  هاي بدن )جز گلبول است. در هر يک از سلول

ها باياد باا تاالش     فهم اسرار ژنتوانند آن را بخوانند. براي  ها می به زبانی نوشته شده که فقط سلول

المللای، طار  ياا پاروژة ژناوم انساان ناام دارد )ر.ک؛         فراوان اين زبان را آموخت. ايان تاالشِ باين   

 (.86: 6827بيكر،

نامند. از طرياق   یميابند، ژن  عوامل وراثتی را که از نسلی به نسل ديگر انتقال می(: Geneـ ژن )1

 (.66شوند )ر.ک؛ همان:  به فرزندان منتقل می که صفات و خصوصيّات والدين هاست ژن

هاا موجاب    هر نوع تغيير دايمی در ژن را جهش نامند. جهش(: Gene Mutationـ جهش ژنی )1

 (.981شوند که مواد ژنتيكی به ژنوم فرد ابافه يا حذف گردند )ر.ک؛ ترن نی:  می



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 حميدربا بصيري و مريم گوهري 681

 

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

ترجمة حسين بهاروند و همكاران. چااپ   ی سلولی.شناس مبانی زیست. (6827آلبرتس، برو . )

 شناسی. دوم. تهران: خانة زيست

تصاحي    .الحدیـد  البالغه ابن أبـی  شرح نهجق.(.  6868اهلل. )هبةالحديد، عبدالحميد بن  ابن أبی

 اهلل مرعشی نجفی.  محمّد ابوالفضل ابراهيم. چاپ اوّل. قم: کتابخانة آيت

 .السّرائر الحاوی لتحریـر الفتـاوی )و المسـتطرفات(    ق.(.6866ابن ادريس، محمّد بن احمد. )

 چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرّسين حوزة علميّة قم.

. تصاحي  هاشام حساينی. چااپ اوّل. قام: جامعاة       التّوحید ق.(.6862بابويه، محمّد بن علای. )  ابن

 مدرّسين.

اکبر غفّاري. چاپ اوّل. قم: جامعة  . تصحي  علیاالخبار معانی(. ق.6868اااااااااااااااااااااااا . )

 مدرّسين.

اکبر غفّااري. چااپ دوم.    تصحي  علی مَن ال یحضره الفقیه.ق.(. 6868اااااااااااااااااااااااا . )

 قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرّسين حوزة علميّة قم.

 «.کنـد   یک یا محیط؛ کدام یک آیندة مـا را تعیـین مـی   ژنت»(. 6866اکرمی، سيّد محمّد. )
 فصلنامة اخالق زيستی. سال دوم. شمارة چهارم.

 چاپ اوّل. قم: نشر محمّد. .الجمل وقعةق.(. 6886المدنی، بامن بن شدقم. )

 چاپ دوم. قم: بوستان کتان. .اسالم و تعلیم و تربیت(. 6828ابراهيم. )  امينی،

 چاپ اوّل. قم: مؤسّسة بعثت. .تفسیر القرآن البرهان فی(. 6878سيّد هاشم. )  بحرانی،

چاپ اوّل. تهاران: مرکاز چااپ و نشار ساازمان       .اسالم و تربیت کودکان(. 6876احمد. )  بهشتی،

 تبليغات اسالمی.

پژوه. چاپ دوم. تهران: انتشاارات   ترجمة خسرو حسينی ها. ها و انتخاب ژن(. 6827بيكر، کاترين. )

 مدرسه.

 نژاد. يزد: بنياد فرهنگی شهيد پاک .اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر(. 6818نژاد، سيّدربا. ) پاک

 نگر. ترجمة محمّدربا نوري.تهران:جامعه .اصول ژنتیک پزشکی اِمِری(. 6821ترن نی، پيتر. )



ی 
يج
رو
ا ت
ی 
لم
 ع
مة
لنا
ص
ف

یر
من
ج 
را
س

 
ل 
سا

8
رة 
ما
 ش
،

68
ن 
ستا
زم
 ،

68
68

 

 687 و حدیث قرآنان از منظر نقش وراثت در سرنوشت انس

 

تصاحي  مهادي رجبای. تهاران:      .غررالحِکَم و دُرَر الکلـم ق.(. 6881عبدالواحد. )  تميمی آمدي،

 دارالكُتُب االسالمی.

 قم: انتشارات دار التّبليغ اسالمی. .جبر و اختیار(. 6898جعفري، محمّدتقی. )

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. .اسالم و تعلیم و تربیت(. 6892حجّتی، سيّد محمّدباقر. )

 تهران: لطفی. .انوار درخشانق.(. 6868حسينی همدانی، سيّد محمّدحسين. )

 البيت )ع(. چاپ اوّل. قم: مؤسّسة آل .قرب االسنادق.(. 6868اهلل بن جعفر. )عبد  حميري،

چاپ سوم. بيروت: دار احيااء   .مفاتیح الغیبق.(. 6886رازي، فخرالدّين ابوعبداهلل محمّد بن عمر. )

 التّراث العربی.

 چاپ دوم. قم: مؤسّسة امام صادق )ع(. .منشور جاوید(. 6879جعفر. )  سبحانی،

تنظيم علای ربّاانی گل ايگاانی. چااپ اوّل. قام: مؤسّساة        .جبر و اختیار(. 6812ااااااااا . )اااااا

 تحقيقاتی سيّد الشّهداء.

اهلل مرعشای   قم: کتابخانة آيات  .الدرّ المنثور فی تفسیر المأثورق.(. 6868الدّين. ) جالل  سيوطی،

 نجفی.

جماة سايّد جعفار شاهيدي. چااپ      تر .البالغـه  نهـج (.  6872الرّبی، محمّد بان حساين. )   شري،

 چهاردهم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 چاپ اوّل. نج،: مطبعة حيدريّه. .األخبار جامعتا(.  محمّد بن محمّد .)بی  شعيري،

 تهران: شرکت سهامی انتشار. .پرتوی از قرآن(. 6818سيّد محمود. )  طالقانی،

قم: دفتر انتشارات اساالمی   .میزان فی تفسیر القرآنالق.(. 6867طباطبائی، سيّد محمّدحسين. )

 جامعة مدرّسين حوزة علميّة قم.

 تهران: ناصر خسرو. .مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 6878طبرسی، فضل بن حسن. )

 تهران: انتشارات اسالم. .أطیب البیان فی تفسیر القرآن (.6872طيّب، سيّد عبدالحسين. )

چاپ سايزدهم. تهاران: هيئات نشار     . کودک از نظر وراثت و تربیت(. 6818محمّدتقی. )  فلسفی،

 معارف اسالمی.

 تهران: بنياد بعثت. .تفسیر أحسن الحدیث(. 6877اکبر. ) قرشی، سيّد علی

چاپ اوّل. تهران: مرکز انتشارات  .األخبار شرح فارسی شهاب(. 6816قضاعی، محمّد بن سالمه. )

 علمی و فرهنگی.
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 چاپ سوم. قم: دارالكتان. .تفسیر القمّیق.(.  6868اهيم. )قمی، علی بن ابر

 چاپ چهارم. تهران: دار الكُتُب اإلسالميّه. .الکافیق.(. 6867کلينی، محمّد بن يعقون. )

چااپ  . کنز العمّال فی سنن األقوال و األفعـال  ق.(.6869الدّين. ) المتّقی الهندي، علی بن حسام

 الرّساله. مؤسّسةپنجم. بيروت: 

چاپ دوم. بياروت:   أطهار. األئمّةلِدُرَرِ أخبار  الجامعةبحاراألنوار؛ ق.(. 6868مجلسی، محمّدباقر. )

 دار احياء التّراث العربی.

 چاپ دوم. قم: دفتر نشر معارف. سازی انسان. شبیه(. 6826محمّدي، علی. )

مرکز چاپ و نشار   چاپ دوم. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن.(. 6878مصبا  يزدي، محمّدتقی. )

 سازمان تبليغات اسالمی.

 قم: انتشارات صدرا. انسان و سرنوشت.(. 6889مطهّري، مرتضی. )

 قم: انتشارات أمّ أبيها. .تربیت فرزند از نظر اسالم(. 6826مظاهري، حسين. )

 و النّشر. للطّباعةبيروت: دارالفقه  .المنجد فی اللّغهق.(. 6886معلوف، لويس. )

 تهران: دارالكُتُب اإلسالميّه. .تفسیر نمونه(. 6878ي، ناصر. )مكارم شيراز

 قم: مدرسة امام علی بن أبيطالب )ع(. .اخالق در قرآن(. 6877ااااااااااااااااااااا . )

 قم: سرور. .زندگی در پرتو اخالق(. 6821اااااااااااااااااااااااا . )

ترجمه و شر  سيّد احمد فهري. تهران:  .رادهطلب و ا(. 6818اهلل. ) موسوي خمينی )ره(، سيّد رو 

 مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

ترجمة مهرداد هاشمی. چاپ هفتم. تهاران:   ژنتیک پزشکی تامپسون.(. 6866نا  باوم، رابرت. )

 آييژ.

چاپ اوّل. قام:   مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل.ق(. 6862نوري، حسين بن محمّدتقی. )

 .ع(البيت ) مؤسّسة آل


