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 هوش ترکیبی 
 علی بیگدلی

 شرکت ملی نفت ایران
 ارشد روانشناسی  کارشناس

ali3bigdeli@gmail.com 

بکند.  های زیادی تواند به پیشرفت ژن درمانی کمک کریسپر نوعی تکنولوژی جدید ویرایش ژنتیکی است که می -چکیده 

گزند،  انجام شده است؛ به این صورت که یک ویروس بی (gene transfer« )انتقال ژن»تاکنون ژن درمانی از طریق تکنیک 

کند تا جای ژن معیوب را که بیماری ایجاد کرده، بگیرد. اما در روش کریسپر  ی سالمی از یک ژن را به سلول منتقل می نسخه

 DNAمعیوب را جدا کرده و به جای آن یک  DNAقیما ژن معیوب را اصالح کنند. آنها توانند مست ، دانشمندان می9 کَس

 گذارند. سالم می

ای سلولهای بدن است. قدرت زیاد، مسئولیت پذیری بسیاری  ان فناوری کریسپر ابزاری مانند قیچی برای برش و چسباندن دی

 آورد. را هم با خودش می

توانیم شروع به   ایم و حاال می  ایم؛ این بدان معناست که ما کتاب زندگی را خوانده  هی ژنتیکی خود دست یافت  ما به نقشه

 بازنویسی آن کنیم. 

دهند، اسپانیایی هستند ولی برای دور زدن ممنوعیتی که در اسپانیا در زمینه  محققانی که هیبرید انسان و میمون را انجام می

را در چین عملی کردند. این جنین برای اولین بار به منظور غیر فعال کردن انجام چنین مواردی وجود دارد، این آزمایش 

 کنند، اصالح شده است. هایی که رشد ارگان را کنترل می ژن

های بنیادی  های اخالقی هم در طول این آزمایش مطرح شد که تا حدی به دلیل ترس از مهاجرت سلول با این حال نگرانی

 انسان به مغز است.

 سان و حیوان چگونه خودآگاهی خواهد داشت؟ هیبرید ان

 مخلوطی از حیوان و انسان را کایمرا می نامند.

ای  اکنون کشورهایی هستند که بطور مخفیانه روی مهندسی هوش، ابرهوش، ابرانسان و سرباز جهانی آزمایشات گسترده هم

 دهند.  انجام می

انجامد و اگر این نقص به بیرون از آزمایشگاه انتقال یابد به  یآگاهی انسان م مهندسی هوش به نقص در ناخودآگاه و خود

 انجامد.  ای مرگبارتر از ویروس کرونا می فاجعه

انسان خودخواه زاده شده است، سورس و کدهای ناهوشیار بذر را تغییر میدهد، که بذر فصل نشناسد و نور خورشید را تشخیص 

 ه بذر را به رویش وادارد. ندهد تا هر زمان که بشر اراده کرد در گلخان

بشر با هوش گیاهان چه کرده است؟ روش تراریخته برای اصالح نباتات و آماده سازی گیاهان برای کشت و زرع در جهت  

 زدودن سابقه تاریخی و تجربیات موجود در حافظه گیاهان و از بین بردن حساسیت آنها به شرایط محیطی بوده است. 

زنی در زمان مناسب به خواب نمیروند، در نتیجه نمیتوانند دوره  حساس نیستند، دیگر برای جوانهبذرها دیگر به طول روز 

ای تنظیم کنند که به سرما یا گرما برخورد نکنند و اگر از سوی انسان در تاریخ نامساعدی کشت شوند،  زندگی خود را به گونه

 از سرما یا گرما از بین میروند. 

الگوها از  حال اجرا است و نتیجه آن تغییر ناهشیار بشر و زدودن کهن کاری ژنتیک در مورد انسان درهمین نگرش و فرآیند دست

 داند. پایان کار را کسی نمید و انجام حافظه انسان در بستر زمان است، پایان این فرآیند به مهندسی اجتماعی و تبعیض می

 ی، نقص ناخودآگا، مهندسی هوش، هوش ترکیبیناخودآگاه مشترک، تعادل هوشیار کریسپر، -کلمات کلیدی 
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 مقدمه 

که از  یشهرها است؛ موجود یبرخ یهها در حاش امروز گُرگاس یتحکا ینا اید، یدهرا شن «یشگرگ در لباس م»المثل  ضرب

تر است و بر خالف گرگ، از انسان  از گرگ جسورتر و از سگ باهوش یوانح ینسگ و گرگ به وجود آمده است، ا یریگ جفت

دارند  یوانح ینکه با ا یادیگله به علت مشترکات ز یها سگ ینندارد، همچن یعتطب رد یدشمن یعاد یطو در شرا هراسد ینم

 .کنند یبه انسان و گله حمله م یرو به راحت یناز ا دهند ینشان نم یچندان یتنسبت به آن حساس

اما بعدها با  کشتند یها را م توله یناست؛ در گذشته ا یعتماده در طب یها رها کردن توله سگ یجهها نت وجود آمدن گرگاس به

به  یها پس از هشت ماهگ توله ینرها کردند، ا یعتشد و آنها را در طب یها خوددار توله ینهدف آزار نرساندن به آنها از کشتن ا

ها  برابر زاد و ولد گرگ ۱.۵از  یشب یعنیگرگاس  ۱۶ یها در هر دوره زادآور خانواده گرگ به یوستنو با پ رسند یبلوغ م

 .کنند یم ییزا توله

ها به  اما امکان حمله گرگاس کنند یآن هم در زمستان به انسان حمله م یاز حد گرسنگ یشفشار ب یطها فقط در شرا گرگ

شده است. گرگاس برخالف  یزها ن ها از انسان ها موجب کاهش ترس گرگ جسارت گرگاس ینوجود دارد، ا یانسان در هر فصل

 .است یدرندگ حالت یگرگ از بدو تولد دارا

 ، این موجود چه نوع خودآگاهی دارد؟    دستکاری طبیعت درژنهای سگ و گرگ اینچنین موجود خطرناکی درست میکند

 ل تک یاخته برای زندگی هوشمند بود. اولین گام سلو Transcriptionرونویسی ژنتیک 

کپی میشود، مانند زیپ که باز  RNAبه  DNAاست، که در آن یک بخش خاص از  DNAرونویسی بیان ژن مبتنی بر  

 میشود. 

تک رشته ای و در انتقال اطالعات وراثتی  RNAسازی اطالعات وراثتی ولی مولکول  دو رشته ای و در ذخیره DNAمولکول 

 نقش دارند.

( واحد مولکولی وراثت از یک ارگانیسم زنده است. اکثر صفات بیولوژیکی، اثر ترکیبی از اقدامات بسیاری از ژنها geneژن )

هستند. آرایش ترکیب ژنتیک یک موجود زنده تعیین کننده مشخصات آن، مانند رنگ چشم یک جانور یا بوی گل یک گیاه 

های  شوند، یکی از دالیل اصلی هویت جنسی متناقض ریشه در ژن ا منتقل میه است، بسیاری از صفات روانشناختی توسط ژن

 ناشناخته دارد. 

 بینی کرد. در آینده تمام افراد بشر دارای شناسنامه ژنتیک خواهند بود، که با آن میتوان بیماری آینده آنان را پیش 

ن دیگر و حیوانات گرفته شده، ما برآیندی از تمام نیروهای ابرانسانها ساخته خواهند شد که ترکیب ژنتیک آنها از میلیونها انسا 

 هستی هستیم، شاید قرن بعدی، عصر ابرانسان و مهندسی ابرهوش باشد. 

ابرانسانی که ناخودآگاه او دستکاری شده است وهویت متناقضی خواهد داشت و ترکیبی ناهمگون از خودآگاهی حیوانی و 

رزونانس آگاهی و میدان هوش طبیعی قرار خواهد گرفت زیرا قابلیت همگامی با  انسانی تشکیل خواهد شد که در مقابل

 رزونانس آگاهی را نخواهد داشت. 

 است.  اکنون جریان دارد و ابرانسان آینده، ساخته شده اکنون اتفاق افتاده است، گذشته هم آینده هم 

نحوه این کار هنوز ناشناخته است و این همان پیچ اشتباه بشر ژنها، اطالعات بسیاری از صفات روانی را نیز منتقل میکنند ولی  

 است. 

در  DNAها را دربردارند و معموالً در توالی واحدهای سازنده مولکول  بیشتر ژنها اطالعات مربوط به ساخت پروتئین 

 شوند.ذخیره می RNAنوکلئوتیدها ذخیره میشوند مانند ریل زیپ پشت سرهم هستند، برخی ویروس ها بصورت 

برای اینکه یک ژن بتواند اثر خود را نمایان سازد باید ابتدا به پروتئین ترجمه شود. ترجمه ژنها با واسطه درشت مولکول  

 انجام میشود.  RNAدیگری به نام 

 ن میشود.های ساخته شده از روی آنها تعیی را کنترل میکنند و عملکرد سلولها به کمک ژنها و پروتئین  ژنها تمامی صفات سلول
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با محیط بیرونی   این ژنها از پدر و مادر به ارث میرسند و ممکن است به مرور در اثر فرایند تقسیم سلولی و یا در تعامل سلول 

 دچار تغییر شوند.

ه از های تولید شد ها باعث ایجاد تغییر در پروتئین ژنها میتوانند دچار جهش شوند، که تغییری در توالی دنباله آنها است. جهش

 کلی تغییر دهند. روی ژنها میشوند و میتوانند عملکرد پروتئین را به

های ژنتیکی، بر اساس  ژنها میتوانند پروتئین را تغییر دهند و باعث بوجود آمدن صفات جدید در سلول بشوند. ژنها در اثر جهش

 ی قبلی میشوند.انتخاب طبیعی تکامل پیدا میکنند و ژنهای قویتر و بهتر به مرور جایگزین ژنها

های مخصوص  و تبدیل آن اطالعات به پروتئین DNAدو گام جهت خواندن اطالعات موجود در   در تمامی ارگانیسمهای زنده،

 وجود دارد: 

 است.  RNAبه رشته  DNAگام اول رونویسی 

 به پروتئین است. RNAگام دوم ترجمه رشته 

ار میشوند و ژنهای منفی به یکباره حذف نمیشوند بلکه با گذشت زمان تشدید ژنهای مثبت به مرور زمان قویتر و تثبیت و ماندگ

 میشوند تا از شدت منفی بودن و ناسازگاری، حذف شوند.

نیز میگویند، به فرآیند تزریق یک ژن بیرونی به جانداران « زایی تراژن» (، که به آن Trans genesis)  یکترانس ژن یا «یختهترار

زنده، گفته میشود . به طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کند و آن را به فرزندانش منتقل کند. در فناوری تولید جانداران 

میشود . درصورتی که ژنی از جاندار حذف شود به جاندار  تراریخته، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه یا از آن حذف

 ( گفته میشود .Knock out«  ) فروریخته»حاصل 

موجوداتی هستند که  Genetically modified organismشده ژنتیکی  شده ژنتیکی یا جانداران مهندسی جانداران دستکاری

 است. دا کردههای مهندسی ژنتیک تغییر پی ساختار ژنتیکی آنها بوسیله روش

ای ویروس و بعد نابودیشان  ان ها را قادر به کشف دی ها است که آن پذیر در باکتری فناوری کریسپر نوعی سیستم ایمنی تطابق

 ٔ  ( است، که قابلیت جستجو، برش زدن و سرانجام استحالهCas9) 9کند. بخشی از سیستم کریسپر، پروتئینی به نام کَس می

ها ایجاد  ای سلول ان دهد، تغییراتی در دی د. فناوری کریسپر به دانشمندان اجازه میدار خاص روشی به را ویروس ای ان دی

 کنند. 

 ( را کپی و در جای دیگری استفاده کنند.DNAای ) ان های موجود در دی سادگی ژن توانند به دانشمندان با این روش می

ی مشخصی را  ها ریزی آن، ژن توانند با برنامه کند. محققان می مانند یک قیچی مولکولی عمل می CRISPR/Cas9 9 کریسپرکَس

تر و  کاری ژنتیک، بسیار آسان های قبلی دست ها را اضافه کنند. این تکنیک نسبت به روش ای بردارند و یا آن ان از دی

 تر است. هزینه کم

را شکسته، کد ژنهای معیوب و حامل ویروس یا دارای قابلیت  DNAختار کریسپر می تواند به وسیله ی آنزیمی ویژه، سا

 بیرون بکشد. DNAپذیرش ویروس را از ساختار 

بوده و دقیقا همان  DNAنام دارد. این آنزیم قادر به شکستن ساختار  Cas9آنزیمی که در این فرآیند به کار گرفته می شود، 

کردن  باز شده و پس از خارج DNAساختار  Cas9الزم داریم. با کمک آنزیم  ابزاری است که برای بیرون کشیدن ژن معیوب

 قرار می گیرد.  DNAژن معیوب، ژنی که الزم دیده می شود، به جای آن در ساختار 

Cas9  اولین آنزیمی بود که با استفاده از سیستمCRISPR  کشف شد و همانند یک قیچی ژنتیکی عمل می کند. این قیچی، به

 های حذف شده، ژنهای دیگری را بگنجانند.  را ویرایش کرده و به جای بخش DNAدان کمک می کند تا دانشمن

ها چه اطالعاتی را در اختیار   سرعت بازخوانی کنیم؛ اما هنوز در مورد اینکه این ژن  های توالی را به توانیم ژن با اینکه امروزه می

 کنند.  ها کارکرد چندگانه دارند و بصورت ترکیبی عمل می ژندهند، دانش چندانی نداریم زیرا   ما قرار می
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شناسی است.  (، یک تکنولوژی ویرایش ژن و در واقع حاصل تالش مشترک دانشمندان علوم رایانه و زیستCRISPRکریسپر )

ت پربازده و بدون ضایعات هایی با توانایی تولید محصوال  های عامل بیماری یا اصالح ژن سازی ژن  اکنون نتایج مثبتی در عقیم  هم

های اخالقی و قانونی در این مبحث مطرح است. بیشتر مردم، تنها مزایای این گونه اصالحات   حاصل شده؛ ولی همچنان چالش

بینند؛ اما تنها زمانی به پیچیدگی این مسئله پی خواهیم برد که روند این اصالحات در نژاد بشر بصورت گسترده  ژنتیکی را می

 ود.آغاز ش

ها را متحول کرده است. دانشمندان موفق شدند تا  های ژنتیکی به کار رفته برای مبارزه با بیماری روش CRISPR/Cas9تکنیک 

 Tهای  های ایمنی بدن انسان حذف کنند، و به دنبال استفاده از فناوری کریسپر برای تغییر سلول را از سلول HIVویروس 

دوباره خود را نشان داد و این  HIVبا سرطان هستند، ولی پس از مدت نه چندان طوالنی )لنفوسیت تی( انسان برای مبارزه 

کنند و عالوه بر این قرار نیست که همه ایدز یا سرطان بگیرند که  نشان دهنده این است که ژنها بصورت ترکیبی عمل می

 مجبور به اصالح ژنتیک تمام نسل بشر باشیم. 

های جدی وارد کند. این روش قرار بود یکی از برندگان نوبل  آسیب DNAتواند به  می برخالف تصور Cas9روش کریسپر 

 شیمی باشد.

ها و تضعیف آنها مثل سرطان  اما از این فناوری تا کجا می توان استفاده کرد؟ برخی می گویند که صرفا برای درمان بیماری

می توانید رنگ پوست و چشم خودرا به صورت دائمی تغییر دهید یا اید که  کاربرد اساسی دارد اما تا به حال به این فکر کرده

کودکانی قویتر و قدبلندتر داشته باشید؟ آیا دستکاری رمزهای پایه زندگی در سلول تخم و تولد کودکانی کامال اصالح شده که 

 دارد؟تر شده اند ایرادی  های شناخته شده نیستند، بلکه حتی زیباتر و قوی نه تنها ناقل بیماری

ترکیب و هیبرید خودآگاهی انسان با حیوان وتشکیل هوش ترکیبی پیامدهای ناگواری برای نه ایرادی ندارد ولی به چه قیمتی؟ 

اند، در  شناسند و با انسانیت بیگانه های با هیبت انسانی و هوش ترکیبی که مفاهیم انسانی را نمی بشریت خواهد داشت، انسان

 راهند. 

 هوش مصنوعی  -1

های یادگیری ماشین ابتدا باید  هستند. معموال برنامه yو  xی بین  های یادگیری ماشین به دنبال کشف الگوها و رابطه امهبرن

ها بگردد. هر چه  قرار گیرند. در این فرآیند، برنامه باید به دنبال الگوی موجود در داده« آموزش»، تحت  توسط یک سری داده

های جدیدی به  ی آموزش، داده کند. بعد از اتمام پروسه تر عمل می تر و دقیق اشد، برنامه باهوشهای آموزشی بیشتر ب میزان داده

 بینی کنند. توانند شروع به پیش های یادگیری ماشین می های جدید، برنامه شود. در نتیجه با استفاده از داده می  برنامه داده

میالدی مورد  9۰ی  است. این تکنولوژی از دهه MRIهای آن،  یتابزار اصلی برای مطالعه و تحلیل آناتومی مغزی و فعال

 شده توسط آن ناواضح و سطحی هستند. های گرفته گیرد و عکس استفاده قرار می

، دانستن این نکته خالی از لطف نیست که کوچکترین واحد فعالیت مغزی که توسط این fMRIهای روش  برای درک قابلیت

متر کمی کوچکتر  ها از یک مکعب با ابعاد یک میلی ( است. معموال وکسلVoxelوکسل ) شود، یک روش تشخیص داده می

مانند این است که بر فراز یک  fMRIهزار عصب وجود داشته باشد.  ۱۰۰هستند. ممکن است در داخل یک وکسل بیش از 

 ها روشن هستند. هایی چراغ شهر پرواز کنید و ببینید در چه مکان

های خاص، نقش حیاتی دارند، برای  توانند به ما نشان دهند که چه مناطقی از مغز در فعالیت می fMRIهای مرسوم  عکس

کند؛ یا چه نواحی از مغز هنگام دیدن یک  ای از مغز احساسات منفی را پردازش می توان تشخیص داد که چه ناحیه مثال، می

آن ناحیه از مغز دقیقا چگونه در رفتارهای انسان نقش دارد و توان دریافت که  شوند. اما نمی ی آشنا، روشن )فعال( می چهره

شده  ء ساخته اند، نقش کلیدی در رفتارهای خاص دارند یا نه. مغز مانند یک شی اینکه آیا نواحی دیگر مغزی که روشن نشده
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مغز متشکل از یک تک لگوها نقش مشخصی داشته باشند.  توسط لگو نیست، یعنی این طور نیست که نواحی مغزی مانند تک

 دهد.  کند و رزونانس آگاهی را شکل می ها است، هوش به شیوه میدانی عمل می شبکه از فعالیت

 ی دیگر در ارتباط باشد. درصد احتمال دارد که با ناحیه ۵۰هر ناحیه از مغز، 

 ای ختم نشده است. کننده قانعها برای یافتن، مثال مرکز گرسنگی یا احتیاط، به نتایج  به همین دلیل است که تالش

( National Institute of Mental Healthدر انجمن ملی سالمت روانی ) fMRIهای  تینی، رییس دپارتمان روش پیتر بند

 گوید: می

کنیم که چه اطالعاتی  کنیم و به این موضوع فکر می نگاه می fMRIهای  های ظاهرشده در عکس ها است که به این لکه ما سال

ها، حاوی اطالعات در مورد عملکرد مغز است،  ها نهفته هستند. اکنون مشخص است که هر تغییر کوچکی در این لکه آندر 

های یادگیری ماشین نیاز داریم.  ایم. به همین دلیل است که ما به تکنیک ها نبوده اطالعاتی که ما تا کنون قادر به کشف آن

شود از هوش مصنوعی  توانیم الگوها را ببینیم. این الگوها بسیار پیچیده هستند. می نمی ها را ببیند، اما تواند لکه چشمان ما می

توان به هوش مصنوعی سپرد زیرا قادر به  گیری را نمی برای تجزیه و تحلیل الگوها استفاده کنیم ولی فرآیند تصمیم

 گیری نیست.  تصمیم

هوشمندی یک انسان نیست زیرا انسان دو ویژگی احساس و ادراک  اگر ماشینی به هوشمندی یک انسان رفتار کند، آن گاه به

 را دارد، هوش مصنوعی یک ناسازه است زیرا هوش مفهوم خود را دارد که به ماشین خودکار تعلق نمیگیرد.

 سازند.  شود که رزونانس آگاهی را می ها تشکیل می هوش انسان از اجتماع نورونها و ایجاد میدان کوانتومی نورون 

سازی اطالعات و محاسبات پیچیده است و هوش  هوش ماشین از اعداد صفر و یک شکل میگیرد، هوش ماشین برای ذخیره

 انسان برای ادراک اطالعات است.

 ( به مفاهیم مختص انسان است زیرا مفاهیم با ترکیب احساس و ادراک شکل میگیرند.Signifyمعنی بخشیدن ) 

عی و خطر آن برای بشریت تنها زمانی معنا دارد که بشر مسئولیت کار خود را نپذیرد، زیرا نگرانی در مورد آینده هوش مصنو

 هوش مصنوعی قدرت معنا بخشیدن به احساس و ادراک را ندارد. هوش مصنوعی خودآگاهی ندارد. 

 هوش مصنوعی نمیتواند پایه بنیادی خود یعنی انسان را نابود کند. 

 یک دست پیدا کند، شک نکنید که ناهشیار انسان را تغییر خواهد داد. بشر اگر به کدهای ناهشیار ژنت

کدام هوش مصنوعی قادر به تفکر خواهد بود وقتی مفاهیم را نشناسد زیرا انسان با کلمات فکر میکند نه با صفر و یک، با 

 اند.  کلماتی فکر میکند که در گذر زمان بار احساسی گرفته

 ند بمب اتم که یک ابزار بود ولی اختیار آن دست بشریت افتاد و توانست فاجعه بیافریند.هوش مصنوعی یک ابزار است مان

خطر هوش مصنوعی برای آینده بشریت، در حقیقت، فرافکنی انسان است برای فرار از مسئولیت انسانی خود، که اگر فردا 

 مرتکب جنایتی شد آن را برگردن هوش مصنوعی بیندازد. 

الوه بر دانش، اطالعات و هوشمندی نیازمند بکارگیری عواطف و احساسات و مسئولیت انسانی و فهم بسیاری از کارها ع 

 خارج است. Artificial Intelligenceموقعیت انسانی، نیز هست که این کار از توانایی و عهده هوش مصنوعی 

کردن وضعیت آن به یک   جزئیات و کپی(، فرایند فرضی اسکن ذهن با Mind Uploadingبارگذاری ذهن یا تقلید کل مغز )

سازی را اجرا کند که آنقدر به اصلش وفادار باشد که  ای یا دستگاه محاسباتی دیگر است. رایانه باید یک مدل شبیه سامانه رایانه

 غیرقابل تشخیص رفتار کند.   اساساً به همان طریق مغز اصلی رفتار کند، یا برای همه مقاصد عملی بصورت

تواند جای بشر را بگیرد، زیرا مهمترین عامل یعنی  بشر روزی بتواند به تکنولوژی آپلود مغزی دست پیدا کند، نمی حتی اگر

 خودآگاهی را ندارد.

 رود.  تقلید کل مغز، فناوری پیشنهادی مهمی برای تمدید حیات بشمار می

 های غیرمنطقی باشند. احساسات انسان میتواند شامل ناسازگاری
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 واند به کسی عشق بورزد و با این وجود از کارهای طرف مقابل نفرت داشته باشد. انسان میت

تنیده  احساسات انسان پر از تناقض آشکار است: شادی، غم، گریه، خنده، خشم، آرامش، عشق و نفرت به شیوه عجیبی درهم

 هستند. 

 کدام ماشین این همه تناقض را درک و پردازش میتواند بکند؟

 ق را با کد صفر و یک تعریف کرد؟ آیا میشود عش

 مهمتر اینکه هوش مصنوعی خودآگاهی و ناهشیار ندارد:

 خودآگاهی است که باعث فهم خود میشود.

 دهند.  ناهشیار است که باعث ارتباط و درک موقعیت خود در هستی میشود و رزونانس آگاهی کل را شکل می

 کریسپر و هوش مصنوعی   -2

 را تعیین کرده و آن را تحلیل کند.  DNAتر خواهد توانست توالی   تر و دقیق  تر، ارزان  هوش مصنوعی به روشی سریع

 ۲۰( در یک موجود زنده است. ژنوم انسان، Gو  C، T، A)شامل  DNAهای سازنده  توالی ژنوم، یک ترتیب خاص از بلوک

تیکی یادشده را داراست و تعیین توالی ژنوم، گامی مهم برای درک آن پایه از حروف ژن میلیون جفت ۳هزار ژن و بیش از 

 شود.  محسوب می

 هوش مصنوعی قادر به تسریع فرایند تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش آن خواهد بود. 

ها چه اطالعاتی را در اختیار   سرعت بازخوانی کنیم؛ اما هنوز در مورد اینکه این ژن  های توالی را به توانیم ژن با اینکه امروزه می

 شوند.  تنیده موجب بروز یک صفت می ها بصورت ترکیبی و درهم دهند، دانش چندانی نداریم، ژن  ما قرار می

شناسی است،  ش ژن و در واقع حاصل تالش مشترک دانشمندان علوم رایانه و زیست(، یک تکنولوژی ویرایCRISPRکریسپر )

 تواند آینده بشریت را تغییر دهد.  ترکیب هوش مصنوعی وژنتیک می

علت شباهت ظاهری دو   گیری کرد؛ یعنی مواردی که متخصصان سهواً و تنها به پیش« گیری اشتباه  هدف»چگونه باید از اثرات 

 کنند؟  اشتباه کار می ژن، روی یک ژن

تر انجام شوند. انتظار  تر و آسان تر، ارزان های اصالح ژنتیکی، دقیق کند تا روش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کمک می

ی فارماکوژنومیک، ابزارهای غربالگری ژنتیک برای نوزادان،   ی تکنولوژی هوش مصنوعی و ژنتیک دربرگیرنده  رود که آینده می

بینی آینده نیستیم؛ هنوز یک چیز  های زراعت و مواردی از این دست باشد. در حالی که ما هنوز قادر به پیش ارتقای روش

قطعی است: هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، فهم ما را در رابطه با آرایش ژنتیکی خود و دیگر موجودات زنده توسعه خواهد 

 باشد. داد و شاید ترکیب این دو خطری بالقوه برای بشریت 

 ژنتیک گیاهان  ترنس  -3

های  کند و ریشه در میلیونها سال سازگاری با محیط دارد، از شگفتی ناخودآگاه گیاهان که نمود آن در حافظه بذرها تجلی می

 خالقیت است. 

دیگری بعضی گونه گیاهان اجتماعی هستند و فقط در کنار هم میتوانند زندگی کنند، یعنی حضور یکی حتما همراه با حضور 

 است.

 این گیاهان همراه ، گویی حضور یکدیگر را درک میکنند و کنار هم بسیار بهتر و قویتر رشد میکنند.

زنی قرار دهیم ، به پدیده جالبی  اند ، در شرایط مطلوب جوانه اگر بذرهای یک گونه بومی را که از یک گیاه مادری به دست آمده

 ک زمان جوانه نمیزنند. برمیخوریم. آنها هرگز همه با هم و در ی

اند( باقی  تعدادی بالفاصله جوانه میزنند و بسیاری حتی تا چند ماه در همان شرایط )در حالی که از یک گیاه مادری زاده شده

 می مانند. این پدیده برای بقای نسل آنها و حفاظت از تنشهای احتمالی بسیار ضروری است.
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زنی به باران فراوان نیازمندند تا مطمئن شوند که برای آینده آب کافی در  رای جوانهبسیاری از بذرهای گیاهان مناطق خشک ب 

 اختیار دارند. در غیر این صورت جوانه نخواهند زد.

زنی بذر، رطوبت مناسب را تامین میکنند، ولی بذر ترجیح میدهد همچنان در خواب بماند و  بارانهای ضعیف اگر چه برای جوانه 

 دتری باشد.منتظر باران شدی

 بشر هوش گیاهان را با دستکاری ژنتیک دچار نقص کرده است، نقص در ناخودآگاه گیاهان دیگر مورد توجه کسی نیست. 

 هوش گیاهان ریشه در ناهوشیار جمعی و کهن الگوها دارد. 

دیگر خود نمیتواند بذر دستکاری ناهوشیار و کهن الگوها باعث تشخیص اشتباه بذر میشود، بذر دیگر فصلها را نمیشناسد،  

اید،  های بدون هسته را دیده دیگری تولید کند، آنها عقیم هستند حتی اگر دانه تولید کنند، دانه آنها عقیم است. حتما میوه

 هوش گیاهان میلیونها سال است که با هستی تکامل پیدا کرده است، 

غییر میدهد، که بذر فصل نشناسد و نور خورشید را تشخیص انسان خودخواه زاده شده است، سورس و کدهای ناهوشیار بذر را ت

 ندهد تا هر زمان که بشر اراده کرد در گلخانه بذر را به رویش وادارد .

بشر با هوش گیاهان چه کرده است؟ اکثر قریب به اتفاق روشهای اصالح نباتات برای آماده سازی گیاهان برای کشت و زرع در  

 تجربیات موجود در حافظه گیاهان و از بین بردن حساسیت آنها به شرایط محیطی بوده است. جهت زدودن سابقه تاریخی و 

اند، بذرها ناخودآگاه خود  گیاهان دستکاری ژنتیکی، زراعت گوش به فرمان انسانند و مانند برده، عقل و تفکر خود را پاک باخته 

 اند.  را ازدست داده

زنی در زمان مناسب به خواب نمیروند، در نتیجه نمیتوانند دوره زندگی  گر برای جوانهآنها دیگر به طول روز حساس نیستند، دی

ای تنظیم کنند که به سرما یا گرما برخورد نکنند و اگر از سوی انسان در تاریخ نامساعدی کشت شوند، از سرما  خود را به گونه

 روند.  یا گرما از بین می

 ک قرار نگیرند، جوانه نمیزنند. آنها نور را میفهمند. بذرهای گیاهان طبیعی اگر نزدیک سطح خا

زنی کاری به نور ندارند و حتی در عمق دو متری هم جوانه میزنند و  بذر گیاهان زراعی که دستکاری ژنتیک شده، برای جوانه

 خود را از بین میبرند.

د ژن بیگانه ترکیب ژنوم آن دستکاری شده است، بذر اصالح شده با بذر تراریخته تفاوت دارد، تراریخته بذری است که با ورو 

 این ژنها حتی میتوانند از حیوانات باشند ولی بذر اصالح شده بصورت درونی وبا روشهای متداول اصالح میشود.

الگوها از  حال اجرا است و نتیجه آن تغییر ناهشیار بشر و زدودن کهن همین نگرش و فرآیند دستکاری ژنتیک در مورد انسان در

انجامد، مهندسی ژنتیک به مهندسی  حافظه انسان در بستر زمان است، پایان این فرآیند به مهندسی اجتماعی و تبعیض می

 داند.  نمی اجتماعی ختم میشود، پایان کار را کسی

ها انجام میشود و با این کار حافظه سلولی دچار آسیب بنیادین  تراریخته یعنی دستکاری ژنتیک که بصورت بنیادین در سلول

 خواهد شد. 

های دیگری به جز خزانه ژنتیکی آن گیاه از طریق  گیاه تراریخته به گیاهی گفته میشود که یک یا چند ژن محدود را از گونه

ن ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دریافت کرده باشد. هدف از این کار، بهبود مقاومت گیاه نسبت به برخی از روشهای مدر

آبی، بهبود کیفیت و بازار پسندی محصول، افزایش تولید  هایی نظیر شوری و کم آفات یا بیماریهای گیاهی و افزایش تحمل تنش

 ست.وری در کشاورزی ا و عملکرد گیاه و افزایش بهره

 ها و حشرات، مقاوم هستند. گیاهان تراریخته به بیماریها، آفت

 تولید را در واحد سطح افزایش داده و بخشی مهمی از کمبود جهانی به مواد غذایی را رفع خواهند کرد.

 تعریف سازمان جهانی بهداشت: 
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یکی آنها )دی ان ای( به طریقی تغییر یافته تراریخته به گیاهان، جانوران یا موجودات میکروسکوپی گفته میشود که ترکیب ژنت

 گیری یا نوترکیبی طبیعی اتفاق نمیافتد. که در طبیعت از راه جفت

 هوش ترکیبی   -4

 شود.  هوش ترکیبی به فرآیند ترکیب هوش انسان وحیوان توسط دستکاری ژنتیک سلول پایه انسان یا حیوان اطالق می

جای اینکه مثل گذشته اجازه بدهند جنسیت فرزند شانسی باشد، خودشان بخواهند جنسیت را تعیین  اگر والدین بخواهند به

 کنند؟ 

 افتد؟ های عصبی انسان را در مغز حیوان ایجاد کنند، چه اتفاقی می های بنیادی فرار کنند و سلول اگر سلول

 افتد؟ تبدیل شوند چه اتفاقی می های اسپرم های بنیادی به سلول اگر این سلول 

جنجال زیادی بر سر استفاده از جنین انسان برای تحقیق وجود دارد و این موضوع تا حدودی هم قابل درک است. منتقدان 

تواند به طور تصادفی  در آینده خواهد شد یا اینکه می« طراحی کودکان»گویند که این کار باعث هموار شدن زمینه برای  می

 ها شود.  های ارثی در جمعیت انسان جاد جهشباعث ای

ی ژنتیکی استفاده کنند. مثل کودکانی که  موضوع نگران کننده این است که آنها از این روش برای تولد نوعی انسان اصالح شده

 تر و هوشمندتر کنند. توانند آنها را بلندتر، قوی کنند و می پدر و مادرشان صفات نوزادان خود را انتخاب می

ها براساس امتیاز  تواند از بین جنین ( گفته است که میGenomic Predictionبینی ژنومیک ) شرکت آمریکایی با نام پیش 

 ژنیک برای هوش انتخاب انجام دهد.  پلی

 هشدار داده است که: مهندسی ژنتیک ممکن« هایی بزرگ  هایی کوتاه برای پرسش  پاسخ»استیون هاوکینگ در کتاب خود با نام 

 کلی تغییر دهد.  است مسیر تکامل انسان را به

کند. میزان غذا و زمان دسترسی به آن روی وزن  ها بازی می گیری برخی ویژگی شرایط محیطی نقش مهمی در بروز و شکل

توانند  ا میه ی زندگی، تغذیه و بیماری توانند در مراحل رشد طبیعی اخالل ایجاد کنند و بنابراین نحوه ها می مؤثر است، بیماری

گویند. هرچند  ژنتیک( می  خاموش بمانند. به این عوامل، تأثیرات فراژن )اپی  ها بروز کنند و کدام تعیین کنند که کدام ژن

ها نداشته باشند یعنی موقعیت  هستند؛ ولی ممکن است این دو، بروز یکسانی از این ژن  ها در دو کلون همسان تمامی کروموزوم

 ژن فرق دارد.  بیان کردن و بروز

 خود خواهیم بود. DNAای از تکامل خودساخته هستیم؛ تکاملی که در آن ما قادر به تغییر یا بهبود   ما در حال ورود به فاز تازه

توانیم شروع به   ایم و حاال می  ایم؛ این بدان معناست که ما کتاب زندگی را خوانده  ی ژنتیکی خود دست یافته  ما به نقشه

 آن کنیم. دور از تصور نیست: بازنویسی

حیوانی که خودآگاهی نیمه انسانی دارد یا انسانی که خودآگاهی نیمه حیوانی دارد یا انسانی که ناخودآگاه ناقص دارد ویا 

 انسانی که اصالً ناخودآگاه نداشته باشد. 

 ها، در هوش و خودآگاهی دخالت دارند.   تر از ژن  تر و پیچیده  چیدمانی بزرگ

اند. کودکانی که از لحاظ خودآگاهی قابل   یافته ابراز کرده  ی امکان تولد کودکان جهش  یاری نیز نگرانی خود را دربارهبس 

 تشخیص نیستند ولی از ناخودآگاه ناقص برخوردارند. 

انسانی خطاهای    کارشناسان از نقش پررنگ هوش مصنوعی، در افزایش سرعت و دقت تعیین توالی ژنتیکی و کاهش ریسک

 گویند.  سخن می

ایجاد کرد، گفت: ما اکنون نه تنها تالش  ۲۰۱۷که اولین هیبرید خوک و انسان در جهان را در سال « خوان کارلوس ایزپیسوا

ها ادامه دهیم، بلکه به تحقیقات خود با  های انسانی و جوندگان و خوک کنیم که به جلو حرکت کنیم و به آزمایش با سلول می

 دهیم. های نخستین غیرانسانی ادامه می پریمات استفاده از

 های بنیادی انسان به مغز است. های اخالقی در طول این آزمایش مطرح شد که تا حدی به دلیل ترس از مهاجرت سلول نگرانی
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اعضا به بدن بخش  ها به منظور استفاده در پیوندهای نجات هدف محققان از این آزمایش استفاده از حیوانات برای تولید ارگان

 ها )نخستی ها( ادامه دهند. های خود را با استفاده از پریمات انسان است. این محققان همچنین متعهد شدند که آزمایش

یکی از مشکالت اصلی این است که نمی توان پیش بینی کرد که پس از تولید مثل این موجودات جدید، چه اتفاقاتی ممکن 

 است رخ دهد.

هایی با کروموزوم مصنوعی مغز انسان خلق کنند. اهمیت و شهرت این مسئله بدان خاطر است که  د موشدانشمندان موفق شدن

 این موضوع می تواند قدمی برای یافتن درمان برای بسیاری از بیماری ها باشد.

 هایی موفقیت به آمریکا ویسکانسین دانشگاه دانشمندان: نوشت زمینه این در ˈ Lifenews.comˈنشریه سالمت زندگی 

 ها دست یافته اند. رویان جنین انسان در مغز موش های سلول پیوند با رابطه در چشمگیری

 البیرینت همان یا ˈهزارتوˈتوانند از  ها می اند. این موش ها را افزایش داده این سلول ها به تدریج رشد کرده و بهره هوشی موش

 .بسپارند خاطر به سریعتر را شنیداری های عالمت و کرده عبور

 ها هستند.  های انسان در بدن خوک اکنون دانشمندان ژاپنی در حال پرورش و رشد اندام

 نیاز مورد بدن اعضای تامین کنند، می دنبال را آن آزمایشات این که هدفی مهمترین ،ˈ Infowars.comˈبه نوشته وب سایت 

 . است پزشکی علم در

درصد  ۱۰۰درصد خوک است و نه این عضو پرورش یافته  ۱۰۰کنند دیگر نه این خوک اگر اعضای انسان در بدن خوک رشد 

 عضو بدن انسان است.

ایجاد موجودات ترکیبی از انسان و حیوانات می تواند تهدیدی برای بشر محسوب شود. مهمترین موضوع این است که به 

ها را  ینی نمود و یا جلوی بلندپروازی دانشمندان و دولتتوان عواقب ناشی از چنین پیوندهایی را از قبل پیش ب وجه نمی هیچ

 ای کردن این موضوعات را ندارند.  ای به رسانه گرفت، عالوه بر این آنها عالقه

به اعتقاد بسیاری، استفاده از حیوانات برای پرورش اعضای بدن انسان ، یکی از عواملی خواهد بود که آنچه طبیعت خلق کرده 

 رند.است را از بین بب

 یسد:نو می میالدی ۲۰۱۱ سال در ˈ Daily Mailˈروزنامه 

اند ولی انگار این مسئله به  نوع موجود مشترک میان انسان و حیوان نموده ۱۵۰دانشمندان بریتانیایی اقدام به خلق بیش از 

 کسی مربوط نمی شود و کسی خودش را برای پیگیری این موضوع خسته نمی کند.

 :نویسد می باره این در ˈ Slateˈنشریه 

 اند. بزهایی که شیر انسان تولید می کنند. دانشمندان موفق به ایجاد سیستم ایمنی بدن انسان برای حیوانات شده

هم اکنون فعالیت هایی در حال رخ دادن است که ما حتی فکرش را هم نمی کنیم. ترکیب انسان و حیوان امکان پذیر است. 

 نظر داشت که آیا ادامه ی این موضوع ارزش ریسک را دارد یا خیر؟ ولی باید این نکته را نیز در

سرباز جهانی که طاقت جنگ در شرایط سخت را داشته باشد وابرانسان و ابرهوش برای سلطه بر منابع ثروت کشورها، چیزی 

 ها باشد.  نیست که قابل گذشت از سوی دولت

کودکی خود هستند و چه بخواهیم و چه نخواهیم باید روزی   رانبدون شک سرباز جهانی و ابرانسان در حال گذراندن دو

 آیندگان با آن روبرو شوند. 

 کنند. ها گرفته تا جنسیت و غیره را معین می هایی متولد می شویم که همه چیز از رنگ چشم همه ما از ژن 

ای دیگر از آن  در محصوالت تراریخته گونه اما آیا امکان تغییر شکل خودآگاهی افراد بشر امکان پذیر است؟ این چیزی است که 

 را مشاهده کردیم.
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کنند. وقتی مهندسی ژنتیک اینگونه  شناسند. در غیرفصل رویش می روند. نور را نمی بذر گیاهانی که به خواب زمستانی نمی

ستکاری ناخودآگاه انسان کند، نتیجه را برای د کند و سورس و کدهای گیاه را پاک می ناخودآگاه بذر گیاهان را دستکاری می

 حدس بزنید. 

تا به حال دانشمندان مختلفی از کشورهای گوناگون روی پروژه اصالح ژنتیک انسان و در واقع خلق گونه دیگر از بشر فعالیت 

 اند. کرده

های برتر  قابلیتیکی از دانشمندان ناسا چندین سال قبل اعالم کرد که موفق به تغییر ژنتیک انسان شده و توانسته انسانی با 

 خلق کند.

جایگزین که حاوی صفات برتر  DNAها و تزریق کردن  تواند با حذف برخی از ژن تغییرات ژنتیک در انسان به زبان ساده می

حیوانی است، اتفاق بیفتد. به طور مثال اگر بخواهیم این اتفاق را در شکل قابل فهم بیان کنیم؛ اصالح ژنتیک بشر می تواند 

های دیگری که به گونه او تعلق ندارد را رشد دهد. به این شکل بشر جدید با  ها شده و به جای آنها بافت برخی بافت مانع رشد

 های متفاوتی زندگی می کند. توانایی

توانند بدن خود را با طراحی جدید سفارش دهند. شما ممکن است مایل  در دنیای محتمل اصالح ژنتیک انسان، افراد بشر می

 برابر شود. ۱۰های قوی باشید و یا بخواهید سرعت رشد موهایتان  تن دستبه داش

 ها با اصالح ژنتیک بشر شدنی است.  پیشگیری از بیماری

و تغییر ژنتیک، میتوان بدن فرد را به طور دائمی نسبت به یک تهاجم ایمنی  DNAترین فرم آن این است که با تعویض  ساده 

انجامد، یک  خاص محافظت نمایند ولی این فقط روی یک سکه است. زیرا تغییر فقط قسمتی از یک ژن به تغییرات گسترده می

خود را به مغز منتقل خواهد کرد و این  دهد. سلول صفت یابد وتمام عملکرد سلول را تحت تاثیر قرار می ژن به سلول انتقال می

 ها پنهان خواهد بود.  شود و میدان آگاهی فرد را دستکاری خواهد نمود، چیزی که از چشم صفت در مغز پایدار می

ترکیب انسان و حیوان یا کایمرا خواهد آمد. ولی باید این نکته را نیز در نظر داشت که آیا ادامه این موضوع ارزش ریسک را 

 تر نیاز است؟  رحم تر وبی تر و هوشمندتر و زیباتر و قوی احساس دارد یا خیر؟ آیا به وجود انسان بی

انور که تنها چند روز از تشکیل آن گذشته با سلولهای بنیادین انسان برای تولید هیبرید انسان و میمون، جنین این گونه ج

ترکیب شده و این دو به طور هماهنگ در کنار یکدیگر رشد می کنند. اگر دانشمندان موفق به انجام چنین کاری شوند، می 

اند. کایمرا موجودی با دو  شده( تولید کرد که اعضای بدنش از سلول های انسانی تشکیل Chimeraتوان یک آمیژه یا کایمِرا )

DNA .مختلف است 

 دهد از انتشار جزییات آزمایش سرباز میزنند. پژوهشگرانی که اینگونه هیبرید را انجام می

در پروژه شکست خورده مخلوط انسان و خوک سهیم بوده  ۲۰۱۷یکی از محققان دانشگاه کالیفرنیا که سال « پابلو راس»

 ن برای رشد دادن اعضای انسانی رویکرد درستی نیست:معتقد است استفاده از میمو

 ( برای رشد اعضای بدن انسان کار درستی نیست. Primateها ) ام که استفاده از نخستی تأکید کرده 

ها نیز آزمایش  های خوک، موش و دیگر نخستی های بنیادین انسان را با سلول پژوهشگران قصد دارند عالوه بر میمون، سلول

 پن مجوز خلق هیبرید انسان و حیوان را صادر کرده است. کنند. ژا

های انسانی به مغز  شود که در صورت انتقال سلول بزرگترین سوال اخالقی که پیرامون این پیوندها مطرح شده شامل این می

 است یا خیر؟ افتد یا اینکه آیا گرفتن اعضای پیوندی انسان از حیوانات مثل خوک کار درستی  ها چه اتفاقی می حیوان

مهندسی ژنتیکی، توانمندی جدیدی را در اصالح نژاد انسان پایه گذاری کرده است. والدین بسیاری مایل خواهند بود که 

های سفارشی بدون  های فیزیکی و درصد هوش باال سفارش دهند. هزینه این جنین نوزادانی با خصوصیات ظاهری و توانایی

انجامد و  اجتماعی خاصی قادر به پرداخت آن خواهند بود. چیزی که به مهندسی هوش میشک باال خواهد بود و فقط طبقات 
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هوشی باال و  داند، شاید فرمانروایانی با بهره شود، و پایان کار را کسی نمی مهندسی هوش به مهندسی اجتماعی ختم می

 ارند. های معمولی توان مقابله با آنها را ند ریشه که انسان ناخودآگاهی ناقص و بی

بینی  سال زمان پیش ۱۵برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان آغاز شد و برای اجرای کامل آن   پروژه عظیم نقشه ۱99۰از سال 

 ها به این تالش پیوستند. و تصویب کردند. پس از تشریح اهداف پروژه، دانشمندان بسیاری از ملل با حمایت دولت

 المللی در جهان است. این بزرگترین پروژه بیولوژیکی بین 

در جای جای نقشه، گویای وضعیتی است که فرجام ” stalled« “متوقف شده»و ” unresolved« “حل نشده»استفاده از دو واژه 

 شود با تعیین کل ژنوم بشریت، خودآگاه او را هم به تصویر کشید.  کند. مگر می نامعلوم این پروزه را روایت می

سازی و حذف و  ها و تردیدها در روشن و خاموش و تعیین توالی ژنوم انسان، یعنی تداوم منطقی ترسَبرداری  عدم تکمیل نقشه

شک باید به زمانی  ها و بازگرداندن سالمتی از دست رفته که بی اضافه ژنها با هدف کنترل اعمال بیولوژیکی یا مداوای بیماری

 پس از این توفیق نایافته موکول شوند.

زایی مورد مطالعه قرار گرفته بود.  ای در دانشگاه استنفورد، اثر مخرب یک ژن در بیماری تیم حرفه در گزارش علمی یک

توضیحات سرپرست تیم به نقش ژن مذکور در بروز اختالل اشاره داشت اما وقتی مخاطب بطور مستقل، شناسنامه ژن را در 

دین عملکرد مفید و حیاتی در بدن را برعهده داشت و شناسی مورد بررسی قرار می داد، درمی یافت این ژن چن فرهنگ ژن

 داد نبود و نقش ناشناخته همین یک ژن همچنان تحت بررسی است. تر اینکه این تمام آنچه این ژن انجام می جالب

دستگیر هایی است که تا آن مقطع زمانی  بنابراین حتی پس از تکمیل نقشه ژنوم انسانی، آنچه که ارائه خواهد شد، تمام یافته

 ها عملکرد ترکیبی مثبت و منفی باهم دارند.  اعضای تیم مطالعاتی شده است و ژن

اند رویان هیبریدی از انسان و میمون را در آزمایشگاهی در چین رشد دهند.  دانشمندان اعالم کردند که باموفقیت توانسته

های قانونی در سایر نقاط دنیا  ها دور زدن منع مایشهمچنین دانشمندان اعالم کردند که که دلیل انتخاب چین برای انجام آز

ها را به هم پیوند دادند تا رویان میمونی با  بوده است. پژوهشگران این تیم به سرپرستی خوان کارلوس ایزپیسوا، ابتدا ژن

 های انسانی را در محیط آزمایشگاه رشد دهند. سلول

در « دانشگاه کاتولیک مورسیا»در ایاالت متحده و « شناسی سالک زیستمؤسسه مطالعات »اعضای تیم را گروهی از دانشمندان 

صورت ژنتیکی اصالح کنند. پژوهشگران  المللی توانستند با موفقیت رویان میمون را به دهند. این تیم بین اسپانیا تشکیل می

های بنیادی انسان جایگزین کنند.  ها را با سلول هایی که مسئول رشد اعضای بدن هستند را غیرفعال کنند و آن توانستند ژن

 ی هیبریدی بتوانند به انسان پیوند داده شوند. های رشد یافته این امیدواری وجود دارد که روزی این اندام

دنیای   شخصیت برجسته ۵۰عنوان یکی از  به ۲۰۱۸خوان کارلوس ایزپیسوا که سرپرستی پروژه را بر عهده داشت، در سال 

 تایم انتخاب شده بود. پزشکی از سوی نشریه 

توانسته بود نخستین رویان هیبریدی انسان و خوک را رشد دهد. با این حال، ایزپیسوا  ۲۰۱۷این دانشمند اسپانیایی در سال 

 هیبرید انسان و میمون بسیار بهتر از خوک و انسان است.  گوید که نسخه می

شود؟ آیا نتیجه  نسان را در مغز حیوانات به وجود بیاورند، چه میهای عصبی ا های بنیادی به نحوی بگریزند و سلول اگر سلول

 شود؟ های بنیادی به اسپرم بدل شوند، چه می شود؟ و اگر این سلول خودآگاهی انسانی می

د و ای فرهنگی دارن  های علمی ما ریشه  بندی  ها، نتایج و جمع  دهند و تمامی پرسش  های علمی در فضایی ایزوله رخ نمی  پیشرفت

 انداز بشریت را تغییر بنیادین خواهد داد.  برآیند آن چشم

زمانی که این تکنولوژی به طور کامل وارد فاز انسانی شود، هر خطای احتمالی یا دستکاری عمدی می تواند به یک فاجعه و 

 جنایت بزرگ تبدیل شود.

توان انسانی با قد دو برابر قد انسان معمولی شکل داد. یا دستکاری ژنتیکی باعث تغییر در خصوصیات دیگری شود که  می

 هایی با ویژگی های غیرمعمول و باورنکردنی به بار بیاورد. انسانهایی باهوش برتر خودآگاهی غیرانسانی.  انسان
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 و سالح بیولوژیکی مورد سوء استفاده قرار بگیرد.تواند به عنوان یک ابزار  اصالح ژنتیک انسان می

تر شدن مغز انسان  ها وجود داشته و باعث پیچیده اند که تنها در انسان بار ژنی را شناسایی کرده دانشمندان آلمانی برای نخستین

 ها شده است. نسبت به سایر گونه

مغز سه برابر بزرگتر برخوردار است؛ دانشمندان بر این ها مشترک است، از  هایش با شامپانزه درصد ژن 99در حالیکه انسان 

 باورند که ژنوم انسان احتماال در طول تکامل برای ایجاد چنین رشدی تغییر یافته باشد.

پالنک بر این باورند که ژن مذکور در حدود پنج میلیون سال قبل  شناسی سلولی و ژنتیک ماکس دانشمندان موسسه زیست

 ظاهر شده است.

ها در نوقشر  های بنیادی قاعده مغز مرتبط بوده که منجر به افزایش تعداد نورون با تکثیر سلول ARHGAP11Bژن 

 شده است؛ این منطقه مغزی، مرکز استدالل، زبان و ادراک حسی است.  )نئوکورتکس(

 وع سلول را شناسایی کردند.های فرعی سلولهای بنیادی مختلف مغز انسان را جدا کرده و ژنهای فعال در هر ن محققان، جمعیت

 ها غایب است. را شناسایی کردند که در خویشاوندان نزدیک انسان وجود داشته اما در شامپانزه ARHGAP11Bها ژن  آن

ها  هایی که این ژن به آن ها نشان داد که این ژن تاثیر بسیار زیادی بر رشد مغز دارد. جنین آزمایشات بر روی جنین موش

خورده مغز انسان برخوردار بودند که باعث قرار  مناطق مغزی بزرگتری داشته و برخی از ویژگی سطح چین تزریق شده بود،

شود؛ اگرچه ممکن است این ژن تنها یکی از چندین تغییر ژنتیکی باشد که هوش انسان را  گرفتن بافت بیشتر در جمجمه می

 فرد کرده است. منحصربه

 های مغز و نه اندازه آن مرتبط بوده است. گیری سلول حتماال با چگونگی شکلدانشمندان معتقدند که هوش انسان ا

ای از ژن ها در  به ندرت می توان یک ژن خاص را یافت که به تنهایی یکی از خصایص انسان را شکل دهد؛ مجموعه 

عی در مورد هوش نیز های فردی از جمله رنگ چشم، رنگ پوست، قد، وزن و غیره ایفای نقش می کنند. چنین موضو ویژگی

توان انتظار داشت به راحتی و با تغییرات ژنتیکی بتوان  ژن مربوط به هوش ، باز هم نمی ۵۲کامالً صادق است و حتی با کشف 

 کودکانی باهوش و نابغه ساخت.

 ت.های مرتبط با تکامل انسان اقدام بسیار خطرناکی اس ی ژن ژنیک برای مطالعه های ترانس استفاده از میمون

 هایی را تولید کرده است که دچار اختالالت روانی شدیدی هستند.  در چین اعالم کرد میمون  یک مؤسسه

سرعت ازلحاظ  نمای ما به دانیم این است که مغز اجداد انسان ترین معما، هوش انسان است. چیزی که ما می هنوز هم بزرگ

 اندازه و قدرت رشد کرده است.

ها را مورد بررسی  ها و شامپانزه های ژنوم بین انسان اند، تفاوت هایی که موجب این تغییرات شده ن ژندانشمندان برای پیدا کرد

ما است « جواهرات ژنوم»یابی  گوید هدف، مکان درصد است. سیکال می 99اند. میزان تشابه ژنوم این دو گونه با هم  قرار داده

 فرد باشیم. به ی انسان منحصر ن گونهعنوا شوند ما به که موجب می DNAهایی از  یعنی بخش

نیز « ژنِ زبان»دلیل پیوند احتمالی آن با تکلم در انسان با نام  شود که به نامیده می FOXP2های کاندیدای معروف  یکی از ژن

م ی غیرطبیعی از این ژن را دریافت کرده بودند، دارای مشکالت تکل ی بریتانیایی که یک نسخه معروف است )یک خانواده

های فراصوت به صداهای  بودند(. دانشمندانی از توکیو تا برلین این ژن را در موش دچار جهش کرده و با استفاده از میکروفون

 ها در اثر این جهش دچار تغییر شده است. ها گوش دادند تا ببینند که آیا صدای موش آن

هزار ۳۰ها پرداخته است )این کشور ساالنه بیش از  ش میمونچین با استفاده از جدیدترین ابزارهای ژنتیکی و تجهیزات به پرور

های خود به میمون نیاز  شود که برای انجام آزمایش کند(. تالشی که موجب جذب دانشمندان خارجی می میمون صادر می

 داشتند.

غیرانسانی برای مطالعه  های اخالقیات استفاده از نخستی»ای را با عنوان  مقاله ۲۰۱۰سیکال و سه نفر از همکارانش در سال 

هایی مانند  های مغز انسان نباید هیچگاه به مغز میمون گیری کردند که ژن ، نوشتند و در آن نتیجه«آنچه ما را انسان کرده است
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قاله ها بسیار شبیه ما هستند. ژاکلین گلوور استاد دانشگاه کلرادو که یکی از نویسندگان این م ها اضافه شود، چرا که آن شامپانزه

 گوید: بوده است، می

ها کجا زندگی خواهند کرد و چه کاری انجام خواهند داد.  ها است. آن ها معادل آسیب رساندن به آن انسانی کردن میمون

 ای از زندگی دارای معنا نباشد. موجودی را خلق نکنید که در هیچ زمینه

های  ی مغز میمون ظار دارند درنهایت میزان هوش و اندازهگویند که انت های خود می پژوهشگران چینی با استناد به آزمایش

 ژنیک افزایش یابد.  ترانس

شدت خبرساز شد و قضیه تا آنجا پیش رفت که حتی حکم تعلیق فعالیت هی   شده در چین به  ژنتیکی   تولد دو دختر نوزاد اصالح

 جیانکوی، دانشمند مسئول این پروژه نیز صادر شد. 

ای دستخوش   گونه  گویند ممکن است مغز این نوزدان به  شتری به خود گرفته؛ چراکه دانشمندان میاوضاع پیچیدگی بی 

 ی کودکان خواهد بود.  ی شناخت و حافظه  ی آن، بهبود قوه تغییراتی شده باشد که نتیجه

الح ژنتیک انسانی با تکنیک کریسپر اینک اولین موارد از انجام اص معرفی شدند، هم« نانا»و « لولو»های   این دوقلوها که به نام

(CRISPRدر جهان شناخته می ) زعم دکتر هی جیانکوی، ایجاد مصونیت دربرابر ویروس   شوند. هدف از انجام این اصالحات، به

HIV .عنوان شد 

موجب ( CCR5این دختران )یعنی حذف ژن  DNAشده در   دهد که همان تغییرات انجام در حال حاضر، تحقیقات نشان می

 شود.  های آزمایشگاهی می  افزایش هوش موش

های   ( است که نتایج پژوهشUCLAآنجلس )  شناسان دانشگاه کالیفرنیا در لس  عصب  آلکینو. جی. سیلوا، یکی از زیست

 گوید:  در بهبود حافظه و توانایی مغز در ایجاد ارتباطات جدید است. او می CCR5آزمایشگاهی او، حاکی از نقش ژن 

ها احتماال تاثیراتی بر عملکرد شناختی  ترین تفسیر این است که این جهش این اصالح بر مغز نوزادان مؤثر خواهد بود. ساده

 دوقلوها خواهد داشت.

 ی بیوتکنولوژی بین دو کشور چین و ایاالت متحده تلقی کرد.  عنوان بخشی از مسابقه  ای که شاید بتوان آن را به  پروژه 

تواند   ها می و تاثیر آن بر شناخت آگاه بوده است. حذف این ژن از موش CCR5شمند چینی قطعا از ارتباط بین اما این دان

 ها را بهبود بخشد.  ی آن توجهی حافظه طور قابل  به

CCR5 .نقش یک عامل سرکوبگر را برای خاطرات و ارتباطات سیناپسی مغز دارد 

تر در تحصیالت خواهند داشت   اشته باشند، شانس باالتری را در کسب درجات عالیافرادی که حداقل یک کپی از این ژن را ند

 دهند.  و در امور روزمره، نیز هوش و ذکاوت بیشتری از خود نشان می

 گوید: می UCLAشناس دانشگاه  توماس کارمیکائیل، زیست

از نقش آن در رسیدن به درجات باالتر  کنیم و را در مغز انسان گزارش می CCR5ما اولین کسانی هستیم که کارکرد ژن 

 گوییم.  تحصیالت سخن می

گوید هنوز نیاز به مطالعات بیشتری وجود   خواند؛ ولی می می« انگیز وسوسه»های آموزشی، امری   او ارتباط این ژن را با موفقیت

 دارد.

 وجود دارد. « ژنتیکی برتری»تفاوت فاحشی میان تالش برای حل مشکالت بیماران و اقدام برای ایجاد یک 

 

 های تاریک ژن -صفات چندژنی   -5

ها ممکن است همگی بر روی یک کروموزوم، یا حتی چند  توانند تحت تأثیر چند ژن قرار داشته باشند. این ژن صفات می

 گویند. کروموزوم مختلف قرار داشته باشند و به این حالت صفات چندژنی می
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دهد بسیار دشوار است. طول قد و رنگ مو از جمله این  ها در فنوتیپی که فرد نشان می ژنتعیین اثر و سهم هر کدام از این 

 صفات هستند.

 شوند. پذیری باالیی دارند و به سهولت به نسل بعدی منتقل می برخی صفات مانند رنگ چشم توارث

گیرند و این موضوع در مورد  محیطی قرار میپذیری باال نیز در طول رشد تحت تأثیر عوامل  اما با این حال، حتی صفات با توارث

توان نقش وراثت و محیط را از یکدیگر تفکیک کرد، زیرا هوش یک صفت  هوش به قدری پیچیده است که به سادگی نمی

 پذیرد. چندژنی است که از تعامل شمار زیادی ژن تأثیر می

درصد هوش  ۸۰تا  ۷۰است، به این معنی که  ۰/۸تا  ۰/۷( بین IQی هوشی ) پذیری بهره اند میزان توارث پژوهشگران دریافته

 ناشی از عامل وراثت است.

 جنسیت نیز جز صفات چندژنی است، 

 XYهای جنسی  جندر یعنی هویت جنسی متناقض، هم صفات چندژنی دخالت دارند یعنی کروموزوم در مورد ترنس

کند که روی  های دیگری بروز می اختی جنسی توسط ژنخصوصیات اولیه و ثانویه جنسی را تعیین میکنند اما خصوصیات شن

 های دیگر قرار گرفته است.  کروموزوم

های  رفتاری مانند بسیاری دیگر از صفات تحت تأثیر هر دو عامل وراثت و محیط قرار دارند و معموال ژنـ  اختالالت عصبی

 ی این اختالالت شناخته شده نیستند. ایجادکننده

ژن جدید را گزارش کرده اند که با هوش انسان مرتبط هستند. در  4۰آمستردام به تازگی کشف  VUگاه تیمی از محققین دانش

ژن مؤثر بر هوشمندی اشاره شده که البته برخی از آنها قبالً کشف شده بودند، ضمن اینکه بسیاری از آنها  ۵۲این پژوهش به 

 کنند.  ز نقش بالقوه را ایفا میکارکردهای شناخته شده دیگری نیز دارند و در روند رشد مغ

هزار کودک و بزرگسال اروپایی انجام شده که اطالعات حاصل از  ۷۸ای مشتمل بر  این تحقیق گسترده روی پایگاه داده

های افراد بسیار  کند(، داده ( انگلستان )مرکزی که ژنوم کامل افراد داوطلب را نمونه گیری و آنالیز میBioBank« )بایوبانک»

های  گیرد. این پژوهشگران از دو روش متفاوت ارزیابی ژنوم برای تعیین ژن ش، و نتایج مطالعات روی دوقلوها را در بر میباهو

 ژن رسیدند یعنی هوش جز صفات چندژنی است. ۵۲مرتبط با هوش استفاده کردند و به 

ها  ارتباط دارند و به معنای آن است که ژنهای کشف شده با اختالالتی نظیر اوتیسم، شیزوفرنی و آلزایمر هم  برخی از ژن

 کارکرد چندگانه و ترکیبی دارند. 

ها  ای از ژن توان یک ژن خاص را یافت که به تنهایی یکی از خصایص انسان را شکل دهد؛ معموالً مجموعه در واقع به ندرت می

کنند. چنین موضوعی در مورد هوش نیز  یهای فردی از جمله رنگ چشم، رنگ پوست، قد، وزن و غیره ایفای نقش م در ویژگی

هایی که در هوش موثر  توان انتظار داشت که تمام ژن ژن مرتبط با هوش، باز هم نمی ۵۲کامالً صادق است و حتی با کشف

 اند.  هستند کشف شده

دهد که چنین  ن میهای انفرادی مؤثر بر افسردگی هستند؛ اما پژوهشی جدید نشا دنبال یافتن ژن ها است پژوهشگران به سال

 نتیجه است. تالشی بی

اعتبار کرده است. البته  های انفرادی مسئول اختالل خلقی عمده را بی ی یافتن ژن پژوهشی جدید درمورد افسردگی، در زمینه

ست که هیچ ژنی رسد اما به این معنا ا ی ژنتیکی ندارد یا به ارث نمی گونه پایه ها به این معنا نیستند که افسردگی هیچ این یافته

 تنهایی عمل کند. وجود ندارد که در این زمینه به

 تنهایی مسئول افسردگی باشند، محکوم به شکست است. تالش برای یافتن یک تک ژن یا تعداد معدودی ژن که به

 کند ژن مسبب یک صفت پیچیده را شناسایی کرده است، باید به آن مشکوک شد. هر زمان که کسی ادعا می

 ها یک اثر کوچک دارد. گیرد که هر کدام از آن شماری قرار می های ژنی بی تاثیر واریانت تحتافسردگی 
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توانیم تنها روی  خود برای یافتن علل افسردگی داریم اما نمی DNAی  این بدان معنا است که هنوز دلیل خوبی برای مطالعه

های ژنی باشند که با هم همکاری دارند. ناکامی در یافتن  کهدنبال یافتن شب ها تمرکز کنیم. درعوض پژوهشگران باید به تک ژن

های  ای بین رفتار و ژن ای تقصیر متخصصان ژنتیک نیست بلکه فرضیات مبتنی بر وجود ارتباط پایه چنین ارتباطات ساده

 کاندیدا دچار اشکال است.

دهد که بیش از صد نوع ژن و تغییرات آن با  یالمللی که در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند انجام شده نشان م یک مطالعه بین

 افسردگی ارتباط دارد.

 اند. متخصصان در این پژوهش اطالعات مربوط به دو میلیون نفر در بیست کشور را مطالعه کرده

ما همان های خاص هستند؛ ا های یک حیوان فاقد ژن شویم . برخی از ژنوم رو می به ای راز آلود رو اما در برخی موارد با مسئله

شوند. برخی  ای تاریک نامیده می ان های مفقود، دی های مشابه حاضر بوده و در حیات حیوان نقش دارند. این ژن ها در گونه ژن

 ها کجا هستند؟  تواند به زندگی خود ادامه دهد. آن ها حیوان نمی های گمشده برای حیات ضروری هستند و بدون آن از این ژن

خواستند  ها می کنند. آن ها زندگی می های صحرایی بودند که در بیابان ای از موش یابی ژنوم گونه لیپژوهشگران در حال توا

را تشخیص دهند.  ۲های مربوط به تولید انسولین در این گونه را مطالعه کرده و علت حساس بودن این گونه به دیابت نوع  ژن

، ژن کنترل کننده ترشح Pdx1و شدند. گروه پژوهشی به دنبال ژن ر ای تاریک روبه ان ی دی ها با پدیده اینجا بود که آن

های گمشده برای حیات ضروری هستند و بدون  ژن اطراف آن غایب بودند. برخی از این ژن ۸۷انسولین بودند؛ اما این ژن و 

 ها کجا هستند؟ تواند به زندگی خود ادامه دهد. پرسش این است که آن ها حیوان نمی آن

های گمشده ساخته  های بدن موش اشاره داشت که توسط ژن ی شیمیایی موجود در بافت نخستین سرنخ به دست آمده به ماده

تواند تولید شود؛ بنابراین  ی شیمیایی موردنظر می های موردنظر در ژنوم موجود باشند، ماده شود .تنها در صورتی که ژن می

 نهی ذرات بنیادین است.  اند. این حالت شبیه برهم بودند؛ بلکه از دید ما پنهان بودهتوانیم بگوییم آنها واقعاً گم نشده  می

هایی که ما به دنبال آنها هستیم غیر قابل تشخیص هستند تا اینکه گم شده باشند به همین دلیل ما توالی پنهان را  ژن 

درصد از جهان را  ۲۵کنیم  رفت؛ ماده ای که تصور میی تاریک صورت گ ای تاریک نامیدیم. این نامگذاری با توجه به ماده ان دی

 توانیم آن را تشخیص دهیم. دهد، اما نمی تشکیل می

ژن از توالی ژنوم پرندگان مفقود  ۲۷4ای تاریک اخیرا در پرندگان پیدا شده است. پژوهشگران دریافتند که  ان ای از دی گونه

اند آن را  ها است نتوانسته شود که دانشمندان سال تنظیم انرژی، هم می ها، شامل ژن لپتین، هورمون مسئول اند. این ژن شده

 پیدا کنند.

 ها در بافت بدن پرنده قابل تشخیص بود.  های آن زیادی داشته و فراورده CGها محتوای  در این مورد هم، این ژن

گیرد  در مورد حفظ یا حذف آن تصمیم میکند؛ انتخاب طبیعی  ای یک ارگانیزم تغییر ایجاد می ان طور خالصه، جهش در دی به

 شود. و بدین ترتیب جهت تکامل تعیین می

ها در مناطق مشخصی از ژنوم بیشتر است. این امر به این معنا است که مکانیزم دست کم گرفته شده،  احتمال جهش ژن

 نیست.ی تکامل  تواند بر جهت تکامل تاثیر بگذارد و انتخاب طبیعی تنها نیروی پیش برنده می

ی متفاوت و مجزا از حیوانات دیده شده است. اما هنوز گستردگی آن مشخص نیست. آیا  ای تاریک در دو گونه ان تاکنون، دی

 ای تاریک دارد و اگر نه، چه چیز موش صحرایی و پرندگان را اینقدر خاص کرده است؟ ان ی حیوانات، دی ژنوم همه

 امل نیست. ی تک انتخاب طبیعی تنها نیروی پیش برنده

های متعددی بر سطح  تواند بیان یک ژن کلیدی در مغز ما را تغییر دهد، پیش از این هم آگاه بودیم که ژن محیط زندگی می

IQ بینی ختم  تواند به نتیجه گسترده غیر قابل پیش گذارند یعنی حذف یا اضافه یک ژن در فناوری ویرایش ژن می ما تاثیر می

کنند که  ها عوامل شناختی دیگری را کنترل می انجامد، عالوه بر این ژن به نقص در ناخودآگاه می شود و همین عامل است که

 تنیده تشکیل شده است.  یک معادله نیست بلکه از هزاران معادله درهم  از دید ما پنهان است، هوش و ژن
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نگ شده است. دلیل این پررنگ شدن هم ژنتیک در اخبار مربوط به ژنتیک پرر های اخیر، موضوعات مربوط به اپی در سال

دهد تا پیوندهای جذاب بین عملکردهای ژنتیکی و  زایشی یا فراژن به ما اجازه می ژنتیک یا پس مشخص است: مطالعات اپی

ی نامناسب،  تغییرات محیطی را بررسی کنیم. برای مثال، در زمان استرس زیاد، مانند تهدیدهای مداوم خشونت یا تغذیه

طور موثر آنها را  های فرد را با افزودن یا از بین بردن یک گروه شیمیایی که به تواند ژن فیزیولوژیکی در ارگانیسم می تغییرات

تواند روند دیگری را نیز طی کند؛ درواقع این امکان وجود دارد که  روشن یا خاموش کرده، نابود کند. این ویرایش همچنین می

های آنها را به همان شیوه  های مکرر، بیان ژن نوزادان و کارهایی مانند در آغوش گرفتن نشان دادن عواطف فراوان نسبت به

 تغییر دهد. 

 های آینده منتقل شوند. طور فرضی به نسل ها ممکن است به ژنتیکی در بافت برخالف دیگر اثرات محیطی، تغییرات اپی

 گیری رفتارها و روند طبیعی بدن افراد هستند.  ژنتیک و محیط دو عامل اساسی در شکل

ای آغاز شده است که در آن به بررسی همزمان اثرات  دهد. به تازگی پروژه این موضوع در ابعاد روانشناختی نیز خود را نشان می 

ل آنها از سوی هر یک از این دو عامل پرداخته خواهد ژنتیک و محیط روی فرآیندهای شناختی و رفتارهای فرد و میزان تعدی

 شد.

 اندیشی نیز سوق دهند. توانند ما را به سمت مثبت کنند، می پذیر می هایی که ما را در برابر افسردگی آسیب همان ژن

ارند نیز مورد مقایسه اگر شما ژنی را دریافت کرده باشید که با بیماری روانی مرتبط باشد و افرادی که این نوع ژن مشابه را د

شود که چه اتفاقی روی سالمت روان آنها در محیط رخ خواهد داد. باور ما این است که با وجود اینکه  قرار دهیم، مشخص می

توانند افراد را در برابر اثرات محیط  ها می شود، اما برخی از ژن های سالمت روانی نمی هیچ ژنی به تنهایی باعث بروز بیماری

 تواند باعث بهتر یا بدتر شدن وضعیت شود. کنند و این حساسیت می تر حساس

ها را در بدن خود داشته باشید و در یک محیط منفی نیز قرار داشته باشید، به احتمال زیاد برخی از  اگر شما آن دسته از ژن 

ها را داشته  وند. اما اگر شما این ژنش های ذهنی منفی را در ذهنتان توسعه خواهید داد که منجر به اختالالت روانی می گرایش

های ذهنی مثبت پیدا خواهید کرد که باعث افزایش  و در یک محیط مناسب و مطلوب باشید، به احتمال زیاد برخی گرایش

 انعطاف پذیری ذهنی شما خواهند شد.

وی فیلترهای ذهنی است. وی پروفسور فاکس اکنون در حال انجام تحقیقات روی اثر ترکیبی ژنتیک و محیط زندگی افراد ر 

ی شورای تحقیقات  ی کاری از بودجه ی این پروژه در یک برنامه نامگذاری کرده است و سرمایه CogBIASاین پروژه را به نام 

 شود.  اروپا تامین می

 مغز فرآیندهای توسعه  –گیری  نتیجه   -6

برد یعنی آگاهی بین تمام ذرات هستی تقسیم شده است و از سوی دیگر تعادل آگاهی بین  هستی در تعادل هوشیاری بسر می

سه سطح خودآگاهی و ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه مشترک برقرار است و اصالح ژنتیک انسان سطح ناخودآگاه فردی را دچار 

زدن عضو پیوندی بدلیل  م خواهد زد مانند بذرهای دستکاری شده، مانند پسنقص خواهد کرد و این تعادل هوشیاری را بره

 ناسازگاری. 

جندر نمونه تعارض در دو سطح ناخودآگاه فردی و خودآگاهی است و حتی عمل جراحی کمک به بهبود آن نخواهد کرد  ترنس

 چون تعارض در سطح شناختی است. 

 راستی چنین چیزی ممکن است؟ از نسلی به نسل بعد منتقل شوند؛ ولی آیا بهتوانند  ژنتیک تروما می های عالیم اپی عنوان

توجهی ارائه کرده بود. در این  ی قابل ای از زندانیان جنگ داخلی منتشر کردند که نتیجه پژوهشگرانی در کالیفرنیا مطالعه

واقع شده بودند و پس از جنگ به دنیا میر فرزندان پسر زندانیان جنگی که مورد خشونت  و مطالعه گزارش شد که میزان مرگ

ها چنین شرایطی را تجربه نکرده بودند. پژوهشگران به  درصد بیشتر از همساالنی بود که پدران آن ۱۰آمده بودند، در میانسالی 
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های یک  نای شیمیایی روی ژ ژنتیکی است. براساس این ایده، تروما نشانه ها حامی توجیه اپی این نتیجه رسیدند که این یافته

رساند؛ یعنی جهشی  ها آسیبی نمی طور مستقیم به ژن بعد است. این عالمت به  گذارد که قابل انتقال به نسل جای می  فرد به

شوند، یعنی فرایند بیان ژن  های عملکردی تبدیل می ها طی آن به پروتئین وجود ندارد بلکه در عوض روی مکانیسیمی که ژن

 ژنتیکی است. ر، ژنتیکی نیست، بلکه اپیگذارد. این تغیی تاثیر می

 بریم.  ما برخی از آثار تجربیات و رنج روحی والدین و اجداد قبلی خود را به ارث می

پذیری تروما روی فرزندان بازماندگان جنگ یا قربانیان فقر انجام شده است. این مطالعات  مطالعات زیادی برای بررسی توراث

 بریم.  خصوص رنج روحی والدین و حتی اجداد قبلی خود را به ارث می دادند که ما برخی از آثار تجربیات و به نشان می

های  شود، بیشتر عالمت اندازی مجدد خوانده می رسد، طی یک فرایند طبیعی که راه میکه اسپرم به تخمک  پس از لقاح، زمانی

کند، یک توالی از تغییرات  طور که تخم بارور شده، رشد و توسعه پیدا می شود. درنهایت همان ها پاک می شیمیایی روی ژن

 تواند باقی بماند؟ یافتد. پس چگونه عالمت ناشی از یک تروما م سازمانی ژنتیکی مجددا اتفاق می

ها را در مغز ما روشن یا خاموش کنند. با شواهدی که درمورد ارتباط قوی محیط و تجربیات  توانند ژن زا می تجربیات استرس

دست آمده است، شاید زمان آن رسیده باشد که پیرامون مفهوم باهوش بودن هم تاملی  هوشی آنها به زندگی افراد با میزان بهره

 م. داشته باشی

شود، این مباحث، محدودیت بسیار اساسی  هایی از هزاران ژن می ی واریانت و ترکیبی نظیر هوش در برگیرنده  صفات پیچیده 

 کنند. بینی یا کنترل صفات روانشناختی را آشکار می در توانایی ما برای پیش

کی است. استنباط رایج این است که اگر این پذیر هستند و سایر تنوع ناشی از عوامل غیرژنتی بیشتر صفات تا حدودی توارث

به محیط باشد. اگر چنین چیزی درست باشد و   شوند، پس باید موردی مربوط ها نیستند که موجب تفاوت ما از همدیگر می ژن

ن امر حداقل دانیم که ای ها را نیز کنترل کنیم. البته ما می ما بتوانیم عوامل محیطی مؤثر را شناسایی کنیم، شاید بتوانیم آن

 گذارند.  تاحدودی درست بوده و بسیاری از عوامل محیطی مانند سالمت، تغذیه و آموزش مادران و نوزادان روی هوش تاثیر می

پس از ژنتیک و محیط که در بیان صفات نقش دارند عامل سوم توسعه مغز است. صفات روانشناختی ما از تفاوت در ساختار  

 شوند. مشق میفیزیکی و شیمیایی مغز ما 

شماری فرایندهای  آسای آن وابسته به تعداد بی بندی معجزه انگیزی پیچیده بوده و سرهم طور شگفت ارتباطات نورونی مغز به

ها  کند. این ژن نوعی بر هوش داللت می ها است که به ای متکی به عمل هزاران ژن است. تنوع این ژن سلولی و توسعه

ای از قوانین  کنند، مجموعه ها کد می ی صریحی نیستند. آنچه آن ی نتیجه ه هستند ولی کدکنندهی توسع ی یک برنامه کدکننده

ها در  کنند که کدام ژن کنند و تعیین می ها ملکول پروتئینی را هدایت می ناهشیارانه است که تعامالت بیوشیمیایی میلیون

 جنینِ در حال توسعه، فعال یا غیرفعال شوند.

های مختلف در محل درست خود توسعه پیدا کنند،  کنند که ارگان ای از بازخوردها و تعامالت تضمین می دههای پیچی مجموعه

ها  های عصبی و مناطق مغز با هم در مسیری درست ارتباط پیدا کنند. ژن انواع مختلف سلول تمایز پیدا کنند و تمام سلول

خصوص درمورد مغز  ای متغیر خواهد بود. این موضوع به مالحظه قابل طور ها را مشخص کنند اما نتایج گاهی به توانند علت می

تواند پیامدهای آبشاری داشته باشد و  های کوچک در یک مرحله می علت طبیعت غیرخطی و خودسازماندهی آن که تفاوت به

ها بسیار شبیه به هم  ندر مراحل بعدی توسعه و تکثیر شود، واقعیت دارد. حتی در مورد دوقلوهای همسان که ساختار مغز آ

ها وجود دارد. این امر در تفاوت در صفات روانشناختی نظیر هوش یا شخصیت منعکس  ای بین آن است، تنوع قابل مالحظه

ی کلیدی این است این تغییر ناشی از عوامل محیطی یا چیزی خارج از فرد نیست؛ این موردی ذاتی در ارتباط با  شود. نکته می

 ای مغز است. وسعهخود فرایندهای ت

تکرار رویدادهای  ای از توالی بی عنوان نتیجه علت ژنتیک ما بلکه به فقط به فرد است، نه به هنگام تولد مغز و ذهن ما نیز منحصر

بینی ژنومیک صفات روانشناختی یک محدودیت اساسی  افتد. این امر در دقت مرتبط با پیش ای که در مغز ما اتفاق می توسعه
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های  بینی ها استفاده کنیم اما این ابزار، پیش توانیم از ژنتیک برای بررسی اثرات آماری بین جمعیت کند. ما قطعا می ایجاد می

گاه قادر نخواهیم بود که هوش  کند. مهم نیست که درک ما از دانش چقدر خوب باشد، ما هیچ مبهمی در سطح افراد فراهم می

 بینی کنیم.  نومی پیشافراد را با دقت زیاد براساس اطالعات ژ

های تاریک را  کنند عالوه بر این ژن کنند برای بیان یک صفت خاص بصورت ترکیبی عمل می ها صفات چندگانه را حمل می ژن

 رسند.  ژنتیک که بصورت ناشناخته به توارث می داریم و صفات اپی

های  کنند و بصورت ترکیبی با ژن ل نمیهای جنسی هستد که به تنهایی جنسیت کامل را منتق بهترین مثال کروموزوم

جندر یا هویت جنسی متناقض نتیجه انتقال ناقص  دهند یعنی ترنس ناشناخته دیگر فرآیندهای شناختی جنسی را انتقال می

 های حامل فرایندهای شناختی است.  ژن

 فرآیندهای شناختی با عمل جراحی قابل ترمیم نیستند. 

ت هوش برتر انسانی خطری بالفعل برای آینده نزدیک بشریت است. زیرا این فرآیند به نقص دستکاری ژنتیک انسان برای ساخ

شود. حتی اگر هیبرید انسانی مانند انسان رفتار کند اما ناخودآگاهی مغشوش خواهد  در ناخودآگاه و فرآیندهای شناختی می

خواهد این  و ابرهوش هیبریدی بینجامد چگونه انسان میداشت که با رزونانس آگاهی قابلیت هماهنگی ندارد و اگر به ابرانسان 

 هوش ترکیبی را کنترل کند؟ 

 گویا انسان میخواهد با ساخت کپی ناقص هوش ترکیبی به خود خاتمه دهد.
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