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Abstract 
Background and purpose: Generational health analysis on the acquisition, application, and 

transfer of intergenerational values is an important issue from the perspective of religion and genetics. 

Healthy generation means generational solidarity and lack of disruption or crisis in generations despite 

generational differences. The purpose of this study was to identify the common points and solutions about 

healthy generation in religion and genetics. 

Materials and methods: This qualitative content analysis was done by studying documents. 

First, to find research concepts (data), religious and scientific texts were searched using the following 

keywords: generation, uterus, coupling, inheritance, nature, gene, genetics, and epigenetics. Data was 

then processed according to scientific and religious fields and analyzed on the basis of valid interpretative 

theories and empirical studies. 

Results: The creation of generation is a continuous, regular, and formative process that begins 

before selecting the spouse and continues until late adulthood. Religious propositions and genetic findings 

are similar despite having their own arguments. The study found that parental traits are transmitted 

through genes, but, education and behavioral patterns play significant roles in generational health. 

Conclusion: Specific training styles with emphasis on five stages of human life (1- pre-spouse 

selection, 2- spouse selection, 3- before sperm coagulation, 4- embryonic and pregnancy periods, 5- childhood 

to adulthood) are effective in generating health and excellence and minimizing the role of abnormal genome, 

and should be considered in intergenerational education. 
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 یفیپژوهشی ک

  مولفه هاي نسل سالم از نظر دریافت، کاربرد و 
 انتقال ارزش ها به نسل بعد، از منظر اسالم و علم ژنتیک

  
   1الیینی محمدباقر محمدي

   1مرتضی دارابی نیا    

  2محمدباقر هاشمی سوتهسید     

  چکیده
وضوع با اهمیتی است. نسل سالم و علم ژنتیک م اسالمواکاوي سالمت نسل  به صورت تلفیقی از منظر  و هدف: سابقه

ها با یکدیگر است. این مطالعه با رغم متفاوت بودن نسلمعناي همبستگی نسلی و عدم گسست یا بحران نسلی، علیبه
 هاي نسل سالم بپردازد.کارهاي مشترك در دو حوزه دین و علم قصد دارد به بررسی مولفهشناسایی نقاط و راه

ه به صورت کیفی و به روش تحلیل محتوا از طریق سندي به انجام رسید. ابتدا متون دینی و این مطالع ها:مواد و روش
و  (Genetics)، ژنتیــک (Gene)هاي مرتبط از قبیل نسل، رحم، ذریه، طیبه، تزویج، توارث، فطــرت، ژن علمی با کلید واژه

پــردازش شــد و بــا توجــه بــه ي علمی و دینــی هادر حوزهایج ـنتسپس  مورد کاوش قرار گرفت. (Epigenetics)ژنتیک اپی
  نظریات معتبر تفسیري و مطالعات تجربی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سالمت نسل، فرآیندي مستمر و قاعده مند اســت کــه پــیش از مرحلــه انتخــاب همســر شــروع و تــا بزرگســالی  ها:یافته
یک با استدالل خاص خود در ایــن یافتــه بــا یکــدیگر همســویی  هاي علم ژنتیک، هرهاي دینی و یافتهاستمرار دارد. گزاره

شود، اما تربیت و شیوه رفتاري بر سالمت نسل و صیانت از آن، نقش دارندکه هر چند صفات والدین از طریق ژن منتقل می
  چشمگیري دارد.

انتخاب همسر، پیش از  هاي تربیتی خاص در مراحل پیش از انتخاب همسر،کارگیري سبکبهاز آن جایی که  استنتاج:
انعقاد نطفه، دوران جنینی و بارداري، پس از تولد تا بزرگسالی، در سالمت نسل و بــه حــداقل رســاندن دخالــت عامــل ژنــوم 

 آموزش بین نسلی مد نظر قرار گیرد. شود این مراحل درنابهنجار انسانی موثر است، پیشنهاد می
  

  ک، اپی ژنتیکنسل سالم، دین، علم، ژنتی واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
اي شود که مرحلهنسل به گروهی از افراد اطالق می

 ).1(از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند
 شــودفرزندان نیز نســل گفتــه مــی با والدین میان فاصلۀبه 

و  مــادران، پــدران مادربزرگــان،، پــدربزرگان کــه شــامل

کــر، نســل بــه معنــی بنابر تعریف بی ).2(گرددفرزندان می
از  هــاي ســنی و گروهــیتوالی جمعیت، با توجه به الیــه

  ).3(اندبه دنیا آمده معینی زمانی فاصله در که افراد است
  ها و فرهنگ آنتوالی جمعیت، با خود توالی ارزش

  
 :m.darabinia@gmail.com  E-mail                      دانشکده پزشکیاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم، ج 17 ساري: کیلومتر :مرتضی دارابی نیا مولف مسئول:

مازندران، ساري، ایران1  . استادیار، گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی 
 ، ساري، ایران. استاد، مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک، مرکزتحقیقات بیولوژي سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران2
 5/12/1398تاریخ تصویب :            17/10/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            30/9/1398 ریخ دریافت :تا  
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 پژوهشی کیفی

ســازد. آورد و به نسل بعد منتقل مــیجامعه را به دنبال می
منظور از نسل سالم در ایــن مطالعــه، نســلی اســت کــه در 

متعالی زیســت بــه  هايها و سبکدریافت و انتقال ارزش
نسل جدیــد، موفــق بــوده و بــا جلــوگیري از اخــتالل در 

هاي خــود، از گسســت و بحــران انتقال فرهنگ و ارزش
نسلی اجتناب ورزیده و یــا بــه میــزان زیــادي آن را فــرو 

هــا سالمت نسل به معنی متفاوت نبودن نسل ).4(کاهدمی
تواند درالگو یــابی، گــروه مرجــع، نیست. نسل جدید می

خــی مفــاهیم، بــا نســل گذشــته سبک زندگی و حتــی بر
 متفاوت باشد و زندگی اجتماعی پیشینیان خــود را دقیقــاً

در زمینــه چگــونگی انتقــال صــفات بــین  ).5(تکرار نکند
نسلی، نظریات قابل تاملی در دو حوزه علم و دیــن ابــراز 
شده است. برخی از محققین، بســیاري از خصوصــیات و 

در الگــوي صــفات انســان را ژنتیکــی دانســته و معتقدنــد 
 توارث، رفتارهاي اجتماعی و اخالقی انسان با منشاء ژنتیکی

 اکرمی در مطالعه ).6(شوداز نسلی به نسل دیگر منتقل می
گیرد عالوه بر نقش همزمان تعداد زیــادي خود نتیجه می

ژن با هم در ایجاد این صفات، محیط نیــز در اثرگــذاري 
هــاي هآمــوزدر  ).7(کنــدبر این صفات ایفــاي نقــش مــی

انســان و  اسالمی، از یکسو جایگاه وراثــت در شخصــیت
از ســوي دیگــر بــا  و )8(نسل وي به رسمیت شــناخته شــد

هدایت فطري و کمال جویی بشر، سرشت انسان  توجه به
و نسل او از دیدگاه اسالم، تربیت پذیر و شایسته کســب 
اخالق زیستی برتر معرفی شد، خداوند در قرآن بــه ایــن 

ــر در ــورداري از  آرزوي بش ــراي برخ ــاي او ب ــب دع قال
از دیدگاه  ).9(کندفرزندانی صالح و نسلی سالم اشاره می

هــاي اسالم، مسئولیت تحقق نسل سالم، یکــی از رســالت
بشري دانسته شد و در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز حق 
برخورداري از سالمت، به عنــوان یکــی از حقــوق اولیــه 

اندیشــمندان اســالمی،  .)11،10(ها شناخته شده استانسان
ــل ــی از شاخصــه ســالمت نس ــله را یک ــه فاض ــاي مدین ه

کننده کرامت دانستند، که هم حق انسان و هم تضمینمی
فــارابی  ).12(انسانی وي در مراحل مختلف حیــات اســت

دانشمند مسلمان، سالمت نسل را در گرو سالمت فــرد و 

ربیــت در جامعه دانسته و با اعتقاد بــه تــاثیر عامــل ژن و ت
هــایی را بــراي تغییــر بهنجار شدن رفتــار، اصــول و روش

ـــنهاد  ـــندیده پیش ـــاي پس ـــیح و ایجـــاد رفتاره ـــال قب افع
  ).13(کندمی

در مطالعه بصیري و گوهري نشــان داده شــد کــه از 
 تولّــد هنگــام به نوزاد یک که آنچهمنظر قرآن و حدیث 

با خود به همراه دارد، اقتضــاي خیــر و شــر اســت کــه از 
هاي دیگري ها به او منتقل شده است، اما مولفهژن طریق

همچون تربیــت و اراده در ســعادت یــا شــقاوت او مــوثر 
هاي دهد تفاوت ارزشگزارش می Inglehart ).14(است

اجتماعی اســت و  -تر به علت محیط اقتصادينسلی بیش
هاي ارزشی نســل ها، اولویتدر صورت تغییر این محیط

هاي نسل پیش از خــود خواهــد جوان، متفاوت با نگرش
اکرمی و همکاران در مطالعــه مــوردي خــود در  .)15(بود

جــا شــده در ه خصوص نوزادان دو خانواده متفاوت جابــ
زایشگاه به این نتیجه رســیدند کــه بــا توجــه بــه انتخــاب 

دار شغلی که برگزیدند، عامل وراثت و ژنتیــک در معنی
 بــروز خــاص صــفت شخصــیتی و نــوع رفتــار اشــخاص،

سوال تحقیق این است  ).7(تر از عوامل محیطی استقوي
هــایی مــوثر در که در دو حوزه دیــن و علــم، چــه مولفــه
ها و باورهــا بــه ایجاد نسل سالم و یا انتقال و تداوم ارزش

باشد؟ آیا دیــدگاه مشــترکی در ایــن دو هاي بعد مینسل
حــوزه وجــود دارد؟ ایــن مطالعــه ســعی نمــوده اســت تــا 

در منابع دینــی در مــورد ســالمت نســل و  نظرات موجود
ــال ارزش ــار انتق ــه را در کن ــک جامع ــالی در ی ــاي متع ه

  هــاي رفتــاري علمی در بــه ارث رســیدن ویژگــی شواهد
  یــا باورهــاي اجتمــاعی در جوامــع انســانی بــا ذکــر مثــال 
مورد بررسی قرار دهد. ایــن موضــوع از ایــن نظــر داراي 

ی از تعامل علم و با آگاهرسد اهمیت است که به نظر می
دین در زمینه شناخت نســل ســالم و تکــوین آن و درك 

ها و راهکارهاي موجود، قادر به پیشگیري بهتر از چالش
ــه ســمت انســجام نســل هــا از انقطــاع نســلی و حرکــت ب

  خواهیم بود.
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  هامواد و روش
ــر دینــی موجــود و در  ــابع معتب   پــژوهش حاضــر، من

صــورت کیفــی و بــه هاي سالمت نسل بــه مرتبط با مولفه
روش تحلیل محتوا از طریق ســندي (کتابخانــه) بررســی 
شد. ابتدا مفــاهیم تحقیــق، در حــوزه منــابع دینــی بــدون 

هاي مرتبط از قبیــل، نســل، محدودیت سال، با کلید واژه
رحــم، خلــف، ذریــه، طیبــه، تــزویج، تــوارث، فطــرت و 

و اپــی ژنتیــک  (Genetics)ژنتیــک  ،(Gene)مولود، ژن 
(Epigenetics)  مورد کاوش قرار گرفت. براي پــویش و

شناسایی منابع و استخراج مطالب، عالوه بــر مراجعــه بــه 
افزارهــاي هاي منتشر شده و مجالت معتبــر، از نــرمکتاب

افزارهاي کاربردي قرآنی و ویژه نرمتخصصی و معتبر، به
روایی که مربوط به مرکــز تحقیقــات کــامپیوتري علــوم 

باشد، استفاده گردید. همچنین با می (موسسه نور) انسانی
المللی همچون هاي اطالعاتی ملی و بینمراجعه به پایگاه

Scopus, SID وPubMed  مــواردي از مطالعــات انجــام ،
شـــده در ارتبـــاط بـــا تـــاثیر متقابـــل ژنتیـــک و محـــیط 

ژنتیک) و اثــرات آن بــر ســالمت افــراد و جامعــه و (اپی
این تحقیق با مشخصات هاي بعد که در انتقال آن به نسل

ها ارجاع داده شــد، مــورد اســتفاده، تطبیــق و کامل به آن
مقایسه قرار گرفت. در نهایت با استفاده از نظــرات ارائــه 
ــورت  ــه ص ــی ب ــایج تحلیل ــیري، نت ــات تفس شــده و نظری

  بندي شده در این تحقیق آورده شده است.دسته
  

  یافته ها
نشــان هــاي تحقیــق، در دو حــوزه دیــن و علــم یافته

دهد که توارث زیستی موضوعی دو وجهی و مســتمر می
هاي دریافــت شــده است. در مدل ژنتیک کالسیک، ژن

  هــاي بعــد از والــدین بــه همــان صــورت و عینــا بــه نســل
ژنتیکی، تجربیات شوند، اما در مدل توارث اپیمنتقل می

پذیري هاي دینی از آن به عنوان تربیتفرد که در آموزه
 توانــد تغییــراتشــود، مــینــام بــرده مــی دهــییــا تعلــیم

ها و ژنوم ایجــاد نمایــد کــه ایــن را در ژن پذیريبرگشت
هاي پــس از توانند عالوه بر خود فرد به نسلتغییرات می

وي نیز منتقل شــوند. مفــاهیم اســتخراج شــده بــر اســاس 
طــور ههاي تحقیق، در هر دو حــوزه دیــن و علــم، بــداده

  خالصه به شرح ذیل است:
  

  یند تکوین سالمت نسل از منظر دیناحل پنجگانه فرآمر
منابع دینی، سالمت نسل را فرآیندي مستمر، قاعــده 

کنند که در مراحل پنجگانه مند و شکل پذیر تعریف می
پیش از انتخاب همسر، انتخــاب همســر، پــیش از انعقــاد «

 »نطفه، دوران جنینی و بارداري، پس از تولد تا بزرگسالی
  ).1تصویر شماره و دستیابی است ( بینیقابل پیش

  
  مرحله پیش از انتخاب همسر -1

در متون دینی، استعانت از خداوند براي کمــک بــه 
یافتن همسري صــالح و شایســته، اولــین مرحلــه در مســیر 

شــود. الگوهــاي محســوب مــی گــذاري نســل ســالمپایــه
درخواست از خــدا در ایــن مرحلــه بــه دو گونــه، دعــاي 

   شوند:براي خود تقسیم می دیگران و دعاي شخص
هــاي دینــی، دعــاي دعاي دیگران: در آمــوزه -1-1

خیر دیگران، بویژه دعــاي آبــاء و اجــداد و پــدر ومــادر، 
واجد تاثیر و اهمیت دانسته شد. خداوند در سوره ابراهیم 

 که پروردگــار، نســلاز دعاي حضرت ابراهیم (ع) براي این
در دعــاي  ).16(بــرداو را از نیکوکاران قرار دهد، نام مــی

 خدایا اوالدم«تعلیم داده شده از امام صادق (ع) آمده است: 
را فرزندي پرهیزگار و پاکیزه عطا کــن کــه در خلقــتش 

   ).17(کم و زیادي نباشد و عاقبتش را ختم به خیر فرما
دعــاي شــخص بــراي خــود: شــخص در ایــن  -2-1

مرحله، با شناخت صــحیح از مســیر پــیش رو از خداونــد 
کند، چنانچه قرآن در سوره مریم از واست یاري میدرخ

برد که از خداوند درخواســت حضرت زکریا (ع) نام می
نمــود تــا فرزنــدي بــه او عطــا نمایــد کــه مــورد رضــایت 

فرماید: هر یک حضرت علی(ع) می ).18(پروردگار باشد
از شما که قصد ازدواج دارد، پس از دو رکعــت نمــاز از 

آور، شکرگزار و هربان، فرزندخداوند بخواهد همسري م
   ).19(باغیرت به او عطا نماید
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  اسالمیهاي الگوهاي رفتاري تاثیر گذار بر سالم سازي نسل در مراحل پنجگانه مطابق با آموزه  . 1تصویر شماره 
  
داشــتن ینــی، هاي دآموزهانتخاب همسر: مرحله  -2

ساز فرزنــدان و معیار مناسب براي انتخاب همسرکه زمینه
نسلی سالم، نیکو سرشت و بانشاط باشد را داراي اهمیت 

ــت در مــی ــامبر اســالم (ص)، دق ــین توصــیه پی ــد. اول دان
انتخاب همسري خردورز اســت تــا از گرفتــار آمــدن در 
زندگی و تباه شدن فرزنــدان (بحــران نســلی) جلــوگیري 

توصیه دیگر، اجتناب از وصلت با فردي اســت  .)17(شود
ــامبر اســالم (ص)  ــدگی ناســالمی دارد. پی کــه ســبک زن

ــی ــان م ــه الکــل از دخترت ــاد ب ــردي معت ــد: اگــر ف فرماین
دلیل عقلی این  .)19(خواستگاري کرد، به او دختر ندهید

 توصیه را امام صادق(ع) ایجاد گسست نسلی دانسته و چنــین
دختر خود را به فردي معتاد دهندکه هر کس توضیح می

ــاط  ــت ارتب ــب گسس ــد، موج ــزویج کن ــاري ت ــه میگس ب
تــاثیر ســوء و  ).20(خویشاوندي ( قطع رحم) خواهد شــد

 بلندمدت بدکرداري همسر، در طبقات نســل بعــدي همــواره
در متون روایی شاخص است. پیامبر اســالم (ص) تاکیــد 

شخصــی کــه دختــرش را بــه ازدواج مــردي بــدکار دارد 
 .)20(، در حقیقت نسل خود را تباه ســاخته اســتدرآورد

با پذیرش انتقال صفات والدین بــه اوالد، راهنمایان دینی 
وصلت با خاندان داراي گوهر نیک و با کرامت اخالقی 

کننــد. رســول مــیرا براي صیانت از سالمت نسل توصــیه 
خود دقت نطفه  فرمایند در محل قرارگیرياسالم (ص) می

هاي والدین از راه وراثت به فرزنــدان کنید، زیرا ویژگی
منظــور پیــامبر اســالم (ص) همــان  ).21(شــودمنتقــل مــی

اي است که از طریق نطفه به فرزند منتقل صفات موروثی
 (ع) به پیروان خویشامام صادقدرمتنی دیگر،  ).22(گرددمی
زیرا با خاندانی عفیف و پاکیزه وصلت کنید، «فرماید: می

   ).20(»کننده و تأثیرگذار استدخالت)، (یا همان ژنعِرق 

 هنگام انعقاد نطفه  مرحله بارداري پس از تولد تا بزرگسالی انتخاب همسر  پیش از انتخاب همسر

دعاي خیر 
 دیگران

رژیم غذایی 
 مناسب مادر

بهداشت و 
 زمان آمیزش

از شیر تغذیه 
 مادر پاکدامن 

 خرد ورز

 از منظر اسالمالگو نگاري رفتاري موثر در جهت سالم سازي نسل در مراحل پنجگانه 

شخص  يدعا
 خود يبرا

به صله  بیترغ زشیمکان آم حالل يغذا
 رحم

کرامت  يدارا
 یاخالق

طهارت جسم 
 نگاه یو پاک

 دارید
 همنوعان

اصالت  يدارا
 یخانوادگ

تالوت قرآن و 
 خدا ادی

 ادتیع
 شانیهمک

حضور در مراسم 
 اجتماعی  -عبادي
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  مرحله انعقاد نطفه -3
چــون زمــان، مکــان، در منابع دینــی، عناصــري هــم

ــی  ــی و بهداشــت روان در آداب نزدیکــی، شــرایط روح
سازي نسل مورد توجه قــرار با هدف سالمآمیزش جنسی 

قرآن کریم، آمیزش جنسی را در زمانی  ).23(گرفته است
ــرار دارد، نهــی فرمــوده کــه زوجــه در عــادت ما ــه ق هیان

امام صادق(ع) از آثار ناگوار جسمی و روحی  ).24(است
این عمل خبر داده و افراد را از آمیزش جنسی در شرایط 

 همچنین ).25(نامناسب روحی و بهداشتی برحذر داشته است
اي که ممکن است نگاه کودك بر آنــان آمیزش در خانه
  ).17(نع شده استآنان را بشنود مبیفتد، یا صداي 

  
   مرحله بارداري (دوران جنینی) -4

از منظر اسالم، مراقبت در دوران بارداري، شامل دو 
بخش مراقبت جسمی و مراقبت معنوي اســت. در بخــش 

 نظارت براي کــم خطــر بــودن مراقبت جسمی که عبارت از
عادات غذایی  )،26(بارداري از زمان لقاح تا زایمان است

مراقبت معنــوي  در بخش ).27(است ویژه اي توصیه شده
که به معناي خلق معنا در زندگی، با اســتعانت از نیرویــی 

 گیرد کهزن باردار در مقامی قرار می )،28(فرا مادي است
به فرموده پیامبر(ص): از ابتداي بارداري تا وضع حمل و 
ــان  ــیرگرفتن کــودك، اجــري همس ــا از ش ــس از آن ت پ

اگــر در ایــن مــدت از دنیــا رزمنده در راه خدا را دارد و 
اعطاي  ).29(برود، منزلتی مانند منزلت شهید را دارا است

این مقام به مادر، بیانگر این است که مادر، حامل امــانتی 
نسل آفرین است و توصیه شده اســت در ایــام بــارداري، 

ــوي همچــون غــذاي حــالل، نگــاه پــاك،  بهداشــت معن
 گیريشکلطهارت، تالوت قرآن، ذکر و یاد خدا که در 

   ).8(را مراعات نماید سرشت کودك موثر است
  

  مرحله پس از تولد تا بزرگسالی -5
اسالم از لحظه تولد، به کیفیت رشد کودك با نگاه 

گذاري نســلی ســالم توجــه کــرده و پیــامبر اســالم به پایه
(ص) با این بیان که: هیچ شیرى به اندازه شیر مادر بــراى 

بــه تغذیــه کــودك از  کودك مفید نیست، توصیه اکیــد
همچنین از تغذیه کــودك بــا  ).30(شیر مادر فرموده است

 در مراحــل ).31(شیر زنان بدکاره و میگسار نهی شــده اســت
خواهی نوجوانی تا بزرگسالی که دوره الگویابی و آرمان

 ايشــود شــخص بــه گونــهو موجــب مــیرا شــامل شــده 
در هــاي دینــی آموزه )،32(متفاوت احسـاس و رفتار کند

هاي بین این مرحله براي پیشگیري از توقف انتقال ارزش
ــرت  ــاعی و آداب معاش ــتورات اجتم ــاوي دس ــلی، ح نس
همچون ترغیب به صله رحم، دیدار همکیشــان، عیــادت 

گویی و حضور در مراسم اجتمــاعی از همنوعان، تسلیت
ــبت ــی، مناس ــادات جمع ــل عب ــاز قبی ــذهبی و نم ــاي م ه

  جماعات است.
  

شخصــیت  ژنتیکی و محیطی بر تکویننقش فاکتورهاي 
  و نسل سالم از دیدگاه علم

انتقــال صــفات یــا تــوارث زیســتی از دیــدگاه علــم 
 DNAهــا قــرار داردکــه از جــنس ژنتیک، بــر عهــده ژن

 A ،T ،Cحرف  4ها با و ژن DNA باشند. الفباي زبانمی
کدگذاري شدند و در صورتی که حــروف مــذکور  Gو 

تغییــرات منفــی یــا مثبــت در در ژنــی تغییــر یابــد، ســبب 
گردنــد کــه بــه جهــش یــا صفات مربــوط بــه آن ژن مــی

تــاثیر ژنتیــک بــر رفتــار، موتاسیون معروف است. دامنــه 
هاي روانی در انســان شامل رفتارهاي طبیعی و نیز بیماري

توان به ســه دســته توارث ژنتیکی صفات را می گردد.می
یــک ژن، تقسیم نمود. دسته اول صفاتی هستند که تنهــا 

ــی ــال آن م ــل انتق ــروهعام ــد گ ــد، مانن ــونی باش ــاي خ ه
O,AB,B,A در انتقال صفات ژنتیکــی مــذکور، محــیط .

ــده آن نقشــی نداشــته و فقــط ژنتیــک انســان، تعیــین کنن
هایی هســتند کــه در باشد. دسته دوم صفات یا بیماريمی

 آیند، ماننــد ســندرمها به وجود مینتیجه تغییرات کروموزوم
) ایجــاد Trisomy 21( 21افزایش کروموزوم  داون که با

  شود. اگر چــه محــیط ماننــد تشعشــعات رادیــو اکتیــو می
در ایجاد این تغییرات نقش دارند اما بعد از ایجاد تغییــر، 

کنــد. دســته در بروز عالئم در افراد محیط نقشی ایفا نمی
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  هــاي چنــد فــاکتوري اســت کــه سوم صــفات یــا بیمــاري
باشــد در ایــن دســته ز ایــن دســته مــیهــا نیــز ارفتار انسان

(تصــویر  نقش دارنــد ژنتیک و نیز محیط در بروز صفت
  ).33() 2شماره 

  

  
  

، که با تشکیل ساختار  DNAزنجیره ماده وراثتی یا  :2تصویر شماره
   ).33ژن ها، سبب انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر می گردد(

  
)، Epigeneticهاي علم اپی ژنتیــک (بر اساس یافته

سبک زندگی، تغذیه، رفتار یا حتی باورهــاي یــک فــرد 
هــا و ســالمت جســمی و روانــی او تواند بر فعالیت ژنمی

تاثیرگذار باشد. تغییرات اپی ژنتیک که از محــیط ناشــی 
هــا، تغییراتــی دائمــی نبــوده و شوند بر خالف جهــشمی

تغییراتــی ماننــد متیلــه شــدن،  ).34(باشندپذیر میبرگشت
و مــوارد  DNAدن، کروماتین و فســفریله شــدن استیله ش

هــاي مشابه که بدلیل اثرات محیطی مانند تغذیه، اســترس
توانــد شوند، میها اعمال میمحیطی، سموم و غیره بر ژن

  ).33()3از نسلی به نسل دیگر منتقل گردند(تصویر شماره 

  

  
  

ا صفاتی که ژنتیک و محیط با هم در ایجاد آن هدر  :3تصویر شماره 
دخیل هستند عالوه بر تغییرات ژن ها ، تغییرات اپی ژنتیک نیــز از 

  ).34(والدین به فرزندان منتقل می شوند

لعات گسترده اپیــدمیولوژیک هاي ناشی از مطایافته
دهد کــه خطــر ابــتال بــه بیمــاري بزرگســاالن در نشان می

اوایل رشد، بــا شــرایط نــامطلوب محیطــی همــراه اســت. 
هاي محیطــی بــر افــراد کــم ســن، در باولین بار اثر آسی

هاي باالي زندگی از طریق اپی ژنتیک، در کودکان دهه
بــه  1945تــا  1944هلندي گزارش شد که طی سال هاي 

علت جنگ، در رحم مادر دچار سوء تغذیه شــدند. ایــن 
تر از کودکان دیگــر دچــار کودکان در بزرگسالی، بیش
شــدند. هــاي قلــب و عــروق چاقی، مرض قند و بیمــاري

دهــه بعــد،  6همچنــین مشــخص شــد کــه ایــن افــراد در 
خود، در مقایســه  IGF2تري از ژن کم DNAمتیالسیون 

  ).35(و برادرهاي همجنس خود دارندبا خواهر 
ها بر روي یکی از قبایــل سرخپوســت نتایج پژوهش

ان داد ــــنش (Lakota)ا ــــام الکوتـــکا به نــی آمریــبوم
د ایــن قبیلــه در گذشــته، میــزان که بــه دلیــل کشــتار افــرا

هاي رفتاري، افسردگی و خشم در افراد قبیله خودآزاري
شــود و میــزان مــی در سطح بــاالیی مشــاهدهتا به امروز، 

هاي مغزي و قلبی و خودکشی در این افراد بیش از سکته
بررســی زنــدگی ســیاه  ).36(افراد دیگر در آمریکا اســت

جه و تجــاوز قــرار ها تحت شــکنکه سالپوستان آمریکا، 
دهد کــه اثــرات صــدمات پــس از نشان میگرفته بودند، 

)، همچنــان  post traumatic slave syndromeبردگــی (
هــاي تا به امــروز و ناخودآگــاه بــاقی مانــده اســت. یافتــه

Digroy دهد حتی در داخــل جوامــع سیاهپوســتاننشان می ،
تــر اجتمــاعی رنگ پوست نمایــانگر ارزش پــایینسیاهی 

ــردهاســ ــاهوشت و چــون در گذشــته، ب ــاي ب ــا ه ــر و ب ت
ــه قابلیــت ــر از خــانواده جــدا شــده و ب ــر، زودت فــروش ت

رفتند، مادران همچنان به موفقیت هاي کودکان خــود می
   ).37(کنندو کودکان را تشویق نمیتوجهی ندارند 

  

  بحث
در بررسی متــون و منــابع تفســیري و روایــی دینــی، 

قــی از طریــق عوامــل انتقال خصوصــیات روحــی و اخال
وراثتی و ژن تایید شد. اسالم با پذیرش تــاثیر ژن ســالم، 
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اي اصیل، با کرامــت کند که همسر از خانوادهتوصیه می
ــماره  ــویر ش ــود، تص ــده ش ــردورز برگزی ــه  1و خ (مرحل
هــاي دینــی انتخاب همسر از مراحل پنجگانه). اما آمــوزه

تشــکیل هم نظر با علم ژنتیک، توارث ژنی را علت تامه 
داننــد. خلقیات شخص و در نتیجه موثر سالمت نسل نمی

که در انسان، فطرتی پاك و اصیل اسالم با نگرش به این
به ودیعه نهاده شــده اســت، بشــر را ذاتــا مســتعد پــذیرش 
ارزش هاي متعالی، انسجام نســلی و کرامــت مــی دانــد و 
عوامــل مــوروثی ناشــی از ژن را بــه عنــوان فاکتورهــایی 

منابع دینی هر چنــد تــاثیر  ).38(کندوصیف میاثرگذار ت
ــه ــان زمین ــقاوت انس ــا ش ــعادت ی ــوروثی را در س ــاي م ه

 پذیرند، اما رسالت انبیاء را تربیت افراد و اصالح صــفاتمی
در ایــن مطالعــه،  ).39(نماینــدموروثی ناهنجار معرفی مــی

براي ارائه نمایی روشن، الگوهاي تربیتی و اصــالحی بــه 
فرآیند مستمر ســالمت نســل در مراحــل عنوان بخشی از 

پنجگانه (پــیش از انتخــاب همســر، هنگــام انعقــاد نطفــه، 
دوران جنینی و بارداري و پس از تولد تا بزرگســالی) بــر 
گرفته از منابع دینی توضیح داده شد و همانگونــه کــه در 

مرحله از مراحــل  4شود، در مشاهده می 1تصویر شماره 
ــاري، 5 ــاري رفت ــو نگ ــه الگ ــیم گان ــش تعل ــذیري، نق پ

دهی و رفتــار اجتمــاعی، در فرآینــد تکــوین نســل سبک
سالم برجسته اســت. در مطالعــه قــدیمی و همکــاران نیــز 

هــاي اجتمــاعی، نشان داده شد که وجود یا فقدان ســبک
تواند به همبستگی نســلی رفتاري و اعتقادي است که می

 و یا گسست و شکاف نسلی منجر گردد. پژوهش مذکور
آموزان به عنوان بررسی شکاف نسلی در بین دانش که با

داري بــین نــیدهد که رابطــه معانجام رسید، گزارش می
 شکاف نسلی و اعتقادات دینی، اعتماد اجتماعی، همبستگی

هــاي اجتماعی، گرایش به ســنت هــا و اســتفاده از رســانه
دانشمندان علم ژنتیک نیز با قبول  ).40(جمعی وجود دارد

الدین در صفات بروز یافته در فرزندان، تاثیر تاثیر ژنوم و
گیري شخصیت مورد محیط اجتماعی را بر رشد و شکل

دهند میهاي تجربی نشان پژوهش ).41(اندتوجه قرار داده
فیزیولوژیــک بــدن،  که چگونه عوامل محیطی بر عملکــرد

گذارنــد (تصــویر هــا تــاثیر مــیاز جمله فعالیت مغز و ژن
در خصــوص تغییــرات  McEwenي هابررسی). 3شماره 

هاي خــانوادگی اپی ژنتیک در اثر فقر، اعتیاد و خشونت
ــون  نشــان داد کــه اســترس باعــث تشــدید ترشــح هورم

کورتیزول در بدن و اختالل عملکرد منطقــه هیپوکامــپ 
گــردد و در (مســئول حافظــه کوتــاه مــدت در مغــز) مــی

ن نهایت به ایجاد فراموشی و رفتارهاي غیر طبیعــی در ایــ
کورتیزول بر روي  شود. همچنین هورمونافراد منجر می

ناحیه درك ترس در مغز (آمیگداال) تاثیر گذاشته و این 
در  ).42(شــوندافــراد دچــار تــرس و اضــطراب دائــم مــی

بررسی دیگري، که با مطالعات حیوانات نیز همــراه بــوده 
است نشان داده شد که این رفتارها به نوبــه خــود توســط 

شوند و در این هاي عصبی شیمیایی تنظیم میها و کدژن
هــاي رفتــاري و در میان، اپی ژنتیک نیز در عملکــرد ژن

میزان تــرس و اســترس و رفتارهــاي مــرتبط بــا آن مــوثر 
تر اشاره شد، در کودکــان گونه که پیشهمان )43(هستند

متولد شده از مادران هلنــدي کــه در جنــگ جهــانی دوم 
هــا در کودکــان ش متیــلدچار گرسنگی شده بودند،کاه

هاي بیمــاري زا و نهایتــا بــروز نیز باعث فعال تر شدن ژن
تر در این افراد نسبت به همســاالن خــود هاي بیشبیماري

  ).35(دهه بعد گردید 6طی 
ــه ــايیافت ــی   Skinnerه ــرات اپ ــاران، تغیی و همک

ژنتیکی در موجودات مختلف، اعم از گیاهان، حشرات، 
کند. انداران و انسان را تایید میجوندگان، پرندگان، پست

نسل بعد و در گیاهــان  10این تغییرات در جوندگان، در 
در مطالعــه  ).44(ماننــددر صدها نســل بعــد هــم بــاقی مــی

دیگر، جنین حیوانات جونده در معــرض ســمومی ماننــد 
BPA  شــد و مشــاهده گردیدکــه نــه تنهــا ایــن قــرار داده

واقص مادرزادي جوندگان دچار تغییرات اپی ژنتیک و ن
 شدند، بلکه در چهار نسل متوالی که در معرض ســمی قــرار

نداشتند، همان نواقص را نشان دادند که حــاکی از بــاقی 
 ).44(هــا اســتژنتیکــی در طــول نســلماندن تغییرات اپی

نشان داد که هر چه شدت خشــونت و  McEwenتحقیق 
تــر باشــد، تغییــرات در مــورد کودکــان بــیش سو استفاده
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 پژوهشی کیفی

هایی از مغز ماننــد هیپوکامــپ، ژنتیک بر روي بخشاپی
هــاي مغــزي شدیدتر خواهد بود و فرد را مستعد بیمــاري

توانــد بــه در بزرگسالی خواهد نمــود. ایــن تغییــرات مــی
گیرد این دانشمند نتیجه می ).45(هاي بعد منتقل شودنسل

تــوان ســاعت را بــه عقــب برگردانــد و کــه گرچــه نمــی
تــوانیم بــا ا متوقــف کــرد ولــی مــیژنتیک رتغییرات اپی

انعطاف پذیري، برخورد صحیح و جلوگیري از صدمات 
تر اپی ژنتیک  ها به کودکان، از تغییرات بیشو خشونت

. )45(هــاي بعــد جلــوگیري کنــیمتر به نســلو صدمه بیش
پاسخ متخصّصان ژنتیک به این سؤال کــه آیــا سرنوشــت 

د، منفی است انهاي او رمزدهی شدهانسان تنها توسط ژن
شوند که دوقلوهاي همسان با وجــود داشــتن و متذکّر می

مجموعــۀ ژنــی یکســان از نظــر شــکلی و رفتــاري کــامالً 
ــذیري  ــاکی از تاثیرپ ــده ح ــن پدی ــتند و ای ــان نیس یکس
مشخّصات و خصوصیّات انسان از عاملی غیــر از ژنتیــک 

هاي قبل و بعد از تولد، عواملی همچون محیط ).14(است
هــاي تربیتــی، ی مادر و عواطــف وي، شــیوهشرایط روح

گیــري طبقه اجتماعی و الگوهاي فرهنگی کــه در شــکل
هاي شخصــیتی و ایجــاد نســلی متفــاوت از نســل ویژگی

هاي دریــافتی توان گفت که ژنباشند. میپیشین موثر می
از والدین به هنگام لقاح، دقیقاً صفات و خصوصیّات مــا 

  ).46(کنندرا دیکته نمی
هاي نسل سالم از منظر دین و پژوهش، مولفه در این

ســئوال اصــلی علم مورد مطالعه قرار گرفت. با توجــه بــه 
 دیــدگاه علــم ژنتیــک و دیــن اســالم،تحقیق کــه آیــا از 

توضیح و راهکار مشترکی بــراي پــرورش نســل ســالم و 
تــوان پاســخ پیشگیري از گسست نسلی وجود دارد؟ مــی

بــر نقــش دوگانــه علــم و دیــن داد کــه در هــر دو حــوزه 
ــاد و  ــیط، در ایج ــان ژن و مح ــا هم ــت ی ــت و تربی وراث

ســالم، اشــتراك نظــر وجــود دارد. نتــایج  اســتمرار نســل
دهــد کــه عــالوه بــر تحقیق اغلب پژوهشگران نشــان مــی

عامل ژن، مداخله تربیتی یا فقدان آن در مراحل مختلف 
فرآیند تشکیل نسل سالم یا گسسته دخالت دارند، به این 

توانــد هاي تعلیمی خــاص مــیکارگیري سبکهه بمعنا ک
در هدایت و تعالی نسل اثرگــذار بــوده و دخالــت عامــل 
ــین  ــه حــداقل برســاند. همچن ــوم نابهنجــار انســانی را ب ژن
مطالعــات گســترده و اثبــات شــده علــوم رفتــاري و علــم 
ژنتیک نشان داده است که تغییرات محیطی و تجربیــات 

زش خــاص، قادرنــد بــر دریافتی از طریق جامعه یــا آمــو
ها و در نهایت مغز و رفتار تاثیر بگذارند، بــه عملکرد ژن

پذیر یا اپی ژنتیکی عالوه نحوي که این تغییرات برگشت
هاي آینده توانند به نسلبر تحت تاثیر قرار دادن فرد، می

هــاي نیز انتقال یافته و بر ســالمت جســمی و روانــی نســل
  گذار باشند.آینده و سبک زندگی آنان تاثیر 

  

  سپاسگزاري
ــدگاه ــه از دی ــن مقال ــاي نویســندگان در تنظــیم ای ه

صاحبنظران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مراکــز 
وسیله مراتب تقــدیر و حوزوي برخوردار شدند که بدین
  نماییم.تشکر خود را از همه آنان ابراز می
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