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  اشاره
 آينده نگر در کنفرانسی تحت  و انديشمندانسخنرانی دانشمندان آنچه در زير می خوانيد گزارشی مختصر از

 در مرکز آينده ١٣٨٢ فروردين سال ٢٣، و ٢٢، ٢١است که در روز های " آينده طبيعت انسان "عنوان
يادآور مفاهيم و معانی مختلفی  در بين فارسی زبانان به Natureواژه . ار شدزپژوهی دانشگاه بوستون برگ

صفت هائی مانند نيکو گوهر، . مانند طبيعت، ماهيت، گوهر، ذات، طينت، سرشت، فطرت، و حتی گل است
اگر چه به خاطر . بدسرشت، پست فطرت، خوشگل، و خوش طينت همگی برای انسان ها قابل کاربرد هستند

  ی مذهبی و فلسفی در سراسر متن از واژه حفظ گرايش های علمی و پرهيز از اعمال قضاوت های شخص
استفاده کردم، خوانندگان نکته سنجی که گرايش های مذهبی يا فلسفی دارند بهتر است متناسب با " طبيعت" 

 .زمينه بحث مفاهيم و معانی ديگر را جايگزين کرده و به اين محدوديت طبيعی زبان توجه ويژه داشته باشند
اما از . و بشر و آدميزاد تفاوت قائل شد ظران پيشنهاد داده اند که بايد بين انسانعالوه بر اين، برخی صاحب ن

 های  کننده اين ادعا را پشتيبانی نکرده است در اين متن واژهقانع آنجا که تا کنون شواهد کافی و استداللی 
 شايان ذکر است که   در ضمن. شده اندHumanبشر به دلخواه و بر حسب سليقه جايگزين واژه گاهی انسان و 

دو تن از سخنرانان به نام های پرفسور جورج چرچ و پرفسور لين مارگوليس در صحب های خود مرتبا از 
ند و از آنجا که متن سخنرانی آنها بدون وجود اين مطالب منسجم و ه اعکس، نمودار، اساليد و فيلم استفاده کرد

اميدوارم عالقه مندان آينده پژوهی . ستحذف شده ا  فارسیمتاسفانه در اين گزارشبه نظر نمی رسد قابل فهم 
، فنآوری  درباره تحوالت جاری و آينده فنآوری زيستی و الزمبه دانش و بينش مفيدپس از مطالعه اين گزارش 

  . دست يابند و هوش مصنوعینانو،
  

 ١٣٨۵ فروردين ۶وحيد وحيدی مطلق، تهران،
com.vahidthinktank.www://http  

  
  
  

علوم و فنآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع با حمايت مادی و معنوی مرکز آينده پژوهی فارسی اين اثر 
  .ستو حق چاپ و نشر کاغذی آن متعلق به مرکز ياد شده اجمهوری اسالمی ايران تهيه شده 

  
  
  
  
  
  
  

مشاهده فيلم کنفرانس به زبان اصلی با مرکز آينده پژوهی دانشگاه بوستون و بيشتر آشنائی عالقه مندان به 
  :زير مراجعه کنندنشانی های به می توانند 

 
http://www.bu.edu/pardee 

  جلسه اول
rm.1session/hnc/pardee/av/v/a/ramgen/8080:edu.bu.realserver://http  

  جلسه دوم
rm.2session/hnc/pardee/av/v/a/ramgen/8080:edu.bu.realserver://tpht  

  جلسه سوم
rm.3session/hnc/pardee/av/v/a/ramgen/8080:edu.bu.realserver://http  

  جلسه چهارم
http://realserver.bu.edu:8080/ramgen/a/v/av/pardee/hnc/session4.rm 

  جلسه پنجم
http://realserver.bu.edu:8080/ramgen/a/v/av/pardee/hnc/session5.rm 

  جلسه ششم
http://realserver.bu.edu:8080/ramgen/a/v/av/pardee/hnc/session6.rm 
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 تقديم به دوستان بسيارعزيز آقايان 
 مهندس مصطفی کاظمی

  و 
 مهندس عزيز عليزاده 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  بود مردی سنگ شد در کوه چين
  اشک می بارد ز چشمش بر زمين
  بر زمين چون اشک ريزد زار زار
  سنگ گردد اشک آن مرد آشکار

  هست علم آن مرد پاک راست گوی
  گر به چين بايد شدن او را بجوی

  صه بی همتان غزانکه علم از 
  نسنگ شد، تا کی ز کافر نعمتا

  جمله تاريک است اين محنت سرای
  علم در وی چون جواهر رهنمای
  رهبر جانت در اين تاريک جای
  جوهر علم است و علم جان فزای
  گر تو بر گيری از اين جوهر بسی
  خويش را يابی پشيمان تر کسی
  ور نبايد جوهرت ای هيچ کس

  هم پشيمان تر تو خواهی بود بس
  گر بود ور نبود اين جوهر تو را

   زمان يابم پشيمان تر تو راهر
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  آينده طبيعت انسان

  
 ٢۵٠ الی ٣۵های انقالب ژنوميک و رايانه ظرف  ها و اميد بيم

  سال آينده
  

نگر در مرکز آينده پژوهی  گزارشی مختصر از سخنرانی دانشمندان آينده
   دانشگاه بوستون

 

 
  

  پيشگفتار
هائی که  نعت خودرو، و بسياری ديگر از فنآوریصنعت چاپ، ص. ها پيشران تغيير و تحول هستند فنآوری

اند، همگی تاکنون الگوهای جمعيتی را تغيير داده، توزيع ثروت و طبقات  زندگی مدرن را ميسر ساخته
در يک کالم، . اند المللی را تحت تاثير قرار داده اجتماعی را جابجا کرده، و موازنه قدرت در سطح بين

ما در قرن . اند وان يک فرد و نيز به عنوان يک جامعه کامال دگرگون ساختهها زندگی ما را به عن فنآوری
های زيست  های عظيم دفع فاضالب و تصفيه آب و نيز فنآوری بيستم به کمک مهندسی عمران و ساخت سازه

ها را به اندازه قابل توجهی  های درمان آنها طول عمرانسان ها و روش پزشکی برای تحقيق درباره بيماری
  .ايم فزايش دادها
  

ها کيفيت  اين فنآوری. های الکتريکی و مکانيکی ماده استوار بودند های دوره مدرن اساسا برپايه ويژگی فنآوری
  .اند اند، اما اثرات بسيار اندکی بر طبيعت انسان داشته و سبک زندگی افراد و جوامع را متحول ساخته

 
علم : ی چشمگير دو فنآوری عمده خواهيم بود که عبارتند ازما در قرن بيست و يکم شاهد ظهور و تاثيرگذار

درارتباطات، علوم فيزيکی وشناختی ريشه داشته و ژنوميک نيز از درون دو  علم رايانه. رايانه و ژنوميک
تعامل اين دو فنآوری، و هر يک به تنهائی، پيامدهای چشمگيری . يابد رشته شيمی و زيست شناسی ظهور می

تر برای طبيعت زندگی، يعنی بر شکل حيات و نيز تعريف انسان، خواهد  دگی و از آن مهمبرای کيفيت زن
  .داشت
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  پيشينه موضوع

امروزه مطالعات به . اهميت بررسی عواقب اجتماعی، سياسی، و اقتصادی فنآوری بر کسی پوشيده نيست
يز با افزايش قابل توجه دولت فدرال آمريکا ن. در همه جا رايج شده است" ارزيابی فنآوری" اصطالح 
های اجتماعی مربوط به زيست شناسی نوين از انقالب  های تحقيقاتی برای مطالعه پيامدها و داللت بودجه

  .کند ژنوميک کامال حمايت می
  

، بيمه، حريم )پتنت(های مهمی مانند گواهی ثبت اختراع و اکتشاف  پشتيبانی دولت آمريکا موجب توسعه حوزه
مدت  های زمانی نسبتا کوتاه های انجام شده در افق نگری های مدنی شده است، اما اکثر آينده خصوصی، و آزادی

در حاليکه برخی از پيامدهای عميق پيشرفت علمی به ظهور .  سال آينده محدود بوده است٢٠ الی ١٠و به 
های  متاسفانه بحث. د شدشود که احتماال بعد از گذشت چندين نسل رايج و فراگير خواهن هائی مربوط می فنآوری

  .های دوردست کمتر رايج است جدی و دانشگاهی درباره آينده
  

  اهداف کنفرانس
 الی ٣۵های علم و فنآوری در حوزه ژنتيک، رايانه، و همگرائی آنها ظرف  ما در اين کنفرانس بر پيشرفت

های ممکنی که در   آينده سال آينده متمرکز شديم و موضوعاتی مانند تکامل هدايت شده توسط انسان،٢۵٠
 را در برابر تغيير و تحوالت  هائی، و نهايتا پابرجائی طبيعت انسان انتظار ماست، شکل جوامع در چنين آينده

  . ها در سطح فردی و اجتماعی بررسی کرديم ناشی از اين فنآوری
  

الغ تر شده، و يکديگر را کنيم که فنآوری زيستی و علم رايانه در آينده بيشتر پيشرفت کرده، ب ما فرض می
، مهندسی )کلونينگ(هائی مانند همانند سازی انسان  نگری مذکور، پيشرفت با توجه به افق آينده. کنند تقويت می

در اوائل اين دوره زمانی . های تناسلی امکان پذير و ايمن خواهند بود الين، و تعدادی از فنآوری ژنتيک جرم
ه قدرت محاسبه يک رايانه همراه بيشتر از قدرت محاسبه جمعی هر يک از  سال آينده اين انتظار ک٣۵يعنی 

در اواخر اين افق زمانی نيز تعامل و يکپارچگی . های کره زمين باشد، کامال معقول است مغزهای انسان
 يا شوند های واقعا محقق می البته هنوز معلوم نيست که آيا اين فنآوری. کند انسان و ماشين به تدريج ظهور می

اما اگر چنين اتفاقی بيافتد، تکامل انسان با نرخ بسيار شتابناکی پيش خواهد رفت و در نتيجه طبيعت انسان، . نه
شود، دچار تحوالت عظيمی  کنيم، اگر نگوئيم کامال از کره زمين محو می آنگونه که امروز آن را درک می

انديشی اساتيد برجسته   اين کنفرانس همهدف از برگزاری. شوند شده و موجودات هوشمند جديدی خلق می
های مختلف علوم طبيعی، انسانی، و اجتماعی برای بحث و تامل درباره موضوعات زير  ها از رشته دانشگاه

  :بود
  

های مرتبط با تکامل هدايت شده توسط انسان که شامل مهندسی   و ايمنی فنآوری فنیامکان پذيری •
ها با دستگاه عصبی  ای بنيادی سوماتيک، و تعامل رايانهه الين، همانندسازی سلول ژنتيک جرم

  .باشد مرکزی انسان شده و البته محدود به اينها نمی
  .ها توسط مردم تاثيرگذار خواهند بود عوامل اجتماعی که احتماال بر پذيرش اين فنآوری •
  ی، و جهانیها در سطح فردی، خانوادگی، مل عواقب و پيامدهای پذيرش و استفاده از اين فنآوری •
های اساسی موجود در  الذکر و فرض حدود و قلمرو بحث منطقی و مستدل درباره موضوعات فوق •

  ها اين بحث
  

 
  چارلز دليسی

  
  کنث لوئيس

  
  
  
 
 
 



 

 6

  
  درآمد پيش

 
  کنث لوئيس

 
های جالب بشنويد که قادر به هضم همه آنها  ها و ايده اميدواريم ظرف چند روز آينده آنقدر حرف! خوش آمديد

شنويم اما هنوز  اگرچه ما هميشه درباره منافعی که آينده برای ما به ارمغان خواهد آورد، مطالبی می. نباشيد
از آنجا که . ای راجع به پيشرفت فنآوری به آسانی در دسترس عموم قرار ندارد گسترده هيچ مطالعه منسجم و

 تخيلی نزديک شود، شايد بهتر باشد -طالب علمیهای ما به قلمرو م نگری کامال انتظار داريم که برخی از آينده
ها را مرتب و ارزيابی  زنی ها و گمانه ها را معرفی کنيم که بتوان از طريق آنها آميزه واقعيت که برخی شيوه

  .کرد
  

 ١٩٣٣نگاری تاريخی بين آلبرت اينشتين و زيگموند فرويد در سال  انگيزه ما از برگزاری اين کنفرانس يک نامه
ها قادر خواهند شد که در  اينشتين اميدوار بود که روزی انسان. انداز حذف جنگ از زندگی انسان بود  چشمدرباره

اما فرويد به دو . ها، يعنی جنگ، مقاومت کنند برابر ميل توسل به شيوه ابتدائی حل و فصل منازعات بين ملت
المللی  نع موجود بر سر راه توافق و صلح بيناو بر اين باور بود که موا. دليل نسبت به اين موضوع بد بين بود

کرد که انگيزه تخريب و کشتار  تر از اين، او فکر می اما مهم. توان بر آنها چيره شد آنقدر زياد هستند که نمی
  .باشد ويژگی تغييرناپذير طبيعت انسان می

  
. د واقعا حق با فرويد باشددهد که شاي مطالعه اخبار روز و بررسی رخدادهای اخير به برخی افراد نشان می

شوند که مستقيما با مطالبی که در اين کنفرانس ارائه خواهد  های دشواری مطرح می اگر اين گونه باشد، پرسش
های مرتبط  بويژه اينکه ما بايد درباره رابطه پيچيده بين دانش علمی رو به رشد و فنآوری. کند شد، ربط پيدا می

های خيره  بر اين اساس آيا بايد از پيشرفت. شده است، بيشتر تامل کنيم  شناخته میبا آنچه تا کنون طبيعت انسان
کننده اخير در زمينه علم و فنآوری به عنوان نويدبخش يک بهشت جديد استقبال کنيم؟  يا اينکه چنين 

گيری  ی که با بهرههائ ای از تهديدی هولناک و کابوسی وحشتناک بدانيم؟ آيا بايد به انسان هائی را نشانه پيشرفت
های قديمی و  يابند، اعتماد کرد؟ يا اينکه برعکس، قبول کنيم که ضعف ای دست می العاده از علم به قدرت فوق

ديرپای انسان همگی موجب شده اند که در برابر ظرفيت هولناک نفرت و تخريب که در وجود تک تک ما 
 نهفته است، حفاظت شويم؟

 

  
  

اين . شود طبيعت انسان را تغيير دهد ما اين است که در آينده نزديک علم قادر میيکی از داليل اميدواری 
يا شايد به خاطر اينکه . های مفيد رخ دهد خصوصيت های مخرب يا تقويت اتفاق شايد با حذف برخی خصيصه

ه زندگی ها برای بقاء و ادام کند که ديگر حرص و رقابت بين انسان فنآوری آنقدر فراوانی مادی ايجاد می
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در دنيای قشنگ جديد آينده شايد شاهد . حتی چنين اميدی با خود ترس و وحشتی همراه دارد. ضروری نباشد
  . يک ديکتاتوری هولناک يا يک وضعيت ماليم توام با خستگی و کسالت باشيم

  
 مربوط پرسش بنيادی درباره طبيعت انسان، هر چند انتزاعی، به توانائی ما برای تصور و طراحی آينده

کنند؟ يا شايد  های علم و فنآوری محدوديت اعمال می های اساسی طبيعت انسان بر پيشرفت آيا مولفه. شود می
های  يابد ديگر ايده مفيدی نيست و وعده اصال بحث درباره اينکه طبيعت انسان بر شرايط تاريخی استعالء می

مفهوم طبيعت انسان به طور کامل رد شود، اما اگر بدين صورت . علم و فنآوری آن را منسوخ کرده است
ديگر هيچ شيوه يا ابزار مفهومی روشنی برای سنجش، قضاوت، يا کنترل آينده در شرف وقوع نخواهيم 

بايد اذعان کنيم که ما هنوز قادر نيستيم صورت مساله را تعريف کنيم چه رسد به اينکه بخواهيم برای . داشت
  .آن راه حلی پيدا کنيم

  
بينی اينکه چه چيزی شکل و مسير پيشرفت   کنيم که علم قادر به تغيير طبيعت انسان است آنگاه پيشاگر فکر

البته درون بدنه علم چيزهائی وجود دارد که مسير . شود کند، بسيار دشوار می علم و فنآوری را تعيين می
اما . ای وجود دارند ندههمچنين در طبيعت و جهان بيرونی موارد تعيين کن. کنند حرکت آن را تعيين می

در . های سياسی، نهادهای اجتماعی، و اقتصادی تعيين کننده هستند نيروهای پرقدرت و متفاوتی نيز در حوزه
رسند، در  های علم و فنآوری، هر چند اجتناب ناپذير به نظر می واقع بايد به اين نکته واقف باشيم که پيشرفت

  . گيری مجدد، يا توقف کامل هستند تبرابر تحوالت فرهنگی، قابل تغيير، جه
  

قرن ( تخيلی عصر ويکتوريا -های علمی  داستان های خطيری که زمانی سوژه به هر حال، آندسته پرسش
هائی به طور مستمر  ما بايد درباره چنين پرسش. اند دادند، امروزه به واقعيت پيوسته را تشکيل می) نوزدهم

  .ره آنها را کامال جدی تلقی کنيمفکر کنيم و بر خالف گذشته بحث دربا
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 تکامل انسان بر سر دو راهی
  

  چارلز کانتور
  

  
  

شنويد  کردند که در اين کنفرانس شرکت کنم قطعا نظراتم با آنچه امروز می اگر ده سال پيش از من دعوت می
گوئيد  هيچ يک از اين چيزهائی که شما می" کردم که  شايد فقط به اين جمله بسنده می.  بود کامال متفاوت می

های متعددی با اين نگرش بد بينانه، که  افراد و سازمان." ما هرگز اجازه نخواهيم داد. اصال اتفاق نخواهد افتاد
های مختلفی که در زمينه  و انديشکده) سيا(سازمان اطالعات مرکزی . سابقا به آن باور داشتم، موافق هستند

. ثباتی جامعه شوند کنند همگی نگران اين هستند که مبادا علم و فنآوری موجب بی و امنيت ملی فعاليت میدفاع 
کنند که چگونه از فنآوری نو  داران و پولدارانی هستند که فقط به اين فکر می در سوی ديگر اين طيف سرمايه

  های علم و فنآوری نگاه ه پيشرفتنظر خود ب در واقع هر کسی از ديدگاه تنگ. درآمد بيشتری کسب کنند
نگر درباره اين موضوعات  کنم زمان آن رسيده است که بکوشيم از ديدگاهی جامع کند، اما من تصور می می

 تخيلی مدرن بسيار بحث انگيز -های علمی کنم داستان هنگام تفکر درباره اين موضوعات احساس می. فکر کنيم
  . و در عين حال روشنگر باشند

  
بندی کالسيک  در فرمول. باشد شناسی مدرن، نظريه تکامل داروين می های اصلی علم زيست از شالودهيکی 

مفهوم سازگاری با محيط واقعا ايده . يابند ها با محيط بقاء می نظريه تکامل هميشه سازگارترين گونه
 البته بايد به خاطر داشته باشيم .باشد باری است، زيرا آنچه مهم است فقط تعداد نوزادان قادر به تناسل می ماللت

نکته مهم ديگر اينکه ما نبايد . افتد و فرآيندی مستمر و تدريجی نيست که تکامل در يک محيط نوسانی اتفاق می
تکامل نه تنها متوقف نشده است، بلکه شايد در آينده با . عصر کنونی را پايان و انتهای فرآيند تکامل بدانيم

هائی که زمان لقاح اسپرم و  اساسا کالفی بسيار پيچيده متشکل از ژن ما.   رودسرعت بسيار زيادتری پيش
هر .  کنيم گيرند و نيز محيط رشدی هستيم که دقيقا از زمان تشکيل نطفه آن را تجربه می تخمک به ما تعلق می
 محکوم به - رشد يا فقط بر اساس محيط-ها  بينی آينده يک موجود زنده فقط بر اساس ژن گونه تالش برای پيش

اگرچه هنوز . است اين واقعيت هميشه درست بوده است، اما مفهوم تکامل در حال تغيير. شکست است
های مناسب را پيدا کنيم، اما امروزه خوشبختانه به توانائی  منديم که برای يک محيط مشخص بهترين ژن عالقه

ها  توانيم ژن انسان و پيشرفت مهندسی ژنتيک، میبرداری از ژنوم  ايم و به خاطر نقشه کنترل محيط دست يافته
ها ديگر مجبور نيستند که در برابر خواست محيط به ناچار تسليم  در واقع انسان. را نيز تحت کنترل درآوريم

به بيان ديگر، . ايم اين قدرتی است که ما به آن دست يافته. توانند محيط رشد خود را کنترل کنند شوند، بلکه می
بيعی ديگر تعيين کننده فرآيند تکاملی نيست بلکه از اين پس انتخاب مصنوعی مسير تکامل انسان را انتخاب ط

  . تعيين خواهد کرد
  

پنجاه سال پيش، يعنی قبل از کشف پرفسور واتسون . آ چيست. ان. دانست که دی صد سال پيش هيچ کسی نمی
آ چندگونه از جانوران . ان. مروزه زنجيره کامل دیاما ا. آ هستند. ان. ها دی دانستيم که ژن و کريک، ما نمی
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 سال آينده ۵٠شود اين است که  طبيعتا سوالی که مطرح می. فهميم دانيم و نقش و تاثير اکثر آنها را می را می
بينی  ها و تجارب خودم، هرگونه پيش بينی دانش و فنآوری زيستی چقدر پيشرفت خواهد کرد؟ با توجه به پيش

در پروژه . کارانه خواهد بود های آينده بسيار محافظه هر چقدر هم که متهورانه باشد، در نگاه نسلدر اين باره 
توانيم با استفاده از آن هر چيز مشخص مربوط به  شود که می ای با جزئيات کامل فراهم می ژنوم انسان نقشه

  .ژنتيک انسان را به سرعت پيدا کنيم
 

 
  

ايم که مسبب خصوصيات پيچيده انسان و  هائی را کشف کرده به کارم، ژندر سازمانی که من در آن مشغول 
 ماه گذشته حجم ١٨ظرف . شوند ای هستند که افراد مختلف به آنها دچار می های پيچيده همچنين بيماری

. های ژنتيکی توسط ما بيش از کل چنين مطالعاتی در طی تاريخ کره زمين بوده است مطالعات و پژوهش
. دهد گيری ژنتيکی انجام می  هزار اندازه٢٠٠ايم هر روزه تقريبا  ای خودکاری که طراحی کرده نهسيستم رايا

های مهم از جمله سرطان پوست،  ايم که مسبب اکثر بيماری هائی را کشف کرده با استفاده از اين سيستم، ژن
هائی را  ما ژن. فرنی هستند عروقی، سرطان سينه، ديابت، آرتروز، سرطان ريه، و اسکيزو-های قلبی بيماری

نشانه اينکه در مسير . ها هستند  درصد هر يک از اين بيماری٢۵ايم که مسوول بروز تقريبا  شناسائی کرده
ها نقش دارند، با اين  دانستيم در بروز برخی بيماری هائی را که قبال می درستی قرار داريم اين است که ژن
  .ايم سيستم خودکار مجددا کشف کرده

  
هائی اين است که در آينده علم پزشکی و روش درمان بيماران از بيخ و بن  کی از نتايج مهم چنين پيشرفتي

به بيان . های ارثی را در افراد ريشه کن کنيم تغيير خواهد کرد، زيرا خواهيم توانست استعداد ابتالء به بيماری
. رمان مخصوص خود را خواهد داشتهای درمانی آينده کامال فردی بوده و هر شخصی راه د ديگر روش

در عوض، پزشکان . های درمانی سنتی کنونی از بين برد توان با روش زا را نمی حداقل نصف موارد بيماری
بنابراين پزشکی آينده از حالت انفعالی . ها پيشگيری خواهند کرد آينده با استفاده از ژن درمانی از بيماری

های ژن درمانی، روش سوماتيک کمتر محل مناقشه  در بين روش. کرددستانه عمل خواهد  خارج شده و پيش
در اين روش درمانی يک ويروس يا سلول بنيادی به کار رفته و تغييرات ژنتيکی به فرزندان فرد بيمار . است

در واقع اين روش صرفا اثر مسکن دارد و هنگامی که ارگانيسم بميرد، اثرات درمانی نيز از . شوند منتقل نمی
شود و جنجال برانگيز   ناميده می"الين مهندسی ژنتيک جرم "در حاليکه در روش ديگر، که. روند ين میب

به . شود و در نتيجه اثرات درمان هميشگی و موروثی خواهند بود های بنيادی جنينی استفاده می است، از سلول
  .شوند بيان ديگر اثرات اين نوع ژن درمانی به نسل بعدی منتقل می

  
الين فقط چند سال ديگر زمان  کنم که استاندارد شدن همانند سازی انسان و ژن درمانی جرم تصور میمن 
به طور کلی اروپائيان سنتی . کنند هائی مانع ايجاد می های فرهنگی در برابر چنين پيشرفت اما سنت. خواهد می

از سوی ديگر . مخالف، مردد هستند، اگر نگوئيم کامال )تراريخت(های اصالح شده ژنتيکی  درباره ارگانيسم
های شمالی هند، به خاطر  در برخی استان. کنند ها با عالقه زياد چنين امکاناتی را دنبال می ها و هندی چينی

اخيرا نخست وزير چين گفته .  است٣ به ۴استفاده از فنآوری کنترل جنسيت، نسبت تولد پسران به دختران 
های بهداشتی و مراقب از آنها  دهيم تا هزينه سی ژنتيک مردم چين را تغيير میما با استفاده از مهند" است که 
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های مهندسی ژنتيک ممکن نيست، زيرا پيشرانه اين تحوالت مالحظات  توقف پيشرفت." را کاهش دهيم
  .باشد اقتصادی می

  
های فنآوری تهيه  ای يکنواخت از قوانين و ضوابط برای اين نوع پيشرفت کنم که بتوان مجموعه من فکر نمی

بينی  البته پيش. کنند، شانس بقای بيشتری خواهند داشت اما مطمئنم کسانی که مسير گزينش را هدايت می. کرد
نخست اينکه بايد مواظب باشيم تا انتهای اين جاده . اينکه چه کارهائی را نبايد انجام دهيم چندان دشوار نيست

تکامل هميشه طرفدار تنوع است، زيرا اگر شرايط محيط . ت نکنيمها را يکدست و يکنواخ نرويم و همه انسان
عالوه بر اين، يکنواخت شدن نسل بشر بسيار . يابند دشوار شود فقط در صورت وجود تنوع موجودات بقاء می

های آينده اين است که حوصله انسان از زندگی کردن  کنم که يکی از بيم آور خواهد بود و من فکر می کسالت
  .دسر برو

  
بود  توانست سوار بر ماشين زمان به دويست سال آينده سفر کند، مطمئن نيستم که آيا قادر می اگر کسی می

امروزه ما نه تنها ابزارهای . ها را از بقيه تشخيص دهد چرا که آنها تا آن زمان بسيار تغيير خواهند کرد انسان
. العاده افزايش دهيم وانيم سرعت پيشرفت آن را فوقت ايم، بلکه می الزم را برای کنترل تکامل به دست آورده

ها از اين قدرت عظيم  توانم اميدوار باشم که ما انسان من فقط می. خالصه اينکه تکامل کامال در تسخير ماست
  .عاقالنه استفاده کنيم

 
  

 اجتناب ناپذيری تقويت ژنتيکی انسان و تاثير آن بر بشريت
 

   سيلور لی
 

 
  

کنيم، تک تک والدين حق دارند هر آنچه  ها در آن زندگی می رال دموکرات، که ما آمريکائیدر يک جامعه ليب
 هزار دالر خرج کنند تا ١۵٠مثال شايد آنها بخواهند . دانند، انجام دهند را که به صالح کودکانشان می
 موفقيت در زندگی از آنها دوست دارند که فرزندشان برای. ها ادامه تحصيل دهد فرزندشان در بهترين دانشگاه

 آ با .ان.  در آينده نزديک ما شاهد خواهيم بود که فنآوری پردازش دی. های الزم برخوردار شود همه مزيت
توان برای ظهور يا  از اين فنآوری می. شود  ايجاد می"فنآوری ژنتيکی تناسلی"  فنآوری تناسلی ترکيب شده و

ها به  اگرچه اين خطر وجود دارد که حکومت. ستفاده کردهای مشخص در نوزادان ا جلوگيری از ظهور ژن
مردم بگويند کودک آينده خود را با چه مشخصاتی طراحی کنند، اما احتمال اينکه والدين به تنهائی درباره 

  . مشخصات ژنتيکی کودک خود تصميم بگيرند بيشتر است
  

زنيم  کی که امروز درباره آن حرف میکاری ژنتي شناسان مشهورگذشته معتقد بودند که اين نوع دست زيست
اما اکنون ما . ها بسيار بسيار ريز است ها و سلول هيچگاه شدنی نخواهد بود، بيشتر به اين خاطر که اندازه ژن
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های ديگر  ترديد. دانيم که اين کار شدنی است و بهتر است بگوئيم در چند مورد مشخص قبال انجام شده است می
دهد که در محدوده  های فنآوری به ما اين اجازه را می اما پيشرفت. شوند خطا مطرح میبيشتر به دليل احتمال 

يابد که  در واقع در آينده نزديک کيفيت فنآوری تناسلی آنقدر افزايش می. های قابل قبول فعاليت کنيم ريسک
ذهبی و فلسفی داشته های ديگر نيز بيشتر جنبه م مخالفت. ميزان خطا و ريسک آن کمتر از مقاربت خواهد بود

  .شود و به مفاهيمی مانند روح و نيز ترديد درباره دخالت در کار قدرت الهی يا قسمت و شانس مربوط می
  

های  کنند، هنگام مواجهه با تصميم ها مخالفت می حتی کسانی که به داليل مذهبی و فلسفی با اين فنآوری
در اياالت متحده آمريکا به نظر . کنند صحبت نمیگيرد، زياد شفاف  مشخصی که در برابر آنها قرار می

در حالی که در بعضی . گونه الگوی ترجيحی برای انتخاب جنسيت فرزند وجود داشته باشد رسد که هيچ نمی
به هر حال اکثر . کنند ها فرزندان دختر خود را سقط می مثال بعضی از هندی. کشورهای دنيا اين گونه نيست

. های ارثی هدفی مناسب و مطلوب است لسفی مختلف قبول دارند که پيشگيری از بيماریهای ف افراد با ديدگاه
های ممکن و بويژه  همچنين کامال طبيعی است که والدين دوست داشته باشند که فرزندانشان از همه مزيت

  . مند شوند شود، بهره مواردی که باعث موفقيت اقتصادی آينده آنها می
  

اند  آ انجام شده. ان. کاری ژنتيکی وجود دارند که همگی پيش از کشف دی درباره دستموارد متعدد و مختلفی 
های مختلف دارای خصوصيات فيزيکی و ذهنی  مثال نژاد سگ. اند و مردم تقريبا همه آنها را به راحتی پذيرفته

 يک نوع نمونه ديگر پرورش ذرت امروزی از. اند متفاوت همگی از يک گونه گرگ خاکستری منشعب شده
عالوه براين بد نيست بدانيد که پشم به طور طبيعی در . علف هرز است که نخستين بار در مکزيک رشد کرد

اخيرا . های متمادی بر روی يک نوع بز مودار پرورش داده شده است دنيا وجود نداشته است بلکه در طی قرن
همچنين امروزه امکان . راهم شده استبه کمک مهندسی ژنتيک پيشرفته امکان افزايش اندازه مخچه موش ف

توزيع کنترل شده برخی خصوصيات فردی مانند قد، که احتمال موفقيت اقتصادی آينده افراد را افزايش 
آيا والدين بايد بتوانند اين گونه خصوصيات کودکان خود را تعيين کنند؟ روشن است . دهد، فراهم شده است می

بنابراين آيا کنترل توزيع با برنامه قبلی . ها غيرعادالنه است نسانکه توزيع طبيعی خصوصيات خوب بين ا
های  ها، آمادگی جسمانی، و توانمندی کاری عادالنه است؟ چنين مواردی درباره استعداد ابتالء به انواع بيماری

 چرا من نبايد" کنند که  ها اين پرسش را مطرح می به زودی آمريکائی. کند هنری و فکری نيز صدق می
نهايتا اين " اند؟ های خوبی را به فرزندم بدهم که فرزندان ديگران به طور طبيعی آنها را به ارث برده ژن

من تصور . خدا، طبيعت، حکومت، يا والدين: شود که حق انتخاب با چه کسی است؟ پرسش به اينجا ختم می
های مطلوب برای  ق انتخاب مزيترسانند از ح کنم والدين تا زمانی که به کودک خود آسيب و ضرری نمی می

  .فرزندان خود برخوردار باشند
  

 
  

ها را اساسا تغيير دهيم؟  سوال مهم ديگری که بايد به آن پاسخ داد اين است که آيا ما قصد داريم طبيعت انسان
دهيم بلکه  با توجه به تغييراتی که راجع به آنها صحبت کردم بايد بگويم که ما واقعا طبيعت انسان را تغيير نمی

دو چيز اساسا نشانگر انسان بودن ماست؛ . دهيم های خوب را در جمعيت افزايش می فقط فراوانی برخی آلل
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ها در آينده خيلی تغيير کند، شايد فقط  بعيد است که ظاهر انسان. يکی چهره و قيافه ما و ديگری طرز فکر ما
اما . ها موضوع مهمی است بيت متقابل بين انسانهای سطحی و کوچک تفاوت کنند، زيرا زيبائی و جذا ويژگی

های انسان تقويت  های فکری بعيد است که انتخاب طبيعی به خودی خود آن را در بين گونه در مورد توانمندی
  .کنند کند، چرا که افراد باهوش لزوما بيشتر از بقيه توليد مثل نمی

  
ان آينده تقويت ژنتيکی بشوند يا نشوند، بسيار دشوار گيری درباره اينکه چه کسی بايد تعيين کند کودک تصميم
از سوی ديگر ممکن است . تواند چنين خدماتی را برای همه شهروندان فراهم کند از يک سو دولت می. است

به احتمال بسيار زياد ما در آينده . گيری به پدران و مادران و وضعيت مالی آنها بستگی داشته باشد تصميم
های  تقويت. ها بويژه بين شهروندان کشورهای فقير و ثروتمند خواهيم بود  بين انسانشاهد گسترش شکاف

های مختلف تفکيک خواهد  ها را به گونه ژنتيکی پس از گذشت چند نسل به تدريج انباشته شده و نهايتا انسان
ن بايد راجع به آن شناسا البته چنين چيزی به علم و دانشمندان ربط ندارد بلکه سياستمداران و جامعه. کرد

ها هستند که از دانشمندان  اين مردم و حکومت. کنند دانشمندان واقعا فنآوری را کنترل نمی. تصميم بگيرند
  .ها چگونه بکارگرفته شوند کنند که اين فنآوری استفاده کرده و تعيين می

  
  

  مشکل کجاست؟
  

  ماروين مينسکی
  
 

  
  

ترين  اگر کسی فهرستی از مهم. کنم  مشکل کجاست آغاز ميمن سخنرانی خود را با صحبت درباره اينکه
ها بر روی کره زمين  بيند که اکثر آنها به خاطر جمعيت زياد انسان مشکالت کنونی جامعه بشری تهيه کند، می

ها، تخريب منابع طبيعی، نابودی تنوع زيستی و  ها، شيوع بيماری مشکالتی مانند دفع زباله. اند ظهور کرده
ها شايد اين باشد  حل يکی از راه. اند ها به وجود آمده ادالنه ثروت همگی به دليل تعداد بيش از حد انسانتوزيع ع

در اين صورت . متر شود  ميلی١٧۵ سانتيمتر ١٧۵مثال قد افراد به جای . تر کنيم که هيکل انسان را کوچک
  .روی کره زمين جا دادکنند،  توان هزار ميليارد انسان را، که آلودگی کمتری توليد می می

  
ها شايد مواد زائد و  درون اين سلول. را کاهش دهيم) ها نورون(های عصبی  يا اينکه مثال اندازه سلول

توان انجام داد ريختن ذهن  کارديگری که می. تر کرد يا شايد بتوان آنها را ساده. مصرفی وجود داشته باشند بی
توان کل حافظه يک انسان را بر روی يک لوح  رت احتماال میدر اين صو. هاست ها بر روی رايانه انسان

 ١٠٠در واقع هيچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند يک فرد مشخص بيش از . ضبط کرد) سی دی(فشرده 
البته هنوز هيچ کسی نتوانسته از چگونگی ضبط اطالعات و دانش . مگابايت دانش در مغز خود گنجانده است

. شود هزار ميليارد سيناپس انجام می ۵٠دانيم که اين کار توسط اما ما به خوبی می. در مغز سر در بياورد
شود، ما هنوز خيلی از چيزهای ساده را کامال  شناسی هر چند ماه دو برابر می اگرچه حجم علم و دانش عصب

  .کند مثال اينکه حافظه در حواس سطح باال چگونه عمل می. کنيم درک نمی
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هنگامی که بفهميم ژنوم انسان . دارشدن و تشکيل خانواده فراهم شده است يگزينی برای بچههای جا همچنين راه

يک شکل بسيار ساده .  انسان ديگر بسازيم۴۶توانيم از يک انسان معين  شود می شامل چه چيزهائی می
تر از بقيه  ما مهمها برای ش جراحی ژنتيکی آينده اين خواهد بود که تصميم بگيريد تولد کدام يک از اين انسان

های گزينش شده را کنار  در واقع به جای کاشت يک هسته کامل ما قادر خواهيم شد که کروموزم. است
آنگاه هر فردی تعداد فراوانی .  بچه داشته باشند٢٠ يا ١۵توانند جمعا   انسان می۴۶بنابراين . يکديگر بکاريم

تواند به  از اين رو در آينده هر يک نفر می. دهد  میسازد و خانواده بزرگی را تشکيل فاميل برای خود می
  .های گذشته توليد مثل کند اندازه هر دو نفر نسل

  
ها مشکالت متعددی داريم، آنقدر باهوش  نکته مهمی که بايد به آن اشاره کنم اين است که اگرچه ما انسان

شناسی را ياد   کسی بخواهد کل دانش زيستهمين االن اگر. نيستيم که بتوانيم برای همه آنها راه حل پيدا کنيم
شناسی  کنند که بتوانند مسائل زيست بينيد که افراد آنقدر عمر نمی می. سال درس بخواند١٠٠بگيرد حداقل بايد 

اين کار . ها بريزيم کند و آن را درون رايانه شايد بهتر باشد که بفهميم ذهن ما چطور کار می. را حل کنند
توان قطعات فرسوده را با نو  تواند عمر جاويدان داشته باشد زيرا می هر کسی می. ردشماری دا مزايای بی
. ها را انجام داد توان انواع مختلف تقويت همچنين با استفاده از فنآوری زيستی نسبتا ساده می. عوض کرد

نند از يک زبان به زبان توا شود زيرا بدون نياز به مترجم می العاده بهتر می ها با يکديگر فوق ارتباطات انسان
تواند  المللی را ممنوع کرد زيرا هر فردی می های بين توان مسافرت حتی می. ديگر منظور خود را منتقل کنند

  . های مختلف را شيوع دهد کند بی آنکه بيماری" ايميل" خود را به هر جائی که دوست دارد 
 

 
  

شوند   که احتماال اولين هزاردستگاهی که ساخته میهای هوشمند اين است يکی از مشکالت مربوط به ماشين
بوده و  البته اگر توجه کنيم که درصد قابل توجهی از انسان ها ديوانه. شعور و کودن خواهند بود بسيار بی
به هر حال بايد فکر کنيم که چرا هنوز .  مزاحم هستند، نبايد زياد نااميد شويم)ميم(ژن های فرهنگی گرفتار 
هائی که بعضی  ای در زمينه ساخت ماشين العاده های فوق تا کنون پيشرفت. م هوش مصنوعی بسازيماي نتوانسته

 کارشناسان کشف ١٩٨٠اما حدود سال . ايم فهمند به دست آورده های تخصصی می چيزها را در بعضی حوزه
هيچ .  دشوار نيستندها قادر به حل مسائل کردند که به استثنای چند مجموعه کوچک از مسائل رياضی، رايانه

هائی  متخصصان سپس تالش کردند که ماشين. ها نيست  درسی کالس اولی ای قادر به فهم حتی کتاب رايانه
  . ای نداشت ها فايده اختراع کنند که باهوش بشوند، اما اين تالش

  
. ی چه چيزی استمتخصصان زيادی در تالش هستند که بفهمند آگاهی و هوشيار. کنند ها واقعا فکر نمی رايانه

دهد و   چيز است که ذهن انسان آنها را به خوبی انجام می١۶ يا ١٢در عوض . اما شايد اصال هيچ چيزی نباشد
کارکردهای ديگر . کرديد  دقيقه پيش چه کار می۵العاده پيچيده است؛ مانند اينکه به خاطر بياوريد  هر يک فوق

جست و جوی يک جواب مشخص يا . ريزی، و مقايسه نتايج مههای مختلف، برنا حل ذهن عبارتند از تجسم راه
ها برای شناخت بهتر  اما انسان. ای نخواهد داشت های مربوط به ذهن فايده يک کارکرد مشخص درباره پرسش

شعور و احمق بسازيم که فقط  بدترين کار ممکن اين است که چند نمونه روبات بی. پايانی دارند ذهن اشتياق بی
  .مترين درجه آزادی بر يک چيز معين تمرکز کنندبلدند با ک
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هنوز هيچ کسی نتوانسته است يک سيستم . ای نداشته است مندی به مطالعه منطق نتيجه به طور مشابه عالقه
و اين در حالی است که در تفکر انسان . های کودکانه و ابتدائی برآيد منطقی ارائه دهد که از عهده مقايسه

های هوشمند بايد قادر شوند که به يک زبان طبيعی مثال  عالوه براين ماشين. زند میمقايسه حرف اول را 
های زبان شايد چندين معنی مختلف داشته و شامل تعابير  در حالی که هر يک از واژه. انگليسی فکر کنند

ها به کمک  نسانما ا. اند ها انسان توسعه يافته استعاری نيز باشند که همگی در طی هزاران سال توسط ميليون
شويم که رويکرد خود به حل مساله را يک ذره تغيير داده و بنابراين هنگام  چنين ابهاماتی در زبان قادر می

ترديد منطق در دنيای رياضيات چيز مفيد و مناسبی است اما اگر قرار باشد که  بی. حل مساله گرفتار نشويم
  . ای نخواهد داشت  مقايسه استوار باشد، منطق رياضی فايدهها برپايه مثال و ها مانند انسان يادگيری ماشين

  
متخصصان . ها به دست آمده است هائی در زمينه نحوه گذاشتن شعور يا عقل سليم درون رايانه اخيرا پيشرفت

مثال . نخست استفاده از منطق را امتحان کردند، اما اين کار جواب نداد و به مشکالت متعددی برخوردند
های بين کارکرد و   بدون پيوندهای متقابل کافی يک سلسله مراتب منظم بسازيد، به خاطر تفاوتاگربخواهيد

  . ساختار، دو چيز تقريبا مشابه بر روی اين درخت منطقی از يکديگر بسيار فاصله خواهند گرفت
  

ه قادر به حل ام که بايد دانش را از طريق انواع مسائلی ک من در تحقيقات علمی خود به اين نتيجه رسيده
رسد که تفکر  به هر حال به نظر می. ايم بندی را پيدا نکرده البته هنوز چنين نوع طبقه. بندی کنيم آنهاست، طبقه
های برنامه ريزی شده  ها واکنش در باکتری. های متعدد خوب تعريف نشده تکامل يافته است به وضعيت

ز طريق تصور دو واکنش مختلف، تجسم نتايج، و مقايسه توانند ا ها نمی شود، اما باکتری متعددی مشاهده می
در حالی که انسان و بعضی پستانداران نخستين در سطح ظريفی قادر به انجام اين . آنها يک مساله را حل کنند

  .کارها هستند
  

ه طرح کلی من درباره ذهن انسان تقريبا شبيه طرح فرويد است که اولين بار يک معماری پيچيده درباره نحو
رود، اما ناگهان يک نقص  در همه موارد انتظار رخدادن آنچه بايد اتفاق بيافتد می. کار ذهن انسان ارائه داد

من دنبال يک راه حل کلی وفرمولی که فقط شامل چند . کند افزار کار را خراب می های نرم کوچک مانند باگ
 بزرگ بسازيم که به خوبی کار کند اما چند ای کنم بايد يک سيستم رايانه در عوض فکر می. بخش باشد نيستم

اين دقيقا همان مسيری . ها را مرتفع کنند متخصصان در مرحله بعد بايد بکوشند اين باگ. باگ هم داشته باشد
  .پيمايد است که تکامل می
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 حفظ طبيعت انسان

  
همزيستی مسالمت آميز هويتهای متنوع در جهان سرشار از فنآوری 

  برپيشرفتها
  
  

  کريستين پترسون
  

  
  

اما . من تالش می کنم که در سخنرانی خود حتی االمکان راجع به پيش بينی های عجيب و غريب صحبت کنم
به نظر من ارائه . فکر می کنم که احتماال پيش بينی های من در نظر نسل های آينده بسيار محافظه کارانه باشند

اما بايد .  سال آينده ميسر است٢۵٠ الی ۵٠ علم و فنآوری در افق زمانی پيش بينی های مفيد درباره پيشرفت
بنابراين از برگزار . دقت کنيم که تمايالت طبيعی ما را به سمت صحبت درباره افقهای کوتاه مدت سوق ندهد

در خواست می کنم که بحث های گروهی را هر چه بيشتر به سمت افق های درازمدت کنندگان اين کنفرانس 
البته با توجه به سطح باالی تخصص سخنرانان چنين کاری دشوار خواهد بود، اما به منظور . دايت کننده

  .بررسی بهتر و عميق تر چالش های آينده اين کار الزم است
  

آيا می " در نتيجه بايد به جای تامل درباره اينکه . بی ترديد همه چيز در آينده از بيخ و بن تغيير خواهد کرد
اگر " چگونه می توانيم طبيعت انسان را ثابت نگه داريم؟" ببينيم که "  طبيعت انسان را تغيير دهيم؟توانيم

 سال آينده بحث کنيم، به احتمال زياد حرف های ما ٢٠٠بخواهيم راجع به پيشرفت های علم و فنآوری ظرف 
اکثر اين . نگيز دانستچنين شباهتی را نبايد تاسف ا.  تخيلی خواهد شد-شبيه مطالب کتاب های علمی

نويسندگان وقت زيادی را به تفکر درباره اين موضوعات اختصاص می دهند و برخی از آنها واقعا احمق 
در پيش بينی های جدی در افق . نيستند بلکه در زمينه فيزيک و زيست شناسی تحصيالت دانشگاهی دارند

اگر سناريوهائی که . ه می ناميم لحاظ شده باشدزمانی درازمدت بايد آنچه را که امروز فنآوری ابر پيشرفت
نباشد در واقع در انجام وظيفه خود شکست "  تخيلی–شبيه داستانهای علمی " راجع به آنها صحبت می کنيم 

  .خورده ايم
  

  فرضيات
 از جمله ؛سال آينده مستلزم فرض های مشخصی است ٢۵٠ الی ۵٠هر گونه بحث منسجم در افق زمانی 

مثال قوانين فيزيک، قوانين . نکه بعضی از ابزارهای کنونی در آينده نيز قابل استفاده خواهند بوداعتقاد به اي
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در طی زمان ميزان . اقتصاد، و قوانين مربوط به طبيعت انسان که فرض می کنيم تقريبا ثابت باقی می مانند
کنيم که بعضی از ابزارهای کنونی درک ما از اين قوانين تغيير می کند اما برای ادامه بحث مستدل بايد فرض 

  .در آينده نيز کاربردی خواهند بود 
  

طبيعت انسان فقط می گويم که . من آمادگی آن را ندارم که در اينجا تعريفی دقيق برای طبيعت انسان ارائه کنم
شترک را می توان مجموعه ای از ويژگی ها دانست که در طول هزاران سال گذشته در بين گونه های انسان م

به جای آنکه وارد جزئيات و تعاريف مشخص تر شويم جمله ای را از يکی از قضات مشهور نقل می . بوده اند
بنابراين با فرض اينکه ".  را ببينيم می شناسيمشاوما نمی توانيم تعريفش کنيم، اما وقتی که " کنم که می گويد 
رد، بهتر است نگاهی به چند مورد اساسی که سال آينده خيلی زياد تغيير نخواهند ک ٢۵٠انسان ها ظرف 

دوم اينکه . نخست اينکه انسان ها دوست دارند پولدار تر شوند. تاکنون درباره انسان ها فهميده ايم، بياندازيم
اگر اينها را کنار . برخی از اعضای گونه های انسان گرايش زيادی به مهندسی خالق و پيشبرد فنآوری دارند

ی بينيد که علم و فنآوری تا رسيدن به محدوديت های طبيعی جهان کماکان پيشرفت خواهد يکديگر بگذاريد م
اما اگر قانون مور را درباره . تعيين زمان مشخص برای پيشرفت های علم و فنآوری دشوارتر است. کرد

تار ماده در  انسان به کنترل کامل ساخ٢٠١٧پيشرفت فنآوری اعمال کنيم، می توانيم برآورد کنيم که تا سال 
  . سطح اتم های منفرد دست خواهد يافت

  
در نتيجه سيستم هائی از ماشين های مولکولی ساخته می شوند که از سيستم های طبيعی پيشرفته تر و پيچيده 

البته تعداد قابل .  سال آينده ظهور خواهند کرد۵٠بر طبق برآوردها چنين پيشرفت هائی در . تر خواهند بود
برخی از کليد واژه های اين . صان معتقدند که اين پيشرفت ها زودتر به واقعيت می پيوندندتوجهی از متخص

؛ اين "قوی" فنآوری نانو مولکولی، ساخت و توليد مولکولی، و فنآوری نانو : حوزه های فنآوری عبارتند از
وری زيستی فنآ. و مصنوعی است" خشک" فنآوری در واقع شکل بسيار پيشرفته ای از فنآوری زيستی 

خشک متشکل از سيستم های ماشين مولکولی است که توسط انسان طراحی و کنترل شده و سطح پيچيدگی 
  . آنها معادل يا حتی خيلی بيشتر از پيچيده ترين سيستم ماشين مولکولی، يعنی انسان، خواهد بود

  
امروزه ما در يک مقياس . در آينده نزديک می توانيم منتظر ظهور فنآوری ساخت و توليد مولکولی باشيم

همچنين می توانيم ساختارهای بزرگ و پيچيده ای بسازيم که البته دقت . بسيار ريز به دقت اتمی دست يافته ايم
هدف کنونی اين است که هر دو کار را با هم انجام دهيم؛ يعنی اينکه هر چيزی را که دلمان . اتمی ندارند

جالب ترين و هيجان انگيز ترين کاربرد اين . شد، اتم به اتم بسازيمخواست، هر چقدر هم که بزرگ و حجيم با
. در واقع ما قادر خواهيم شد با همه بيماری ها و مخصوصا پيرشدن مبارزه کنيم. فنآوری در بدن انسان است

های ما انسان ها سيستم های بزرگی از ماشين . به اين منظور از شيوه فعاليت سيستم های زنده الهام می گيريم
  . مولکولی هستيم که تدريجا به سمت درک و کنترل همين ماشين ها گام بر می داريم

  
پس از رسيدن به چنين قدرتی به نقطه ای می رسيم که ديگر مجبور نيستيم خودمان را بر روی ماشين های 

شکالت اين کار البته م. بلکه می توانيم ماشين های کامال متفاوتی طراحی کنيم. مولکولی طبيعی سوار کنيم
در حال حاضر ما می . اما منافع چشمگير اقتصادی و نظامی چشميگری هم در پی دارند. بسيار بزرگ هستند

چنين نوع . توانيم ماشين هائی طراحی کنيم که قطعات آنها متشکل از اتم ها و مولکول های منفرد می باشد
  . ماشين هائی قدرت عظيمی به ما می بخشند

  
نوع قدرت با استراتژی های تکاملی می توانيم چگونگی آفرينش هوشمندی توسط تکامل را با ترکيب اين 

بدين ترتيب يک هويت . درک کرده و سپس آن را با هر سطحی از جزئيات که الزم باشد، مرتبا تکثير کنيم
. د بودهوشمند ماشينی در سطح انسان ايجاد می شود که به مراتب از انسان های کنونی با هوش تر خواه

مثال . عالوه بر اين می توانيم بدون استفاده از سازوکارهای طبيعی بافت ها و اندام های جانداران را توليد کنيم
يک کبد مصنوعی همه کارهای يک کبد طبيعی را انجام می دهد اما شکل ظاهری آن اصال شبيه کبد طبيعی 

نوعی قيافه ما را تغيير دهند زيرا همه آنها درون بدن البته نبايد نگران بود که اين اندام های مص. نخواهد بود
  . بوده و قابل مشاهده نخواهند بود

  
مثال انتقال هميشگی تغييرات . اين پيشرفت ها به برخی از پرسش ها و نگرانی های اخالقی دامن می زنند

ت که درباره کودکان يکی از راه حل ها اين اس. ژنتيکی به فرزندان از جمله مهمترين دغدغه های مردم است
نابالغ فقط تغييرات غير ژنتيکی را مجاز بدانيم و اجازه دهيم وقتی که بزرگ شدند خودشان راجع به 

چنين تغييراتی مثال به صورت کاشتن ماشين های مولکولی يا تراشه . مشخصات ژنتيکی شان تصميم بگيرند
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توسعه يابد می توان انتظار داشت که ادغام ماشين زمانی که فنآوری نانو کامال . ها درون بدن انجام می شوند
بنابراين بدن انسان کماکان ظاهری شبيه . های مولکولی مصنوعی و طبيعی کامال بی عيب و نقص انجام شود
توانائی محاسباتی خارق العاده و ظرفيت . ظاهر کنونی خواهد داشت اما در درون کامال متفاوت خواهد بود

 های حسی و حتی ايجاد حواس جديد نمونه هائی از فنآوری های تقويت کننده انسان باالی حافظه برای داده
 . آينده می باشد

  

 
 

  فنآوری ماده و اطالعات
در واقع می توان . يکی از نتايج اين فنآوری رايانه ای است که قدرت محاسباتی خام حيرت انگيزی دارد

البته قدرت خام .  حجمی به ابعاد يک حب قند جای دادقدرت يک ميليارد دستگاه رايانه همراه کنونی را در
محاسباتی به طور خودکار به هوش ماشينی تبديل نمی شود، بلکه در ترکيب با استراتژی های تکاملی در 

 سال آينده هويت های محاسباتی با ٢۵٠ الی ۵٠زمينه نرم افزار می توان انتظار داشت که در اوائل دوره 
بر خالف انسان ها چنين هويت هائی قادر خواهند بود که به شيوه ای در . راه برسندهوش در سطح انسان از 

بنابراين ما بايد فرض کنيم که مدتی کوتاه بعد از آمدنشان در زمينه هوش خام ". بايکديگر فکر کنند" هم تنيده 
  . از ما جلو بزنند

  
.  فنآوری را نيز مورد توجه قرار دهيمهنگام بررسی آينده گونه انسان بايد پيشرفت های ديگر حوزه های

توانائی فنی گونه انسان برای تغيير ساختار خود و فرزندانش در افق درازمدت بايد بسيار پيشرفته تر از 
در واقع در چنين آينده ای قاعدتا بايد بتوان . مهندسی ژنتيک جرم الين و همانند سازی سلول سوماتيک باشد

به بيان ديگر تغييراتی پيچيده تر . يستی اندام و بافت های بدن را توليد انبوه کردبدون نياز به سازو کارهای ز
  .آ رمزنگاری شده يا حتی قابل رمزنگاری است، بايد از ديدگاه فنی ميسر باشند. ان . از آنچه که درون دی

  
ر نسل های آينده يکی از منافع عمده دست يابی به توانمندهای مذکور اين است که اعمال تغييرات ژنتيکی ب

آ می توان . ان. اگر يک ژن مشخص نامطلوب و مضر باشد به جای دستکاری دی. ضرورتی نخواهد داشت
تغييرات مطلوب و ضروری را به طور مستقيم اعمال کرد و بدون تغيير ژن ها نقائص سالمتی را بر طرف 

آن از طريق روش های ديگر خنثی بنابراين ژن مشکل ساز سر جای خود باقی می ماند و اثرات مضر . کرد
يکی از فنآوری هائی که به زودی انتظار تحقق آن برآورده می شود فنآوری تعامل رايانه ها با . می شود

مثال . به دست آمده است امروزه پيشرفت های کوچکی در اين حوزه . دستگاه عصبی مرکزی انسان است 
 الی ۵٠با توجه به سطح پيشرفت فنآوری در افق . ی شده اندافراد نابينا قادر به دريافت سيگنال های ديدار

 سال آينده اين فنآوری کامل و بی عيب و نقص شده و در نتيجه بدن انسان آينده قدرتی محاسباتی چندين ٢۵٠
يکی از نتايج کوچک فنآوری مذکور اين است . مرتبه بزرگ تر از قدرت محاسباتی انسان کنونی خواهد داشت

 حسی که چنين هويت های هوشمندی دريافت می کنند بدون مالحظه  قوانين کپی رايت به صورت که داده های
  .درونی ضبط می شوند

  
  نگرش های شرقی در برابر غربی

ما می توانيم هنگام گمانه زنی درباره عوامل اجتماعی تاثير گذار بر پذيرش فنآوری های مختلف مربوط به 
در کشورهای غربی مهندسی ژنتيک جرم الين، همانند . را مبنا قرار دهيم تکامل هدايت شده الگوهای کنونی 
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سازی تناسلی و حتی تحقيقات درباره سلول های بنيادی بيشتر به خاطر رواج ارزش های مذهبی مسيحيت 
بر عکس در کشورهائی که نظام باورها و ارزش های متفاوتی دارند، بويژه بخش . جنجال بر انگيز هستند

می کند و اکثرا دوست دارند که پيش مخالفت  آسيا و خاورميانه ، کمتر کسی با فنآوری های مذکور زيادی از
همانند سازی تناسلی را " مالحظات اخالقی" البته فرهنگستان علوم چين استثناء به دليل (  به جلو حرکت کنند

 کامال بستان سعودی، و اسرائيلاما تحقيقات درباره سلول های بنيادی در چين، عر. ممنوع اعالم کرده است
  ).حمايت شده و تشويق می شود

  
اکثر کشورهای قاره آسيا . نگرش مردم کشورهای مختلف به فنآوری های زيستی بسيار متفاوت خواهد بود

البته بايد . برای پيشرفت فنآوری به موانع و محدوديت های اخالقی آمريکائی های مسيحی اعتقادی ندارند
به هر حال ما امروزه شاهد دو . ديگر کشورهای غربی مانند سوئد به اندازه ما سخت گير نيستنداشاره کرد که 

دل بودن غربی ها درباره پذيرش فنآوری های نويد بخش تغييرات چشمگير در بدن انسان مانند افزايش زياد 
د يکی از مشاوران به عنوان مثال در کاخ سفي. طول عمر و نيز بهبود عملکردهای فيزيکی و ذهنی هستيم

رئيس جمهور کامال مخالف افزايش طول عمر انسان است در حاليکه مشاور ديگر، که مسوول طرح ملی 
بر اين اساس می توان حدس زد . فنآوری نانو است، جزو طرفداران فنآوری های تقويت کننده انسان می باشد

بدن انسان يا حتی " بهبود" از فنآوری که در کشورهای غربی مخالفت های عمده ای درباره حمايت دولتی 
اما مجددا تاکيد می کنم که بعيد است در اکثر کشورهای . مجاز يا غير مجاز دانستن آن ظهور خواهد کرد

حتی اگر . حاکم است، چنين مخالفت ها و درگيری هائی بروز کند " با تمام قدرت به پيش" آسيائی که نگرش 
 نظامی و همچنين اقتصادی اين فنآوری ها توجه کنند –اقب امنيتی حکومت های غربی به مالحظات و عو

  . شايد مجبور شوند که صرف نظر از همه مخالفت ها به موازات بقيه کشورها پيش روند
  

  
  

فنآوری  در واقع دالئل اقتصادی و نظامی نهايتا موجب می شوند که غربی ها به اين نتيجه برسند که بايد علم و
البته ما خواهان آن هستيم که استفاده از . زه کلی افزايش عملکرد و تقويت انسان به پيش ببرندرا بويژه در حو

هم اکنون افراد متعددی اصال نمی خواهند از چنين امکاناتی استفاده . فنآوری های تقويت کننده داوطلبانه باشد
کنم که والدين نبايد حق داشته من شخصا فکر می . کنند، اما بعيد نيست که اين طرز نگرش به بيراهه رود
  . باشند چنين تصميم هائی برای فرزندان خود بگيرند

  
  

 سال آينده می توان انتظار داشت که به فراسوی روش ٢۵٠ الی ۵٠البته همانطور که اشاره شد در افق زمانی 
شکالت زيستی را آ يا آسيب زدن به جنين، م. ان. های جنجال بر انگيز برويم و بدون تغيير و دستکاری دی

  .در اين صورت بعيد نيست که مخالفت های غربی ها نيز کاهش يابد. حل کنيم
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  همزيستی مسالمت آميز: هدف اصلی

روشن . تا زمانی که حق انتخاب وجود داشته باشد ما شاهد عدم توازن در قدرت، هوش، و ثروت خواهيم بود
در آينده ما بايد از هويت های ضعيف . ی منجر می شوداست که عدم توازن در قدرت به آزار و اذيت فيزيک

نيروهای مسلح به . درست همان کاری که امروز انجام می دهيم. در برابر هويت های قوی حفاظت کنيم
صورت پليس يا ارتش به اين خاطر به وجود آمده اند که از اعضای ضعيف تر جامعه در برابر اعضای قوی 

  . آنها هستند، حفاظت کنندتری که خواهان آزار و اذيت 
 

 سال آينده تنوع هويت های هوشمند شامل انسان های معمولی، انسان ٢۵٠ الی ۵٠به نظر می رسد که در افق 
يکی از اهداف مهم در چنين آينده ای تالش در جهت . های تقويت شده و هوش ماشينی اجتناب ناپذير باشد
بنابراين نخست بايد اطمينان يافت که استفاده از فنآوری . دهمزيستی مسالمت آميز بين اين هويت ها می باش

های تقويت کننده داوطلبانه خواهد بود و ديگر اينکه امنيت فيزيکی و دارائی های انسان های معمولی در برابر 
 . آزار و اذيت انسان های تقويت شده و هوش ماشينی حفاظت شود

  
ار باشند و شيوه زندگی خود را هر طور که دوست دارند از سوی ديگر مردم بايد از حق انتخاب برخورد

بايد شرايط به گونه ای باشد که بدون اعمال زور يا مقرر کردن ماليات های سنگين انسان ها بتوانند . برگزينند
مانند فرقه اميش که در آمريکا زندگی می کنند ولی از خودرو، برق، تلفن و کال فنآوری . معمولی باقی بمانند

پرسش مهمی که مطرح می شود اين است که در دنيائی که هويت های دارای قدرت .  استفاده نمی کنندمدرن
فکری و اقتصادی به مراتب بيشتری از انسان های معمولی هستند، چگونه بايد اين کار را انجام داد؟ در پاسخ 

به نظر می رسد . را داشته استبايد گفت که گونه انسان قبال تجربه برخورد با هويتی مشابه، يعنی حکومت، 
از درون يکی از حوزه های . که بهترين پاسخی که تاکنون يافته ايم استفاده از نظام چک و باالنس باشد

نظريه پرداز مشهور . مطالعات استراتژيک به نام نظريه بازی نيز می توان بينش های بيشتری کسب کرد
مطالعات نظری ابتدائی انجام داده است که به زودی منتشر فنآوری نانو، دکتر اريک درکسلر، در اين باره 

  . خواهد شد
  

سال آينده می توان انتظار داشت که ساخت و توليد مولکولی و هوش ماشينی  ٢۵٠ الی ۵٠در افق زمانی 
رقابت نظامی و اقتصادی پيشران اين . بسيار جلوتر و پيشرفته تر از تکنيک های تکامل هدايت شده باشند

.  است چرا که اکثر ملت ها می خواهند که جايگاه برتر خود را در زمينه فنآوری پيشرفته حفظ کنندفنآوری
  می توان انتظار داشت که ساخت و توليد - که آنچنان هم دور نيست–خالصه اينکه در افق زمانی مد نظر ما 

طح کنونی بوده و بنابراين مولکولی پيشرفته با هوش ماشينی و مهندسی ژنتيک به مراتب پيشرفته تر از س
  .حفظ و نگهداری تنوع انسان چالشی بزرگ باشد
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  آيا می توانيم طبيعت انسان را تغيير دهيم؟

  
  استيون پينکر

  

 
 

. پيش از آنکه به سوژه طبيعت انسان بپردازم، مايل هستم که چند جمله ای درباره مفهوم طبيعت انسان بگويم
هر . بخشی از اين کشف از عقل سليم ناشی می شود. هد کشف مجدد مفهوم طبيعت انسان هستيمامروزه ما شا

کسی که کودکی را بزرگ کرده است به خوبی می داند که کودکان صرفا يک مشت خميربازی يکسان نيستند 
محيط رشد به . يندآنها در واقع با شخصيتی متمايز از يکديگر به دنيا می آ. که منتظرند ما آنها را شکل بدهيم

همچنين علی رغم . تنهائی رفتار آنها را تعيين نمی کند بلکه توانمندی های ذاتی نيز نقش مهمی ايفاء می کنند
تاکيد انسان شناسان بر تفاوت های فرهنگی، که بی شک مهم هستند، مطالعات اخير علمی درباره وجود 

اکتشافات علمی .  طبيعت انسان شده استخصوصيات جهان شمول انسان موجب مطرح شدن مجدد مفهوم
  . نيز اهميت خصوصيات ژنتيکی را برجسته ساخته اند مربوط به ژنتيک رفتاری و عصب شناسی شناختی

  
آی مغز افراد زنده حاکی از آن است که مقادير زيادی از ماده خاکستری مغز از درجه تشابه .آر. تصاوير ام

 صرفا تفاوت های بی معنا در آناتومی نيستند بلکه پيامدهای شناخته شده اين تشابهات. ژنتيکی تاثير می پذيرد
مطالعات درباره دو قلوهای همسانی که پس از تولد از يکديگر جدا شده اند . ای برای هوش و شخصيت دارند

. نشان می دهد که شخصيت، هوش، و اکثر خصوصيات منحصر به فرد آنها به طرز شگفت آوری مشابه است
  ين اگر چيزی به نام طبيعت انسان وجود دارد بهتر است بپرسيم که آيا می توانيم آن را تغيير دهيم؟بنابرا

  
 تغيير طبيعت انسان بوده ايم؛ مثال انسان سوسياليست برایما در طی قرن بيستم شاهد تالش های انگشت نما 

 نژادی اجباری که توسط نازی نوين دوران استالين که در چارچوب آرمان گرائی انقالبی مطرح شد، اصالح
من . های آلمان پيگيری شد، و همچنين اشکال متعادل تری که در نظام های مردم ساالر غربی رخ داده اند

 يعنی مهندسی ژنتيک -همه اين موارد را کنار می گذارم و بر يک شکل ماليم تر تغيير طبيعت انسان 
 که فقط چند سال تا تولد کودکان سفارشی باقی مانده است و ما اکثر افراد معتقدند.   تمرکز می کنم-داوطلبانه 

  .بايد پيش از آنکه خيلی دير شود هم اکنون چاره ای بيانديشيم
  

در واقع به سه دليل رخداد چنين اتفاقی در . من تا حدودی درباره اجتناب ناپذيری چنين آينده ای شک دارماما 
ل نادرستی پيش بينی های تاريخی درباره آينده فنآوری های پيچيده اولين دلي. زمان حيات ما بسيار بعيد است

و . دومين دليل موانع نظری تغيير طبيعت انسان است که توسط مطالعات ژنتيکی رفتاری کشف شده اند. است
  . سومين دليل مشکالت عديده ای است که به خاطر خود طبيعت انسان ظهور می کنند
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اکثر پيش بينی ها به چند دليل . ده فنآوری های پيچيده بسيار غير قابل اتکاء هستندپيش بينی های مربوط به آين
. نخست اينکه روند يابی خطی يا تصاعدی برای پيشرفت فنآوری هميشه درست نيست. غلط از آب در می آيند

دوم .  می برندبه عنوان مثال، افراد مختلف بدون توجيه کافی قانون مور را تقريبا در مورد هر چيزی به کار
اينکه عوامل مهم و تعيين کننده ای مانند موضوعات فنآورانه، روانشناختی، و جامعه شناختی که برای تحقق 

سوم اينکه . سناريوی پيش بينی شده همگی بايد دقيقا اتفاق بيافتند، کم تر از ميزان واقعی تخمين زده می شوند
و نهايتا اينکه يک تمايل و . ندازه کافی به هزينه ها توجه نمی کنندآينده پژوهان در کنار منافع فنآوری نوين به ا

مشوق قوی برای بيان پيش بينی های شگفت انگيز در بين افراد وجود دارد به گونه ای که اگر کسی بگويد در 
  . آينده همه چيز تقريبا مانند امروز خواهد بود، حرف هايش کمتر خريدار خواهد داشت

  
می اخير درباره ژنتيک رفتاری و رشد مغز و اعصاب را مد نظر قرار دهيم، چشم انداز اگر يافته های عل

مهم ترين يافته ها حاکی از آن است که ژن های منفرد که اثرات . توليد کودکان سفارشی روشن تر خواهد شد
 ژن از طريق در واقع ترديدی نيست که ده ها هزار. روانشناختی مفيد و سازگار داشته باشند، نادر هستند

اما تا کنون نتوانسته ايم ژن های منفردی را پيدا کنيم . تعاملی پيچيده با يکديگر تاثير بزرگی بر ذهن می گذارند
که مسبب بيماری های روانی مانند اسکيزوفرنی و اوتيسم باشند، چه رسد به اينکه خصوصيات و استعدادهائی 

  . بودن، و هوش و ذکاوت را توضيح دهندمانند توانائی و ذوق موسيقائی، دوست داشتنی 
  

مغز انسان يک کيسه مملو از خصوصيات نيست که در آن يک ژن معين مربوط به يک خصوصيت معين 
رشد مغز و اعصاب فرآيندی به شدت پيچيده است به گونه ای که ژن های متعدد در چرخه های . باشد

 ها غالبا جمع پذير نبوده و الگوی ظهور ژن ها به اثرات ژن. بازخوردی پيچيده با يکديگر تعامل می کنند
  . اندازه نوع ژن های حاضر مهم است

  
حتی دو قلوهای همسان که در محيط های يکسان . موانع ديگری نيز بر سر راه تقويت ژنتيکی وجود دارند

 ناشناخته ای در اتفاق و فرآيندهای تصادفی نقش بزرگ و. رشد کرده اند، نهايتا انسان هائی يکسان نمی شوند
در واقع تاثير يک . همچنين ژن ها دارای اثرات غالب چندگانه هستند. ساختن آنچه که ما هستيم ايفاء می کنند

اکثر ژن ها اثرات چندگانه داشته و تکامل هميشه . ژن به اين بستگی دارد که با کدام آلل ديگر جفت می شود
ن برای تحقيق و آزمايش درباره تقويت ژنتيکی انسان موانع و عالوه بر اي. بهترين ترکيب را انتخاب می کند
ما نمی دانيم که چگونه اين فرآيندها را ايمن کنيم يا چگونه اثرات جانبی . خط قرمز های اخالقی وجود دارند
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نهايتا بايد توجه کنيم که اکثر ژن ها در مقادير متوسط مطلوب هستند و نه . خطرناک آن را از بين ببريم
  . رين مقدار ممکنبيشت

  
در واقع طبيعت انسان به . در پايان مايلم به يکی ديگر از موانع بزرگ ساخت انسان تراريخته اشاره کنم

اگر چه پدر و مادرها هميشه بهترين ها را برای فرزندان . خودی خود جلوی تقويت طبيعت انسان را می گيرد
ابت با ديگران کم نياورد، اما از سوی ديگر آنها يک خود می خواهند و دوست دارند که فرزندشان هنگام رق

ما همچنين بايد . انگيزه قوی برای جلوگيری از رساندن هر گونه آسيب يا خطر آسيب به کودک خود دارند
اگر قرار باشد . توجه کنيم که اکثر مردم از اشکال مصنوعی حيات گريزان بوده و آنها را شيطانی می دانند

طبيعت انسان را تغيير دهند، نه فقط دو سه نفر بلکه دو سه ميليارد نفر بايد حاضر شوند تقويت های ژنتيکی 
  .چنين تغييراتی را بپذيرند

  
با توجه به همه دالئلی که به آنها اشاره کردم از جمله پيچيدگی فرآيند رشد مغز و اعصاب، نادر بودن ژن های 

 منفعت، من فکر نمی کنم که تغيير طبيعت انسان از طريق -منفرد دارای اثرات مفيد سازگار، و موازنه هزينه
در نتيجه هنگام تدوين سياست های مربوط به اخالق زيستی ما . تقويت ژنتيکی داوطلبانه اجتناب ناپذير باشد

بايد به نادرستی پيش بينی های درازمدت توجه کرده و بر اساس واقعيت ها صحبت کنيم و نه يک سری خيال 
  .روندهای تصاعدیپردازی ها و 

  
 

 آينده طبيعت انسان
 

  ريچارد شاکت
  

 
  

من اساسا با نظرات استيون پينکر موافق هستم، البته در سخنرانی خود به چند نکته ديگر اشاره خواهم کرد و 
نخست تاريخچه مفهوم طبيعت انسان را در فلسفه قرن بيستم مرور . شايد تا حدودی از ديدگاه او فاصله بگيرم

 سپس درباره ديدگاه های ديويد هيوم و فردريش نيچه، که با قدرت خاصی و به طور جالبی اين مفهوم کرده و
در پايان ديدگاه های انتقادی خود را درباره اين مفهوم ارائه می دهم و به . را از نو مطرح کردند، بحث می کنم

  .دمواردی اشاره خواهم کرد که به نظرم هنوز ارزش تفکر و تامل را دارن
  

پرسش درباره اينکه آيا درباره طبيعت انسان چيزی فراسوی خصوصيات مشخص زيستی حقيقت دارد يا نه 
به عنوان مثال، ميشل فوکو و پيروانش فکر . هنوز يکی از سوژه های داغ مباحثات فلسفی به شمار می رود

 آن مدتهاست که سپری شده می کنند که ايده طبيعت انسان سوء تفاهمی است متعلق به قرن نوزدهم و زمان
آنها می پذيرند که تعداد فراوانی انسان وجود دارند، اما به نظرشان انسان ها صرفا امور اتفاقی تاريخی . است

. هستند و به چيزی مانند يک نقشه ساخت انسانيت که در همه ما نمود يافته است يا بايد نمود يابد، قائل نيستند
  . قات افراطی به نظر می رسد، نمايانگر ديدگاه اکثر فيلسوفان قرن بيستم استاين طرز فکر، اگر چه گاهی او
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مثال جان الک و ديويد هيوم بر اهميت طبيعت انسان تاکيد . اما بعضی فيلسوفان با اين ديدگاه موافق نبودند

البته در . دکردند و فيلسوفان عصر روشنگری فرانسه همانند هگل با شور و شوق خاصی به اين مفوم پرداختن
اين سه نفر نظرات عميق و مهمی درباره . مورد ديدگاه مارکس، کيرکه گارد، و نيچه بحث پيچيده تر می شود

.  جنبشی تحت عنوان انسان شناسی فلسفی برخی از اين ايده ها را زنده کرد١٩٢٠در دهه . اين مفهوم داشتند
نی دوم، و سپس اگزيستانسياليسم، مارکسيسم، پساساختارگرائی، و شالوده شکنی اما افکار هايدگر، جنگ جها

  . جنبش فلسفی مذکور را تحت الشعاع خود قرار دادند
  

خالصه اينکه اکثر مکاتب فلسفی قرن بيستم مفهوم طبيعت انسان را به عنوان يک ايده مفيد فلسفی کامال رد 
عت ما اساسا انسانی است مخالفند و اگزيستانسياليست ها نيز تاکيد پديدارشناسان با اين فرض که طبي. می کنند

می کنند که وجود بر ذات مقدم است و معتقدند که پذيرش مفهوم طبيعت انسان صرفا موجب می شود که از 
مارکسيست ها معتقدند که طبيعت انسان يک بنای . پذيرش آزادی انتخاب، اختيار، و مسووليت سرباز بزنيم

يک مرتجعانه است که هدف از ساخت آن به رسميت نشناختن ضرورت يک تحول انقالبی در شرايط ايدئولوژ
مشابها ساختار گرايان مفهوم طبيعت انسان را به خاطر اينکه توجه ما را از مفهوم . اجتماعی و اقتصادی است

  .ترتيبات اتفاقی تاريخی منحرف می سازد، رد می کنند
  

  
  

لسفی ادعا می کنند که پدر معنوی آنها نيچه است اما قرائت شخص من از اين فيلسوف اگرچه اکثر اين مکاتب ف
نيچه وارث مکتب هيوم بود، . حاکی از آن است که وی يکی از طرفداران مهم مفهوم طبيعت انسان می باشد

دن انسان نيچه صراحتا آغاز پروژه طبيعی ش. کسی که پيشنهاد ايجاد علم مطالعه طبيعت انسان را مطرح کرد
ها را در يک مفهوم از نو تعريف شده طبيعت انسان و نيز دستيابی به يک نوع نگرش انسان شناختی برای 

عموما نيچه را به عنوان فيلسوفی می شناسند که ديدگاهی به شدت . تفکر درباره پرسش های فلسفی اعالم کرد
ينم که معتقد است همگام با ظهور جامعه، استحاله گرا و زيست شناختی دارد، اما من او را فيلسوفی می ب

حيات حيوان به حيات انسان  تبديل شده و شکل گرفته است و در اين راستا پديده های اجتماعی و فرهنگی 
به نظر او انسانيت ما دارای يک تاريخ و تبارشناسی است و هنوز قابل تبديل ها و . حائز اهميت فراوان هستند

 -قع در نظر نيچه حيات انسان هم يک امر زيست شناختی و هم يک امر اجتماعیدر وا. گذارهای بيشتر است
گوناگونی اجتماعی و فرهنگی انسان ها در نقطه مقابل ثبات و يکنواختی نسبی ساخت زيستی . فرهنگی است
يافته بنابراين حيات انسان در رابطه با امکان ظهور اشکال نوين اجتماعی و فرهنگی خاتمه ن. آنها قرار دارد

از اين روست که بسياری از آنچه که در حيات انسان رخ می دهد صرفا بر حسب . است و انتهای باز دارد
 فرهنگی را -شايد بتوان اين رخدادهای ناگهانی اجتماعی. مولفه های زيست شناختی قابل توضيح نيستند

تيم که از حيوانيت خود بيشتر رشد ما آندسته از مخلوقات طبيعت هس. ماورالطبيعه حقيقی ما انسان ها ناميد
يک ديالکتيک مستمر بين طبيعت و پرورش موجب می شود که تفکيک اين دو از يکديگر غير . کرده ايم

  .ممکن باشد
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 تنی ما –بنابراين طبيعت انسانی ما به پرسش درباره ساخت زيستی ما، تاريخ مداری ما، و خصوصيات روان 

تعامالت و روابط پويای بين خصوصيات . يالت جنسی ما مربوط می شودشامل حواس ما، عواطف ما، و تما
ويژگی ديگر تعين است؛ .  فرهنگی به نوعی ضربان قلب انسان ها به شمار می رود– تنی و اجتماعی –روان 

يعنی شيوه ای که ذهنيت اشياء را در آن می يابد و تحت تاثير عينيت های توليد شده توسط انسان ها دچار 
طبيعت انسانی ما همچنين شامل پديده بين االذهانی است که واسطه آن نشانه ها، . و گذار می شودتحول 

ويژگی ديگر . قراردادها، و نهادها بوده ولی توسط هيچ يک از اشکال و ساختارهای آنها تثبيت نشده است
مشابه ما هم مغز داريم و هم به طريقی . وجود انسانی ما رابطه ما با بدن است، چيزی که هم داريم و هم هستيم

  . ترکيب همه اينها در تاريخ و تبارشناسی بشريت جای گرفته اند. ذهن
  

در نظر اين دو فيلسوف . موارد فوق فهرستی کوتاه از موضوعاتی است که هيوم و نيچه مطرح کرده اند
 تا کنون ارائه شده مفهوم انسان کامال متفاوت با مفهومی است که در سنت فلسفی غرب از زمان افالطون

همچنين ديدگاه مذکور با طرز فکر دانشمندان علوم شناختی که بعد ذهنی حيات انسان را صرفا . است
درست است که هر آنچه درون ما رخ . رخدادهای نوروفيزيولوژيک پوشيده در لفافه می دانند، متفاوت است

عميق تر و بيشتر واقعيت انسان، که تبيين و می دهد دارای چنين ابعادی است، اما چنين تحليلی موجب درک 
  .تعين آن در پديده های اجتماعی و فرهنگی است، نمی شود

  
اطالعاتی که ما به درون می بريم به صورت طرحی خالصه وار در آمده و با زمينه های تفسيری و ارزيابانه 

 ما اين نظام ها را به درون می بريم .ای که درون آنها معنا تشکيل می شود، ارتباطی تنگاتنگ برقرار می کنند
ما به واسطه اين نظام ها با يکديگر . و همگام با يادگيری آنها اصالحات و پااليش های الزم را انجام می دهيم

در واقع اين نظام های نشانه شناختی و درونی شده دست کم به اندازه دستگاه های . ارتباط برقرار می کنيم
محتوای معنا بخش نمايه ها، و نه . يدن به نشانه ها نقش مهمی ايفاء می کنندحسی و عصبی در معنا بخش

محتوای مذکور خود . مکانی که چنين نمايه هائی موثر می شوند، در حيات انسان اهميت فوق العاده دارند
  .  اجتماعی آن باشد–نيازمند تحليلی است که معرف ظرافت های نشانه شناختی و تعين فرهنگی 

  
می توان يک . کر می کرد که ما می توانيم نسبت به اين پروژه به يک معنای طبيعت گرايانه قائل باشيمنيچه ف

موجود هابزی را تصور کرد؛ يک بدن دارای يک مغز که وارد ترتيبات گروهی می شود که در آنها توسعه 
تيبات اجتماعی پيچيده تر و اين الزامات موجب ايجاد تر. ارتباطات و هماهنگی رفتار بسيار حائز اهميت است

عالوه بر اين، روابط بين اين عناصر اساسا . نظام های ظريف تری شامل قراردادها و قوانين جديد می شود
کاربرد و کارکرد آنها را تحت تاثير قرار داده و نظام های پويای اجتماعی مختلف به نوبه خود در آنها نمايانده 

ی، تفسيری، و ارزيابانه، ساختار شيوه مواجهه انسان ها را با يکديگر در نتيجه طرح های مفهوم. می شوند
وجود انسان ها به واسطه حوزه های پديده های نشانه ای، که به صورت اجتماعی ايجاد شده . تعيين می کنند

گر  تنی انسان محو نشده است بلکه ماهيتا تبديل شده و چيزی دي–در واقع طبيعت روان . اند، معنا  می يابد
عالوه براين، طبيعت انسان به درون اشکال ساخت يافته اجتماعی و نشانه ای راه يافته . جايگزين آن شده است

  .است
  

 اجتماعی اقداماتی انجام –ما به عنوان انسان در واکنش به يک رويداد، يک پيام، يا ارتباط در دنيای فرهنگی 
اما مغز اين نمايش جالب را به تنهائی هدايت نمی .  کندقطعا مغز در اين ميان نقش مهمی ايفاء می. می دهيم

مغز شيوه استثنائی وجود ما را ميسر می سازد و تعيين می کند که اين ساختارهای اجتماعی و نشانه ای . کند
حيوانات ديگر نيز مغز دارند اما از انواع . چه شکلی خواهند داشت و کدام مسير رويدادها آشکار خواهند شد

دليلش اين است که . زهائی که ما انسان ها به آنها واکنش نشان می دهيم، کامال غافل و ناآگاه هستندمختلف چي
چه چيزی الزم است که بين نظام های نشانه ای و فرآيند های عصبی تعيين کننده رفتار . آنها فاقد ذهن هستند

به بيان ديگر، . نها وجود داشته باشدواسطه شود؟ بايد شيوه ای برای درونی سازی آنها و نماياندن محتوای آ
  . بايد يک واسطه بين نظم نشانه ای عينيت يافته و نظم عصبی وجود داشته باشد

  
درست است که ما يک دستگاه عصبی . ذهن ما انسان ها با نوعی آموزش نشانه ای اجتماعی کار می کند
من فکر می کنم که ايده . را از ياد بريمداريم، اما هنگام توصيف آن نبايد تفاوت بين حقيقت و کل حقيقت 

طبيعت انسان قطعا آينده ای دارد و مالحظه و بررسی اين مفهوم از ديدگاه های فلسفی و علمی نه تنها ميسر 
اما بايد . البته اين مطالعات تا حدودی به هم ريخته، نا منظم، و آزمايشی خواهد بود. بلکه بسيار جالب است
  . يعت انسان نيز همين گونه استاذعان کنيم که خود طب
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  علم و ساختارشکنی طبيعت انسان

  
  دانيل کولز

  

 
 

من می خواهم راجع به انقالب بزرگی صحبت کنم که اخيرا درک ما از انسان ها را کامال متحول کرده است و 
عصب انقالب معاصر که به ژنتيک و علم . سپس از ديدگاهی تاريخی چنين پيشرفت هائی را بررسی کنم

اولين انقالب زمانی رخ داد که . شناسی مربوط می شود در واقع سومين انقالب در حافظه تاريخی ماست
دومين انقالب نظريه داروين بود که احساس تافته جدابافته بودن انسان را در . فهميديم زمين مرکز جهان نيست

نوان حيوانات انسان شده از موهبت هائی البته پس از اين دو انقالب علمی متوجه شديم که ما به ع. هم شکست
همچون هوش سرشار، عواطف، و ظرفيت هائی برای اخالق، زيبائی شناسی، زبان، فرهنگ و علم و در يک 

دغدغه امروز من به جنبه های علمی . کالم همه آنچه هسته اصلی طبيعت انسان ناميده می شود، برخورداريم
خبگان ربطی ندارد، بلکه می خواهم به تغييراتی اشاره کنم که در و دانشگاهی اين جابجائی در طرز فکر ن

  .تفکر عامه مردم درباره طبيعت انسان رخ داده اند
  

اگر چه تقريبا به مدت يک قرن بحث درباره مفهوم طبيعت انسان در محافل فلسفی و دانشگاهی غرب از مد 
. به چيزی به نام طبيعت انسان اعتقاد داشته اندافتاده و ممنوع است، اما مردم عادی، دست کم تا چندی پيش، 

انقالب علمی کنونی با تجزيه انسان ها به قطعات و اجزاء تشکيل دهنده آنها چنين مفهومی را به چالش کشيده 
البته اين اتفاقی کامال جديد نيست چرا که بيش از صد سال است که همه ما می دانيم انسان ها بر حسب . است

دها و نيز برحسب خرابی ها و از کارافتادگی ها مجموعه ای بسيار بزرگ از ماشين های ساختار و کارکر
با اين وجود، وقتی صحبت از ساختار شکنی و تجزيه انسان می شود ذات و . فيزيکی و شيميائی هستند

ار دو حوزه پيشرفت علمی در هسته اصلی اين تغيير و جابجائی قر. خودمختاری انسان هدف گرفته می شود
پيشرفت های سريع ژنتيک انسان در ترکيب با فنآوری های نوين تناسلی و پيشرفت های : دارند که عبارتند از

مردم از اين پيشرفت های علمی هم شگفت زده شده اند و هم تا حدودی . خيره کننده در علوم عصب شناسی
  . دچار ترس و نگرانی

  
آ . ان. فرد و تحليل کارکرد آنها بر حسب رمزهای دیآ نوترکيب از طريق جداسازی ژن های من. ان. دی

موجب شده است که هنگام مطالعه ژنتيک انسان تحليل و بررسی شجره نامه های خانوادگی ضرورتی نداشته 
نقشه برداری بسيار سريع و زنجيره يابی ژنوم انسان سبب شده که امکان آشکارسازی محتوای ژنتيکی . باشد

با ترسيم . ابراين از اين پس می توانيم نقشه ساخت تک تک انسان ها را به دست آوريمهر فرد فراهم شود و بن
اين نقشه، که اساسا تعيين کننده همه کارکردهای انسان از جمله عواطف و درک است، احساس حيرت و 

 علم عصب شناسی که به سرعت در حال. فروکش کرده استتعجبی  که زمانی راجع به حيات انسان داشتيم 
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 محصول فعاليت پيام رسان های  ماپيشرفت است  نشان می دهد که چگونه حواس و توانائی های شناختی
عصبی، باال و پائين رفتن غلظت هورمون ها، شبکه های عصبی، و صدها ميليارد سلول عصبی در هم تنيده 

رد هر منطقه از مغز عصب شناسان می توانند با تمرکز بر ميزان فعاليت پيام رسان های عصبی کارک. است
از اين روش نه تنها برای مطالعه بيماری های مغز و اعصاب استفاده می شود بلکه می . را تشخيص دهند

  . توان برخی رفتار های ناهنجار و مخرب اجتماعی را نيز تحليل کرد
  

  
  

ام خواهند شد به بسياری از کارشناسان بر اين باورند که ژنتيک و علم عصب شناسی نهايتا با يکديگر ادغ
در نتيجه رفتار و هويت های . گونه ای که می توان يک هم بستگی معنادار بين ژن ها و نتايج اسکن مغز يافت

جسم مادی ما و فرآيندهای فيزيولوژيکی که آن را . تک تک انسان ها يک توضيح و دليل ژنتيکی خواهد داشت
به نظر زيست شناسان اين ظرفيت های بی نظير . دهدايت می کنند موجب ايجاد ظرفيت انسان بودن می شو

  .شامل درک هنر و زيبائی می شود که در واقع فرآورده های منتخب تکامل هستند
  

پيشرفت های به دست آمده در ژنتيک و علم عصب شناسی موجب جابجائی چشمگير در کاربردهای اجتماعی 
 به منظور ممانعت از تالش برای تغيير و بهبود در قرن گذشته محافظه کاران. زيست شناسی انسان شده اند

شرايط زندگی افراد از طريق بهبود محيط زندگی اجتماعی غالبا به داروينيسم اجتماعی و متحد نزديک آن 
طرفداران به نژادی افزايش جمعيت انسان های رنجور و محروم را . يعنی اصالح نژادی متوسل می شدند

اما مخالفان آنها و هواداران پيشرفت اجتماعی نيز از اصالح . کا می دانستندتهديدی برای کيفيت جامعه آمري
اما استفاده از علم، حتی با قصد پيشرفت . نژادی زيستی استقبال می کردند تا روند فساد نژادی را متوقف کنند

  . اجتماعی و سياسی، غالبا منجر به کاهش يا صدمه ديدن آزادی های فردی شد
  

که در رويکرد معاصر از زيست شناسی رفتار انسان به عنوان تضمينی برای مهندسی شايان ذکر است 
بلکه روند کنونی حاکی از آن است که افرادی می خواهند به کمک اين مفهوم . اجتماعی استفاده نمی شود

ايستی به بيان ديگر، اگر طبيعت شما حکم می کند که کار ناش. مسووليت اخالقی را از دوش انسان بر دارند
يکی از راه های جبرانی برای رفع نقائص ژنتيکی اين خواهد بود که . انجام دهيد، ديگر شما مقصر نيستيد

اما روندهای اخير عکس اين موضوع را نشان می دهند به اين صورت که . محيط زندگی را اصالح کنيم
 چه قرار است از ژن درمانی مشابها اگر. پزشکان برای تغيير رفتار فرد به قرص و دارو متوسل می شوند

برای از بين بردن بيماری های ارثی استفاده شود، اما می توان از اين روش برای تقويت خصوصيات مطلوب 
يکی . و ارزشمند در نظر جامعه مانند هوش و ذکاوت، استعداد و توانائی ورزشی، و زيبائی نيز استفاده کرد

  . انسان اين باور عمومی است که ما می توانيم آن را تغيير دهيماز نشانه های وجود رويکرد به تجزيه طبيعت
  

يکی از ويژگی های روند زيستی شدن طبيعت انسان اين است که چنين رويدادی در يک محيط به شدت 
دسترسی . چنين ترکيبی عواقب هشدار آميز متعددی در پی دارد. تجاری و مبتنی بر بازار آزاد رخ می دهد

طالعات ژنتيکی افراد موجب می شود که از بيمه کردن يا حتی استخدام بعضی افراد پرهيز کارفرمايان به ا
عالوه براين، انگيزه قاچاق اندام انسان، بويژه قسمت هائی که تصور می شود ذات اصلی انسان در آنها . کنند



 

 27

شامل مالکيت فکری امروزه چارچوب حقوقی مربوط به تملک کاالها که . تجمع يافته، بسيار قوی خواهد بود
نيز می شود به سمت گياهان، حيوانات، و ژن های مهندسی شده انسان گسترش يافته است و بعيد نيست که 
  .روزی اندام های تراريخته انسان و حتی يک انسان کامل جزو دارائی های يک انسان ديگر به شمار روند

  
خصوصيات وصف ناپذير انسان همچون فرديت، بسياری از افراد نگران تاثيرات بالقوه فنآوری زيستی بر 

استفاده از فارماکولوژی روانی نيز زنگ های هشدار را به صدا درآورده است . آرزومندی، يا نبوغ هستند
چرا که روانپزشکان رفتارهای ناهنجار يا منحرف را در چارچوب يک پاتولوژی می بينند که بايد با استفاده 

فرانسيس فوکوياما بويژه نگران اين است که مبادا پيشرفت های . فع و اصالح کرداز مواد شيميائی آنها را مرت
او معتقد است . فنآوری زيستی موجب تزلزل يا نابودی مفاهيم بنيادينی مانند عدالت، اخالق، و حقوق بشر شوند

 نگذاشته که اصول تجاری، سودآوری، و جاه طلبی حاکم بر بازار فنآوری زيستی جائی برای خويشتن داری
است و بايد تا دير نشده مهارهای سياسی و حقوقی الزم وضع شوند تا مطمئن شويم که پيشرفت های اين 

  . فنآوری ها به ناچار از کنترل خارج نخواهند شد
  

در واقع در روند زيستی شدن طبيعت . البته شايد چنين هشدارها و واکنش هائی به نوعی زياده روی باشند
هنوز هيچ کسی کامال نمی داند که ژن ها چطور رفتار . غه های علمی قابل مالحظه هستيمانسان شاهد مبال

انسان را کنترل می کنند، چطور شبکه های عصبی درک و دانش ايجاد می کنند، و چطور سيستم پيچيده مغز 
اند از حق به نظر بعيد می آيد که بر اساس قانون اساسی آمريکا کسی بتو. آگاهی و هوشياری را می سازد

با اين وجود، ضروری است که در اين حوزه اخالق . مالکيت بر جزء يا کل يک انسان ديگر برخوردار شود
اگر اخالقيات را به عنوان پرسش های کهنه و منسوخ شده به حاشيه برانيم، در حالی که صنعت . حاکم باشد

 بدن انسان درست مانند بقيه کاالهای توليد قطعاتو فنآوری زيستی به ساختار شکنی، بازطراحی، و ساخت 
مصرفی می پردازد، قوانينی که اين قطعات را از صدور مجوز، ثبت اختراع نامه، و به طور کلی مالکيت 

امروزه کشور آمريکا در زمينه زيستی . فکری معاف می کنند، مبنای اخالقی خود را از دست خواهند داد
هبر جهان به شمار می رود و اروپائيان دنيای قديم بر لزوم کردن و تجاری سازی قطعات طبيعت انسان ر

با توجه به جهانی شدن اقتصاد مرتبط با فنآوری های برتر، در . مالحظه اخالقيات اصرار می ورزند
  . چگونگی پرداخت ما به موضوع ساختارشکنی طبيعت انسان تاثيری مشابه احساس خواهد شد

  
مفهومی کيهان شناسی کوپرنيک و پذيرش اين واقعيت که زمين مرکز جهان ما به خوبی توانسته ايم با عواقب 

همچنين آندسته از افرادی که نظريه تکامل داروين را پذيرفته اند ديگر مثل گذشته ها . نيست کنار بيائيم
اما اکثر مردم آمريکا از روش های افراطی سابق برای اصالح و پااليش . کارشان به پوچ گرائی نمی رسد

- ما قطعا می.  سر در نياورندادی می ترسند حتی اگر از واقعيت های علمی و به ظاهر درست اين کارهانژ
توانيم با اين دانش زندگی کنيم که همه انسان ها متشکل از تعداد زيادی قطعات ريز، ژن، سلول عصبی و 

.  ژن ها و شليک نورون ها بدانيمبا اين وجود، می توانيم انسان را چيزی فراتر از فعل و انفعال. غيره هستند
ما صرف نظر از اينکه چه کار خواهيم کرد می توانيم و بايد هنگام پرداختن به انسان ها به شخصيت، 

خودمختاری، و شان آنها احترام بگذاريم حتی اگر می دانيم که همه ما صرفا ساختارهائی بزرگ متشکل از 
  . قطعات مختلف کوچک هستيم
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  پرستی و آينده نسل کشی ژنتيکی  ژن پرستی، نژاد
 

  جورج اناس
 

 
  

ايشان بحث را به اينجا رساندند و من قصد . من در ادامه نظرات پرفسور کولز مطالب خود را بيان می کنم
پيش بينی هميشه دشوار است اما می خواهم از خود بپرسيد آيا ممکن است که جلوی . دارم که به آينده بنگرم

ری نانو يا مهندسی ژنتيک جرم الين را بگيريم تا نگذاريم که يک نوع متفاوت و جديد انسان، اگر نگوئيم فنآو
آيا . هر طور که به اين پرسش پاسخ دهيد، سوال ديگری مطرح می شود. يک گونه کامال متفاوت، خلق شود

اجازه نداد که يک زير گونه يا می توان ساز و کاری تهيه کرد که کاربرد اين فنآوری ها را هدايت کرده و 
  شود؟بشر گونه متفاوت و قوی تر موجب نابودی، انقراض، و بهره کشی از نسل 

  
طرفداران مهندسی ژنتيک، و به طور کلی دانشمندان، درباره حوزه تخصصی خود خوش بين هستند و غالبا 

ند که اکثر خطراتی که موجب آنها مرتبا بحث می کن. فرض می کنند که همه چيز پايان خوشی خواهد داشت
 - مانند ضررهای غذاهای اصالح شده ژنتيکی يا امکان بروز نسل کشی ژنتيکی–ترس و هراس مردم شده اند 

استيون پينکر در اينجا از ما خواست که سياست . بر پايه سوء تفاهم درباره واقعيت های علمی استوار هستند
اما من نمی فهمم که چرا حتما . يم و نه يک سری خيال پردازی هااخالق زيستی را بر اساس واقعيت ها بنا نه

بايد اخالق بر پايه واقعيت استوار باشد در حالی که شايد خود علم نيز به يک سری نظريه و حدس و گمان 
  .من فکر می کنم هر دوی ما می توانيم سناريوهای خوب و بد آينده را خيال پردازی کنيم. تکيه داده باشد

  
 که آغاز پروژه ژنوم انسان اعالم شد اکثر دانشمندان ادعا کردند که يکی از منافع اين پروژه از بين زمانی

قرار بود که اين دانشمندان نژاد پرستی و همه تفاوت های . رفتن هميشگی اعتبار علمی نژاد پرستی خواهد بود
اما اکنون شاهديم که اين . ن کار را بکنندخيلی خوب می شد اگر می توانستند اي. بين انسان ها را ريشه کن کنند

امروزه دانشمندان ادعا می کنند از آنجا که داروها تاثيرات . نگرش ماليم در معرض حمله واقع شده است
من نمی خواهم . متفاوتی بر سفيد پوستان و سياه پوستان دارند، عدم تفاوت های بنيادين بين نژادها حقيقت ندارد

است، بلکه می خواهم تاکيد کنم که وعده های پروژه ژنوم انسان يک نوع تب هيجانی بگويم حق با چه کسی 
مثال يکی از آنها اين است که ما فقط . البته انواع ديگر تب هيجانی نيز وجود دارند. بود که محقق نخواهد شد

 خواهم راجع به اما من می. بايد نگران محافظت از سوژه های آزمايش های ژنتيکی باشيم تا آسيبی نبينند
  . خطرات و عواقب بسيار گسترده پيشرفت های فنآوری برای جامعه بشری صحبت کنم

  
 هاول معتقد بود که فقط از طريق ايجاد وواکال. ضروری است که ما از اين ديدگاه موضوع را بررسی کنيم

 استبدادی تماميت خواه حکومت های ظهوراز يک آگاهی گسترده در جامعه بشری می توانيم اميدوار باشيم که 
مشابها فرانسيس فوکوياما اساس مفهوم حقوق بشر را از . و کاربرد سالح های کشتار جمعی جلوگيری کنيم

پس از پايان جنگ جهانی دوم در اعالميه جهانی حقوق بشر نخست اعالم . مفهوم طبيعت انسان بر می گيرد
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عالوه بر اين، نتيجه .  اين حقوق جهان شمول هستندشد که چيزی به نام حقوق بشر وجود دارد و دوم اينکه
جنايت عليه بشريت معموال شامل مواردی مانند . گرفته شد که جنايت های مشخصی عليه بشريت وجود دارند

اما من معتقدم که نوع . قتل، نسل کشی، برده داری، شکنجه، بازداشت دلبخواهی، مفقوديت، و غيره می شود
 که با اجازه حکومت ها عليه مردم ،شريت نيز وجود دارد که شامل چنين انواع مخربیديگری از جنايت عليه ب

در اين نوع نوين جنايت عليه بشريت گونه های انسان با هدف تغيير گسترده . صورت می گيرد، نمی شود
 تغييرات ژنتيکی جرم الين موجب می شوند که يک فرد. طبيعت آنها مورد تهاجم مستقيم واقع می شوند

مشخص آنقدر با ديگر هم نوعان خود متفاوت شود که ديگر خود را هم نوع آنها نداند يا اصال خود را به 
جامعه جهانی بايد قاطعانه همانند سازی انسان را به عنوان يک فنآوری که .  جديد بداندنوعمتعلق به يک 

ی جرم الين نيز نمونه ای ديگر از مهندس. عواقب بسيار گسترده در پی دارد ممنوع و غير قانونی اعالم کند
اگر طبيعت انسان تغيير کند مبانی . دخالت های فنآوارانه است که طبيعت و تعريف انسان را تهديد می کند

 .اساسی حقوق بشر متزلزل و نابود خواهد شد
 

  
  

. تحميل نشوديکی از حقوق بنيادين بشر اين است که بدن هيچ کسی مورد تهاجم واقع نشده يا به زور بر او 
تقويت ژنتيکی بدن يا مثال کاشت يک دستگاه در مغز، که قرار است شما را بهتر کند، از جمله اين موارد 

من نمی دانم که چگونه می . در واقع خود مختاری، فرديت، و شخصيت جزو حقوق بنيادين بشر هستند. است
دانشمندان متعددی خواهان تثبيت . توجيه کنيدتوانيد چنين حقوقی را در مخلوقی که کامال متفاوت با شماست، 

 ميليارد سال قدمت ٣/۵آ، که . ان. آنها معتقدند که تفکر درباره چگونگی تغيير زنجيره دی. چنين حقوقی هستند
تثبيت اين حقوق تازه شروع .  صرفا نتيجه تکبر و خودبزرگ بينی است،دارد، با هدف ساخت کودکان بهتر

ازوکار حقوقی دارای ضمانت اجرائی مانند دادگاه بين المللی رسيدگی به جنايات ايجاد ما بايد يک س. کار است
و نهايتا بايد . همچنين بايد يک موافقت نامه بين المللی تهيه شود که همه ملت های جهان عضو آن باشند .کنيم

ازی، مهندسی ژنتيک يک شورای بين المللی اخالق زيستی تشکيل شود تا راجع به موضوعاتی مانند همانند س
جرم الين، فنآوری نانو، پيوند عضو بيناگونه ای، و هر نوع فنآوری ديگری که گونه های انسان را تغيير داده 

  . يا نسل آنها را در معرض خطر قرار می دهد بحث و گفتگو کنيم
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ه يک فنآوری نو بايد برای تغيير اين قوانين و اجازه توسع. چنين فنآوری هائی بايد غير قانونی اعالم شوند
و اگر احتمال می . طرفداران فنآوری مذکور ثابت کنند که وزن منافع آن بيشتر از وزن مخاطرات آن است

مصوبات اين شورا . رود که اصول بنيادين انسانی نقض شوند، آنگاه تحليل سود و زيان کافی نخواهد بود
اهند داشت که بر اقدامات متوجه تغيير گسترده گونه دائمی نخواهد بود بلکه بيشتر جنبه يک اصل احتياطی خو

ن سامسووليت اثبات خوبی يک پيشرفت جديد بر عهده همه دانشمندان، کارشنا. های انسان اعمال می شود
  .فنآوری، و شرکت هائی خواهد بود که طرفدار چنين پيشرفت هائی هستند

  
نويسندگان . ير دهيد زمينه نسل کشی فراهم می شوداين اقدامات توجيه پذيرند زيرا اگر طبيعت انسان را تغي

.  تخيلی مدت های مديدی است که راجع به اين موضوع فکر کرده و کتاب نوشته اند–کتاب های علمی 
افرادی که درباره آينده فنآوری . هنگامی که يک مخلوق لقب غير انسان بگيرد انگيزه نسل کشی بروز می کند

  . ی کنند به نتايج مشابهی رسيده اندروباتيک خيلی فکر مو نانو 
  

امروزه سازمان های بين المللی با مشکالت اجرائی . مشکل ترين کار تصويب چنين موافقت نامه ای است
بااين وجود، ما بايد همانند سازی تناسلی و مهندسی ژنتيک جرم الين را غير قانونی . عديده ای مواجه هستند

بی ترديد تحليل .  که چگونه بايد اين قضاوت ها و داوری ها را انجام داداما اصال روشن نيست. اعالم کنيم
بايد ببينيم قوانين حاکم بر تصميم گيری چه خواهد بود؟ چه زمانی کره زمين برای .  منفعت کافی نيست–هزينه 

جديد صد خلق گونه های جديد ايمن خواهد بود؟ شايد الزم باشد که گونه های انسان پيش از معرفی يک گونه 
برخی افراد معتقدند که قطعا در صد . سال صبر کنند تا ببينيم که آيا بازهم شاهد نسل کشی خواهيم بود يا نه

ديگر دوام  سال خوب اگر ما نمی توانيم بدون قتل عام يکديگر صد. سال آينده نسل کشی هائی رخ خواهد داد
  . ود مطمئن باشيمبياوريم شايد برای خلق انسان های جديد نبايد زياد از خ

  
  

  داستان دو گونه انسان   
 

  راجر شاتوک
 

اما گاست ادامه می دهد که ". انسان هيچ طبيعتی ندارد" استيون پينکر به نقل از اورتگا يی گاست گفت که 
من می خواهم راجع به يکی از تجارب فکری برجسته درباره آينده طبيعت انسان بحث ". انسان تاريخ دارد"

داستان به قرن هيجدهم باز می گردد؛ زمانی که سفرهای اکتشافی .  اين کنفرانس به آن اشاره ای نشدکنم که در
. اروپائيان به سرزمين های ناشناخته و کشف گياهان، جانوران، و جوامع انسانی بيگانه به اوج خود رسيد

 ١٧٢۶در سال . ی است مولکولی نيز شبيه چنين سفرهای اکتشافزيست شناسیتحقيقات امروزی در زمينه 
اين کتاب به عنوان يکی از آثار کالسيک ادبيات با . شد سوئيفت منتشر ان نوشته جانات"سفرهای گاليور"کتاب 

  .زيرکی خاصی به نگارش در آمده است
  

کتاب گاليور را به ساحل جزيره ای می اندازد که در آن طبيعت انسان از درون يک منشور  در اين  سوئيفت
در اين جامعه مخلوقاتی اسب مانند به نام وينهينمس از موهبت عقل و زبان برخوردارند و با . گذشته است

صلح و آرامش زندگی می کنند در حالی که دسته ای ديگر از موجودات بوزينه مانند به نام ياهو از توحش 
زينه مانند دوری کند و گاليور تالش می کند از ياهوهای بو. برخوردارند و هميشه در حال جنگ و نزاع هستند

يکی از صحنه های پرسروصدای داستان يکی از ياهوهای ماده شهوتی به عنوان نمونه ای جذاب از گونه  در
شود و آخر داستان   ديوانه میبحث می کندگاليور از بس با اين دو گونه . خودش برهنه دنبال گاليور می کند

  . جات می دهديک ناخدای پرتغالی به جزيره می آيد و او را ن
  

هدف سوئيفت از نوشتن اين هجونامه انتقاد از هم عصران خود بود که به طور افراطی برای عقل و منطق 
در نظر ما که امروز کتاب سفرهای گاليور . بيش از احساسات و ديگر موهبت های انسانی ارزش قائل بودند
يا قهقرائی به دو گونه مختلف تفکيک می شوند، را می خوانيم و می بينيم که انسان ها پس از يک سير تکاملی 

داستان سوئيفت يک ديستوپيای مضاعف است و به ما هشدار می دهد که طبيعت خود را دستکاری نکنيم و 
گاليور وقتی با توحش هيوالوار بوزينه مانندها و . گرنه سرانجامی جز غم و اندوه و پسرفت نخواهيم داشت

  . مواجه می شود کارش به جنون می کشدتکبر منزجرکننده اسب مانندها
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او نيز در .  است١٨٩۵ولز در سال . جی. نوشته ايچ" ماشين زمان"يکی ديگر از آثار ادبی معروف کتاب 
يکی . کتاب خود مسافری را در سرزمينی رها می کند که در آن دو گونه منشعب شده از انسان زندگی می کنند

که از نسل زمين داران ثروتمند بوده و اهل کارکردن و زحمت کشيدن الوی های عروسک مانند درون تهی 
نيستند و ديگری  طبقه زحمتکش کارگر که از مدت ها پيش به زير زمين فرستاده شده و به موجوداتی به نام 
به . مورلوک تبديل شده اند و به عنوان يک سری جانور وحشی کارخانه ای الوی ها را به جای غذا می خورند

  .  ولز خودخواهی اصالح ناپذير انسان ها منجر به چنين انحطاط اجتماعی و زيستی در آينده می شودنظر
  

در اين کتاب . چاپ شده است" از نو ساختن بهشت" با عنوان سيلور اکنون پس از گذشت يک قرن، کتاب لی 
به دو گونه مجزا تفکيک شده نيز ما با مسافری آشنا می شويم که به جامعه ای وارد می شود که در آن بشريت 

يکی انسان های تقويت شده که اجدادشان همه گونه جراحی و مهندسی ژنتيک را بر روی خود انجام : است
اين کتاب به طرز سبکسرانه . داده اند و ديگری انسان های معمولی که در خاکروبه انسانی خود جا مانده اند

سيلور دوبار از ولز نام . ری زيستی تعريف و تمجيد شده استای خوش بينانه است و در آن از همه نوع فنآو
او اقدامات . می برد اما سوئيفت را فراموش می کند در حالی که او بيش از آنچه که فکر می کند گاليور ماست

ژنتيکی موجود برای بهبود خود و فرزندانمان را در اقتصاد بازار آزاد و بدون هيچ حد و مرزی، البته به جز 
درست مانند گاليور که نخست تملق اسب مانندهای . يز از آسيب های بالقوه فردی، تائيد و توجيه می کندپره

تقويت های غير قابل تصور در ظرفيت های " عاقل را می گفت سيلور نيز در کتاب خود با لذت خاصی از 
برخی ترس ها و نگرانی او تنها در در بخش پايانی کتاب . صحبت می کند" انسان و طراحی مطلوب کودکان

شخصيتی خيالی به نام دکتر وارشيپ نتايج تقويت های ژنتيکی را مرور می کند تا ببيند آيا . ها را بيان می کند
 خود را در ،اما او می فهمد که ديگر خيلی دير شده است و ضمن اظهار تاسف. اشتباهی رخ داده است يا نه

اينجا ديگر سخن از هجو و تمسخر . مساز و عقب مانده تسليم می بيندبرابر تقسيم طبيعت انسان به دو گونه ناه
  . نيست بلکه نوعی بغض و غم پنهان است

  
آخرين نکته ای که بايد به آن اشاره کنم بحث افزايش طول عمر انسان است که حالت ايده آل آن جاودانگی 

 شامل همه تقويت های ژنتيکی الزم فهرست بلند باالئی که سيلور در فصل آخر کتاب خود ارائه داده. است
برای افزايش قوه ادارک، بهبود اخالقيات، و تله پاتی راديوئی می شود و همه اينها نهايتا برای اين است که 

آيا مرگ برنامه ريزی : اما سيلور پرسش مهمی را از ياد برده است. انسان راهی برای فرار از مرگ پيدا کند
ی تعريف کننده طبيعت بشر است؟ در نتيجه  او نمی تواند در ادامه داستان های شده ژنتيکی يکی از ويژگی ها
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آيا واقعا زندگی ای که .  بسيار مهم يعنی رابطه بين مرگ و طبيعت انسان بپردازدیسوئيفت و ولز به موضوع
حترام زيادی در آن خبری از مرگ نباشد ارزش زيستن دارد؟ البته در پايان بايد بگويم که برای کتاب سيلور ا

  .سخنرانی من نتيجه اش بود. قائل هستم و مطالب آن را عميقا تکاندهنده می دانم
  

 
  جورج اناس

 
اول اينکه ما می خواهيم در آينده چه نوع انسان هائی وجود داشته باشند و . من می خواهم دو سوال بپرسم

 دنيائی بسازيم که در آن اختالف ها محترم چگونه می خواهيم آنها را تغيير دهيم؟ دوم اينکه چگونه می توانيم
برای بررسی اين سواالت مايل هستم که نگاهی به دو کتاب . شمرده شده و بهانه ای برای نسل کشی نباشند

اثر جورج اورول " ١٩٨۴" اثر آلدوس هاکسلی و ديگری " دنيای قشنگ جديد" داستانی معروف يکی 
  .بياندازم

  
ا به تصوير می کشد که شرطی شدن و قرص و دارو در آن حرف اول را می دنيای قشنگ جديد جامعه ای ر

 جنين يکسان متولد شده و سپس به يک طبقه ٩۶در اين جامعه هر کسی درون فضای پيله مانندی شامل . زند
در واقع مسير زندگی شما بالفاصله پس از تولد تعيين می شود؛ اينکه چه . اجتماعی مشخص تعلق می گيرد

نه تنها زندگی شما شرطی می شود بلکه اگر بفهمند که دچار خرابی شده . يد، چه چيزی بپوشيد و غيرهکاره شو
ايد يا حفظ کارکردهايتان ايراد دارد با دادن يک سری شعار يا دادن رژيم های غذائی سرشار از داروهای 

ند امروزه در دسترس قرار در واقع اين همان داروهائی است که خيلی ها معتقد. خاص شما را خوب می کنند
در اين نوع نگاه به جامعه انسان ها از انسانيت تهی شده و آزادی و خالقيت، که خصوصيت های . دارند

امروزه نگرش شورای مشورتی اخالق زيستی رئيس جمهور  .برجسته انسان هستند، از او گرفته می شود
نند که تنها راه متوقف ساختن نگرش غير انسانی و آنها فکر می ک. آمريکا اساسا فرقی با نگرش مذکور ندارد

کاالئی به انسان ممنوع کردن چيزهائی مانند همانند سازی انسان و مهندسی ژنتيک جرم الين و نگرانی 
من فکر می کنم که .  فراوان راجع به تحقيقات درباره جنين و اندام انسان، فروش تخمک مرغوب و غيره است

آنها قطعا از واژه ژنتيک تناسلی دچار .  را قانونمند کنندسيلور  که فنآوری تناسلی لیگام بعدی آنها اين باشد
  .وحشت شده و تالش خواهند کرد که جلوی آن را بگيرند

  
 حکومتی را نشان می دهد که برای تهی کردن مردم از انسانيت از شرطی ١٩٨۴جورج اورول در کتاب 

تژی مراقبت و ارعاب را برمی گزيند تا شهروندان خود را متقاعد کند شدن يا دارو استفاده نمی کند بلکه استرا
به نظر من پس از . که انسانيت خود را رها کرده و در برابر حکومتی که هميشه آنها را می پايد، تسليم باشند

 جان. محتمل تر از سناريوی دنيای قشنگ جديد است) برادربزرگ(حادثه يازده سپتامبر سناريوی قيم مآبی 
حکم قضائی برای  اشکرافت اعالم می کند که به منظور حفاظت از حقوق مدنی شهروندان آمريکائی بايد فعال

بازرسی منازل يا شنود ارتباطات را کنار بگذاريم و اجازه دهيم که افرادی را بدون حکم احضار به زندان 
اد قانون اساسی فاصله بگيريم و اجازه از موخالصه اينکه بفرستند، در گوانتانامو آنها را به زنجير بکشند، 

ما بايد ظهور چنين جامعه مبتنی بر جنگ دائمی را بويژه با توجه به پيشرفت های نگران . شکنجه صادر کنيم
يک فنآوری قوی و برتر که در دستان نادرستی . کننده فنآوری نانو و مهندسی ژنتيک کامال جدی تلقی کنيم

  .منشا خير باشد به شر تبديل می شودقرار گرفته است به جای اينکه 
  

اريک فروم نگران بود که آيا می توان طبيعت انسان را به گونه ای تغيير داد که ما آرزوی هميشگی تحقق 
به بيان ديگر، آيا می توان با انسان کاری کرد که فراموش . آزادی، صداقت، عشق و محبت را فراموش کنيم

ن سواالت را نمی دانم، اما بايد يادآوری کنم که به جز حکومت دست کم دو کند انسان است؟ من واقعا پاسخ اي
. نوع شکل حيات اجتماعی ديگر درکره زمين وجود دارند که حرف های زيادی برای گفتن درباره آينده دارند

  . يکی از آنها شرکت های غول آساست و ديگری سازمان های غير دولتی
  

شرکت های غول آسا عمال طول .  ای است که بالقوه جاودان هستندشکل حيات شرکت های بزرگ به گونه
از آنجا که می توانند برای هميشه پول در آورند، ظرف دهه ها و سده های آينده رشد کرده . عمر طبيعی ندارند

همين . اين شرکت ها بخش های بزرگی از جامعه و فنآوری را کنترل می کنند. و قوی تر و قوی تر می شوند
  . خيلی از حکومت های جهان را عمال شرکت ها اداره می کننداالن
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سازمان غير دولتی نيز يک شکل ديگر حيات اجتماعی است که افراد مختلف احساسات ترديد آميزی درباره 
ظرف دهه گذشته تعداد آنها به طور تصاعدی افزايش يافته است و به عنوان يک نيروی متوازن . آن دارند

برخی افراد سازمان های غير دولتی . ت ها و از همه مهم تر عليه شرکت ها به کار می روندکننده عليه حکوم
 سال گذشته تخريب محيط ۴٠ الی ٣٠در طی . را بهترين اميد برای حفظ کره زمين و جامعه بشری می دانند

ر دلشان زيست و منابع طبيعتی توسط شرکت هائی صورت گرفته است که برای کسب در آمد بيشتر هر چقد
هواداران محيط زيست بارها تالش کردند که حکومت ها را به پای . خواسته منابع زمين را استخراج کرده اند

امروزه سازمان های غير دولتی استراتژی جديدی يافته اند و . ميز محاکمه بکشانند ولی خيلی موفق نبودند
نمی دهند که تنوع زيستی از بين رفته و محيط مثال از طريق اجاره يا خريد جنگل ها و منابع طبيعی اجازه 

  .زيست در معرض نابودی قرار گيرد
  

وقتی که ما می پرسيم چگونه می توان دنيائی ساخت که در آن اختالف ها محترم شمرده شده و بهانه ای برای 
ن کرد که دو اما بايد اذعا. نابودی نباشند، شايد توجه ما به سمت حکومت ها و خود ضابطه مندی معطوف شود

نوع ديگر حيات اجتماعی يعنی شرکت ها و سازمان های غير دولتی دارای قدرت فراوان برای خيرخواهی يا 
  .شر خواهی وجود دارند

  
  

  آنتونی گوتليب
  

  
  

هنگامی که اولين بار به موضوع اين کنفرانس فکر کردم کتاب ديويد باتلر، انسان تورينگ، به يادم آمد که در 
باتلر معتقد است که مفهوم . ع تاثير رايانه ها بر شيوه تفکر ما درباره خودمان پرداخته شده استآن به موضو

يکی از . سازی کنونی ما از طبيعت انسان به شدت تحت تاثير ساخت رايانه های ديجيتال قرار گرفته است
فنآروی . صر می باشدمواردی که می خواهم امروز درباره آن صحبت کنم مفهوم فنآوری تعريف کننده يک ع

تعريف کننده شيوه ای است برای انجام امور در يک دوره زمانی که آنقدر موفق و تاثير گذار است که افراد 
اين فنآوری کليد . ببينيد انگار همه چيز حتی طبيعت ما مانند اين کار می کند" مختلف را وامی دارد که بگويند 

  ."فهم جهان است
  

ننده، که به دوران يونان باستان تعلق دارد، صنايع دستی و مخصوصا کوزه گری بود نخستين فنآوری تعريف ک
به نظر افالطون، استاد کار بزرگ الهی مانند . که با شکل دادن به گل و خمير وسائل مختلف را می ساخت

ينکه نظريه ايده های افالطون مبنی بر ا. يک کوزه گر با تحميل شکل بر ماده خام جهان را ساخته است
  .واقعيت فيزيکی نتيجه تحميل شکل بر ماده است اساسا پيامد چنين تصويری از فنآوری بود

  
مردم فکر می کردند که کل جهان يک ساعت و بدن . دومين فنآوری تعريف کننده، ماشين و بويژه ساعت بود

 اين شيوه به خوبی اين تز دکارت بود، اگرچه فکر می کرد که نمی توان ذهن را با. انسان يک ماشين است
تالش غير موجه و باورنکردنی او برای ارتباط ذهن و بدن موجب شد که نهايتا خود ذهن به عنوان . شناخت
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فنآوری ساعت حتی مفهوم سازی دانش علمی را نيز تحت الشعاع خود قرار . يک ماشين مفهوم سازی شود
ه کار همه قطعاتی را که ساخته است می داند ما جان الک معتقد بود که اگر همانند يک ساعت ساز که نحو. داد

اکثر ما شايد هنوز به اين شيوه . نيز نحوه کار جزء به جزء جهان را بفهميم آنگاه واقعا طيبعت را خواهيم فهميد
  . درباره طبيعت فکر می کنيم

 

  
  

اين فنآوری تصوير . سومين فنآوری تعريف کننده همانطور که می دانيد فنآوری رايانه های ديجيتالی است
ما فکر می کنيم که ذهن انسان ها . مکانيکی جهان را باطل نمی کند بلکه برپايه و در ادامه آن قرار می گيرد

مثل رايانه است و حافظه و حتی شخصيت خود را مانند نرم افزاری می دانيم که بر روی سخت افزار مغز 
انتقال سريع انسان به فواصل دور از انتقال ماده و  تخيلی نيز برای –در کتاب های علمی . اجرا می شود
افرادی نيز وجود دارند که کل جهان را يک رايانه بزرگ می . صحبت می کنيم" دانلود شدن"اطالعات و 

آيا ما به انتهای مسير رسيده ايم؟ آيا رايانه همان فنآوری تعريف : در اينجا سوال مهمی مطرح می شود. دانند
 آيا جهان واقعا شبيه رايانه است؟ پاسخ به اين سوال ممکن نيست زيرا بنابر تعريف فنآوری کننده واقعی است؟

اما اگر دقت . تعريف کننده چيزی است که مردم يک عصر فکر می کنند واقعا حقيقت را در بر گرفته است
از کجا معلوم که ما . دکنيم می بينيم که مردمان گذشته نيز فکر می کردند که حقيقت را واقعا به دست آورده ان

به بيان ديگر، آيا ممکن است فنآوری های جديدی ظهور کنند که شيوه تفکر ما درباره . باشيمننيز مانند آنها 
  خود و جهان را کامال تغيير دهند؟ 

  
برای پاسخ به اين سوال بايد ديد که در آينده چه فنآوری هائی ظهور خواهند کرد که به اندازه کافی موفق و 

شايد ما در آينده با وام گرفتن . يکی رايانه های کوانتومی است. من به چند مورد فکر کرده ام. اثير گذار باشندت
البته دشوار است که بگويم . مورد ديگر نظريه ريسمان است. زبان مکانيک کوانتوم طبيعت انسان را بفهميم

سومين مورد مهندسی سوماتيک شامل . ذارداين نظريه چگونه بر تفکر ما درباره طبيعت انسان تاثير می گ
شايد ما طبيعت انسان را مجموعه ای از وضعيت ها بدانيم که می . پروتز، فارماکولوژی، و فنآوری نانو است
  . توان مثال با داروها آن را دستکاری کرد

  
 فنآوری رايانه عالوه براين بايد اشاره کنم که خود فنآوری زيستی که موضوع اين کنفرانس بود تحت تاثير

آيا . ما برای شناخت ژنوم انسان و توصيف آن اساسا به فنآوری رايانه ديجيتال متکی هستيم. قرار گرفته است
  يک فنآوری تعريف کننده نوظهور اين نگرش را تغيير نخواهد داد؟ 

  
ان  توسط ج١٨۵٠آخرين موضوعی که می خواهم مطرح کنم رساله ای در باب طبيعت است که در دهه 

او در اين رساله، ضمن بررسی سوء برداشت از مفهوم طبيعت، مخالفت عليه استفاده . استوارت ميل نوشته شد
از فنآوری را، با اين استدالل که نبايد در کار طبيعت دخالت کرد، رد کرده و آن را غير عقالنی و غير 

آنگاه جای نگرانی " که اتفاق می افتدهر آنچيزی است " در واقع اگر منظور ما از طبيعت . اخالقی می داند
چرا که اگر طبيعت هر آنچيزی است که اتفاق می افتد ما هرگز نمی توانيم آنچه را که اتفاق می افتد، . نيست
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" هر آنچيزی است که بدون دخالت انسان اتفاق می افتد" از سوی ديگر، اگر منظور ما از طبيعت . تغيير دهيم
بنابراين من فکر می . دم دخالت در طبيعت اين است که مطلقا هيچ کاری انجام ندهيمآنگاه تنها راه ما برای ع

در عوض اگر می خواهيم پروژه . کنم که مفهوم عدم دخالت در کار طبيعت اصال حرف جالب يا مفيدی نيست
 . ای را ارزيابی کنيم بايد عواقب و مضراتی را که در پی خواهد داشت مد نظر قرار دهيم

  
 

   فاکس کلراولين
  

 
 

من در ابتدا فکر می کردم که مخالف ايده  طبيعت انسان صحبت خواهم کرد، اما تصميمم عوض شد، بيشتر به 
. در واقع من معتقد به جبر زيست شناختی هستم. اين خاطر که به طبيعت انسان يا چيزی شبيه آن باور دارم

 من فکر نمی کنم که زيست شناسی به تنهائی نخست اينکه. البته در اين نگرش مشکالتی هم وجود دارند
دوم اينکه بحث درباره طبيعت انسان با مشکالتی همراه است که نتيجه اش دور منطقی . موجب جبر می شود

اجازه دهيد که مشخصا برخی از اين . خواهد بود، به گونه ای که مخالفان ايده طبيعت انسان خوشحال می شوند
  .مشکالت را توضيح دهم

  
 تن از دانشمندان حاضر در اين کنفرانس طبيعت انسان را به عنوان چيزی جهان شمول و مشترک بين چند

نخست اينکه چنين مفهومی اساسا . اما در اينجا چند مشکل وجود دارد. همه گونه های انسان تعريف کردند
ی شود؟ آيا بايد بگوئيم اگر قرار باشد طبيعت انسان جهان شمول باشد چه کسی انسان ناميده م. هنجاری است

همه حيوانات دوپای راست قامت انسان هستند؟ در اين صورت تکليف انسان هائی که پا ندارند چه می شود؟ 
آيا شوق بچه دار شدن يک ويژگی اساسی و جهان شمول طبيعت انسان است؟ در اين صورت کسانی که واقعا 

ولين چيزی که بايد بر آن تاکيد کنم اين است که اگر واقعا دوست ندارند بچه دار شوند چه کار کنند؟ بنابراين ا
  .چنين طبيعتی وجود داشته باشد، لزوما در بين گونه های انسان متغير است

  
طبيعت انسان کجا قرار دارد؟ اکثر سخنرانانی . مشکل ديگر درباره طبيعت انسان بحث مکان وجود آن است

اينکه مغز ذهن را می .  طبيعت انسان درون بدن جای گرفته استکه در اين کنفرانس شرکت کردند معتقدند که
يعنی ذهن انسان محصول . اما من معتقدم که مغزهای انسان ها به طور جمعی ذهن فردی را می سازند. سازد

ما افراد متعددی معتقدند که وجه تمايز . ويژگی متمايز ما انسان ها اجتماعی بودن ماست. اجتماعی شدن اوست
اينها دنيائی اجتماعی می سازند که امکان . ون ها ظرفيت تقليد و الگو برداری از هم نوعانمان استاز ميم

فرهنگی : تغيير مذکور به دو شيوه صورت می گيرد. تکامل فرهنگی و بنابراين تغيير مغز را فراهم می کند
آ .ان.ا شامل چيزی بيش از دیکه در آن زندگی می کنيم مغز ما را از نو سيم کشی می کند، اما نقشه ساخت م

با توجه به اثر بالدين وقتی طبيعت انسان را . آ در واکنش به تکامل فرهنگی تغيير می کند.ان.خود دی. است
  .تغيير دهيد لزوما شرايطی که تحت آن انتخاب طبيعی عمل می کند تغيير خواهد کرد
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سواد درون مغزهای منفرد و از هم جدا ظهور . به عنوان مثال، ظهور سواد در جامعه بشری را مالحظه کنيد

سواد موجب افزايش . اما واقعيت سواد مغز ما را تغيير می دهد. نکرد بلکه دليل ظهور آن اجتماع و جامعه بود
هنوز سواد يک خصوصيت . حافظه و ظرفيت ما شده و مغز ما را به شيوه های مهمی از نو سيم کشی می کند

نمی رود، اما روزی خواهد رسيد که سواد يک مولفه اساسی طبيعت بشر خواهد جهان شمول انسان به شمار 
شايد . سوال اين است که سواد کجا قرار می گيرد؟ اين تا حدودی به مرحله فرآيند تکاملی ما بستگی دارد. شد

  .ده استما از لحاظ زيست شناختی با سواد سازگار شده ايم و در طی اين فرآيند طبيعت انسانی ما تغيير کر
  

مشکل ديگری که در اين مباحثات به آن برمی خوريم اين پيش فرض است که هر خصيصه انسانی جهان 
به بيان ديگر، يک خصيصه می تواند جهان شمول باشد . سواد يک مثال نقض است. شمول بايد ژنتيکی باشد
ان را بر اساس اينکه آيا اين نکته حائز اهميت است که خصوصيات جهان شمول انس. بی آنکه ژنتيکی باشد

  .نتيجه جبر ژنتيکی هستند يا نتيجه اشکال خاص اجتماعی و فرهنگی نمی توان از يکديگر متمايز کرد
  

از سوی ديگر چگونه می توان فهميد که يک خصيصه انسانی جهان شمول است؟ ما معموال تمايل داريم که 
مثال اقتصاد دانان می گفتند که بيشينه . ها تعميم دهيمهر آنچه را که در فرهنگ خود می بينيم به ديگر فرهنگ 

اما مطالعات اخير نشان داده است که همه مردم جهان . سازی منفعت شخصی ويژگی طبيعت انسان است
مشابها اشتياق فراوان برای اصالح ژنتيکی کودکان . مطابق با اصل عقالنی انسان اقتصادی زندگی نمی کنند

بنابراين بايد خيلی دقت کنيم که هنگام صحبت . مريکائی باشد و نه ديگر فرهنگ هاشايد فقط مختص فرهنگ آ
  .از طبيعت انسان چه خصوصياتی را جهان شمول می ناميم

  
. در پايان بايد اشاره کنم که در اين کنفرانس مطالب کمی راجع به تغيير خصوصيات جامعه بشری ارائه شد

قرار . دو سوال بسيار مهم بالفاصله مطرح می شوند.  را تغيير دهنداکثرا می خواهند طبيعت بعضی انسان ها
است کدام انسان ها را تغيير دهيم؟ و چگونه بايد آنها را تغيير دهيم؟ هم اکنون ما به طرز احمقانه ای شيفته 

ير از جمله تغي. اما انواع روش های غير ژنتيکی هم برای اين کار وجود دارند. تغييرات ژنتيکی شده ايم
متاسفانه راجع به اين شيوه تغيير طبيعت انسان در اين جمع . شرايط زندگی فرهنگی و اقتصادی انسان هاست

  .دانشگاهی خيلی کم صحبت شد
  

. اگر ما قصد داريم طبيعت بعضی انسان ها را تغيير دهيم آنگاه بايد همه راه های ممکن را صراحتا نام ببريم
ر کنيم، آنها را با يکديگر مقايسه کنيم و نهايتا مخاطرات، هزينه ها، و سپس نتايج راه های مخلتف را تصو

من نمی فهمم که دستکاری ژنتيکی طبيعت بعضی انسان ها . عواقب آنها را برای نسل های آينده ارزيابی کنيم
  .چه ويژگی خاصی دارد که همه نگاه ها به سمت آن جلب شده است
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  و نشانی تماس با آنهامعرفی سخنرانان 
  

  جورج اناس
پرفسور جوج اناس از پايه گذاران انجمن جهانی حقوق دانان و پزشکان است که در زمينه حقوق و سالمت 

ايشان مدارک دانشگاهی خود را از دانشکده های حقوق و سالمت عمومی دانشگاه . بشر فعاليت می کند
ه و ويراستار دوازده کتاب درباره حقوق سالمت بوده و پرفسور اناس نويسند. هاروارد دريافت کرده است
).  ١٩٩٩(و سالمت و حقوق بشر ) ١٩٩٨(حقوق، پزشکی، و بازار : يک انتخاب: آخرين کتابهايش عبارتند از

 دقيقه، نايت الين، فرانت الين، تودی، و ۶٠جورج اناس در برنامه های تلويزيونی پر بيننده آمريکا مانند 
اس، و فاکس . بی. سی، سی. بی. سی، ای. بی. ا و همچنين برنامه های خبری شبانه انصبح بخير آمريک
 موسسه پزشکی، و رئيس کميته حرفه و  آمريکا،پرفسور اناس عضو انجمن پيشبرد علوم .حضور داشته است

شگاه  سال مدير مرکز حقوق و علوم سالمت در دانشکده حقوق دان۵ايشان به مدت . تحقيقات پزشکی می باشد
  .بوستون بودند و هم اکنون واحد های درسی اخالق زيستی را تدريس می کنند

  
George Annas 
Edward R. Utley Professor and Chair, Department of Health Law, Bioethics and 
Human Rights, Boston University School of Public Health 
Professor of Sociomedical Science and Community Medicine, Boston University 
School of Medicine 
Professor of Law, Boston University School of Law 
 
Boston University School of Public Health 
715 Albany Street 
Boston, MA 02118 
E-mail: annasgj@bu.edu 
 

  کانتورچارلز 
بيوتروريسم و رئيس مبارزه با  متخصص نايشا. پرفسور چارلز کانتور از پيشروان پروژه ژنوم انسان است

دکتر کانتور سمت رياست و استادی دانشکده مهندسی بيوپزشکی و . هستندهيات مشاوران شرکت سيکوئنوم 
پيش از . ستون را بر عهده داشتبيوفيزيک و مديريت مرکز تحقيقات پيشرفته فنآوری زيستی در دانشگاه بو

چارلز کانتور رئيس دانشکده پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبيا و استاد زيست شناسی مولکولی در اين 
 شرکت فنآوری زيستی هستند و تا کنون بيش از ١۶ دکتر کانتور مشاور بيش از .دانشگاه برکلی کاليفرنيا بود

گواهی ثبت اختراع و اکتشاف در آمريکا ثبت کرده و يک  ٢۶ مقاله در مجالت تخصصی چاپ کرده، ٣٢۵
اخيرا نيز اولين کتاب درسی . کتاب درسی دانشگاهی سه جلدی درباره شيمی بيوفيزيکی منتشر کرده اند

  .آماده چاپ کردند" علم و فنآوری پروژه ژنوم انسان: ژنوميک" دانشگاهی درباره ژنوميک را با عنوان 
  

Charles Cantor 
Professor, Biomedical Engineering, College of Engineering, Boston University 
Professor of Pharmacology, Boston University School of Medicine 
 
ENG Biomedical Engineering 
Boston University  
36 Cmmington Street 
Boston, MA 02215 
E-mail: crcantor@bu.edu 
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  آنتونی گوتليب 

 دبير اجرائی ١٩٩٧ همکاری خود را با نشريه اکونوميست آغاز کرد و در سال ١٩٨۴آنتونی گوتليب در سال 
فلسفه در رشته ايشان در دانشگاه کمبريج و کالج دانشگاهی لندن . مجله اکونوميست و وب سايت نشريه شد

گوتليب به طور منظم برای . های مطالعاتی در دانشگاه هاروارد استفاده کرده است و از فرصت تحصيل کرده
نيويورک تايمز بوک ريويو مقاالت فلسفی می نويسد و به عنوان خبرنگار علم و فنآوری، ويراستار و عضو 

رويای " با عنوان نيز گوتليب کتابی . هيات تحريريه با نشريه و تلويزيويون اکونوميست همکاری می کند
  . منتشر کرده است٢٠٠١در سال " تاريخ فلسفه از يونانی ها تا رنسانس: استدالل

 
Anthony Gottlieb 
Executive Editor of The Economist and Editor of Economist.com 
 
The Economist  
111 West 57th Street 
New York, NY 10019 
E-mail: letters@economist.com 

  
  

  اولين فاکس کلر
. آی. ايشان پيش از پيوستن به ام .پرفسور کلر دارای مدرک دکترای فيزيک نظری از دانشگاه هاروارد است

هم پرفسور کلر . استاد دانشکده های علم بيان، تاريخ و مطالعات زنان در دانشگاه برکلی در کاليفرنيا بودند. تی
و عضو . تی. آی.  استاد تاريخ و فلسفه علم در دوره تحصيالت تکميلی علم، فنآوری، و جامعه در اماکنون

. شورای دبيران مجالت تخصصی مختلفی مانند ژورنال تاريخ زيست شناسی و زيست شناسی و فلسفه است
  . شمار می روندايشان چندين دکترای افتخاری داشته و يکی از چهره های برجسته فمينيست منتقد علم به

عالقه مندی های دانشگاهی پرفسور کلر عبارتند از تاريخ و فلسفه زيست شناسی مدرن و رابطه جنسيت و 
رموز / ، رموز حيات)١٩٨۵(ايشان مقاالت و کتاب های متعددی مانند تامالتی درباره جنسيت و علم . علم

استعاره های زيست شناسی : دد حيات، شکل دهی مج)١٩٩٢(مجموعه مقاالت زبان، جنسيت، و علم : مرگ
و " قرن ژن"آخرين کتاب های فاکس کلر تحت عناوين . را به رشته تحرير در آورده است) ١٩٩۵(قرن بيستم 

 و ٢٠٠٠به ترتيب در سال های " توضيح رشد زيستی با مدل ها، استعاره ها، و ماشين ها: درک حيات"
  . چاپ شدند٢٠٠١

 
Evelyn Fox Keller 
Professor of History and Philosophy of Science, Massachusetts Institute of 
Technology 
 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue 
Room E51-185 
Cambridge, MA 02139 
E-mail: efkeller@mit.edu 
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  ل کولزداني

ايشان .  پرفسور دانيل کولز مدرک کارشناسی فيزيک و دکترای تاريخ را از دانشگاه پرينستون اخذ کرده است
فعاليت های دانشگاهی .به موضوع تقاطع تاريخ علم و تاريخ آمريکا از اواسط قرن نوزدهم عالقه مند هستند

خ علم در آمريکا، تاريخ فيزيک مدرن، تاريخ پرفسور کولز شامل تعامل علم وجامعه در گذشته و اکنون، تاري
علم : دوره های درسی ايشان در دانشگاه ييل عبارتند از. زيست شناسی مدرن، و تقلب و جعل علمی می شود

ايشان . و فنآوری در جامعه آمريکا، آمريکای هسته ای، زيست شناسی و جامعه، و مهندسی و مالکيت حيات
، پرونده بالتيمور )١٩٨۵(، به نام اصالح نژادی )١٩٧٨(مله پزشکان نويسنده کتاب های متعددی از ج

  .است) ٢٠٠٢(يک تاريخ اياالت متحده : اختراع آمريکاو ، )١٩٩٨(
 
Daniel Kevles 
Stanley Woodward Professor of History, Department of History, Yale University 
 
Yale University 
P.O. Box 208324 
New Haven, CT 06520-8324 
E-mail: daniel.kevles@yale.edu 
 

  ماروين مينسکی 
پرفسور ماروين مينسکی به عنوان يک فيلسوف و دانشمند از جمله صاحبنظران برجسته جهان در رشته هوش 

راحی و گذاشتن ظرفيت استدالل مبتنی بر در سال های اخير کانون تحقيقات ايشان نحوه ط. مصنوعی است
به عنوان يکی از مراجع پايه " جامعه ذهن"کتاب ايشان تحت عنوان . عقل سليم درون رايانه ها بوده است

. برای شناخت ساختار و کارکرد ذهن و نيز فهم سازوکارهای موجود در هوش و تفکر شناخته می شود
ياضيات را از دانشگاه های هاروارد و پرينستون اخذ کرده پرفسور مينسکی مدرک کارشناسی و دکترای ر

اختراعات ديگری مانند .  را ساختSNARC اولين شبيه ساز شبکه های عصبی با نام ١٩۵١در سال . است
وی به خاطر مشارکت چشمگير . دست های مکانيکی و تجهيزات روباتيک حاصل فعاليت های ايشان است

، جايزه .تی.یآ. و نشان های متعددی مانند جايزه تورينگ، جايزه کيليان امبرای پيشبرد هوش مصنوعی جوائز
، جايزه رنک، جايزه رابرت وود، و نشان بنيامين فرانکلين را دريافت IJCAIژاپن، جايزه تعالی تحقيقات 

  .کرده است
 

Marvin Minsky 
Professor of Media Arts and Sciences, Emeritus, Massachusetts Institute of 
Technology 
 
The Media Laboratory 
Building E15 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139-4307 
E-mail: minsky@media.mit.edu 
 

  کريستين پترسون
، پژوهشگر، و سخنران برجسته درباره فنآوری های نوظهور و بويژه فنآوری کريستين پترسون يک نويسنده

رئيس موسسه فورسايت آمريکاست که به عنوان يک سازمان غير انتفاعی برای   وپايه گذارايشان . نانو است
ر می مردم، جامعه مهندسان، و سياستگذاران درباره فنآوری نانو و تاثيرات آينده آن دوره های آموزشی برگزا

ايشان در سخنرانی های خود تالش می کند اين رشته تخصصی را برای مخاطبان مختلف قابل فهم کند و . کند
وی که مدرک کارشناسی شيمی خود . در دهه های آينده آگاه سازد" دومين انقالب صنعتی" آنها را از رخداد 

کت ها و کارآفرينان صنعت نوين تی اخذ کرده است به عنوان مشاور سرمايه گذاری به شر.آی.را از ام
  .فنآوری نانو خدمات انتفاعی ارائه می دهد
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Christine Peterson 
 
Foresight Institute 
P.O. Box 61058 
Palo Alto, CA 94306 
E-mail: Peterson@foresight.org 
 

  استيون پينکر
 از دانشگاه مک گيل و مدرک دکترای ١٩٧۶ر مدرک کارشناسی خود را در سال پرفسور استيون پينک

 در سال. تی.آی. سال تدريس در ام٢١پس از. از دانشگاه هاروارد اخذ کرد ١٩٧٩روانشناسی را در سال 
پرفسور پينکر به عنوان يک روانشناس تجربی به تحقيق درباره همه جنبه های .  به هاروارد بازگشت٢٠٠٣
 سال گذشته کانون تحقيقاتش تمايز بين افعال بی قاعده زبان انگليسی ١۵و ذهن عالقه مند است و در طی زبان 
تحقيقات ايشان درباره علوم .  بوده استWalk-Walked و افعال با قاعده مانند Bring-Broughtمانند 

از طرف انجمن روانشناسی شناختی و زبان جايزه ترولند از طرف فرهنگستان ملی علوم آمريکا و دو جايزه 
ايشان عضو هيات تحريره و سردبيری نشريات تخصصی بوده و در برنامه . آمريکا را به ارمغان آورده است

های مستند تلويزيون های آمريکا حضور داشته و برای مطبوعات عامه پسند مانند نيويورک تايمز، تايمز، و 
 برجسته مفتخر به دريافت جايزه شده و سه مدرک دکترای ايشان به عنوان يک اومانيست. اسليت قلم می زند

  .دنافتخاری دار
 
Steven Pinker 
Johnstone Family Professor of Psychology, Harvard University 
 
Harvard University 
William James Hall 
33 Kirkland Street 
Cambridge, MA 02138 
E-mail: pinker@wjh.harvard.eud 
 

  
  ريچارد شاکت

پرفسور ريچارد شاکت مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه هاروارد و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای 
عالقه . ايشان همچنين در دانشگاه توبينگن آلمان تحصيل کرده اند. خود را از دانشگاه پرينستون اخذ کرده است

، انسان شناسی )بويژه نيچه و هگل( فلسفه کانتينتال پسا کانت : انشگاهی پرفسور شاکت عبارتند ازمندی های د
تا کنون در دانشگاه ايلی نوی در اوربانا ١٩٨٠ايشان از سال . فلسفی، نظريه اجتماعی، و نظريه ارزش

مريکای شمالی را برعهده شامپين استاد فلسفه بوده اند و همچنين سمت مديريت اجرائی انجمن نيچه شناسان آ
، فيلسوفان )١٩٨٣(، نيچه )١٩٧۵(هگل و بعد : از کتاب های پرفسور شاکت عبارتند ازبرخی . دارند

 مطلب ۴٠عالوه براين ايشان بيش از ). ١٩٩۵(، و فهم نيچه )١٩٨۴(از دکارت تا کانت : کالسيک مدرن
  . مقاله فلسفی منتشر کرده اند٣٠کوتاه و بيش از 

 
Richard Schacht 
Professor and Chair, Department of Philosophy, University of Illinois at Urbana-
Champaign 

 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
105 Gregory Hall, MC-468 
810 South Wright Street 
Urbana, IL 61801 
E-mail: rschacht@uiuc.edu 
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  راجر شاتوک

پرفسور راجر شاتوک يکی از منتقدان ادبی برجسته آمريکا و جزو صاحب نظران جهانی درباره آثار مارسل 
عضو ده و استاد زبان و ادبيات فرانسه، ايشان مدرک دانشگاهی خود را از دانشگاه ييل اخذ کر. بودپرو 

کتاب های ايشان .  بودو همچنين رئيس انجمن منتقدان ادبی آمريکاشواری مشورتی مرکز ملی ترجمه آمريکا، 
، سالهای )١٩٧۴(، مارسل پرو )١٩٩۶(کشف نيمه تاريک نبوغ و تخيل انسان : دانش ممنوع: عبارتند از
پرفسور شاتوک در   ).١٩۶١(تا جنگ جهانی اول ١٨٨۵سال ريشه های آوانگارد در فرانسه از : ضيافت

   .ذشت درگ٢٠٠۵اواخر سال 
 

Roger Shattuck  
Professor Emeritus of French, University Professor Emeritus, Boston University 
 

  
   سيلور لی

ايشان يکی از چهره های سرشناس بين .  دکترای خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده استسيلور پرفسور لی
ق بيوپزشکی، موضوعات حقوقی، و چالش های المللی در رشته زيست شناسی مولکولی و متخصص اخال

چگونه مهندسی ژنتيک و همانند : از نو ساختن بهشت"ايشان نويسنده کتاب . اجتماعی فنآوری زيستی است
 عالقه مندی .زبان ترجمه شده است١۵ که به بيش از می باشد" سازی خانواده آمريکائی را تغيير خواهد داد

تحليل اجتماعی و سياسی تاثير باورهای عمومی و مذهب بر پذيرش فنآوری های دانشگاهی ايشان عبارتند از 
 سيلورکتاب جديد پرفسور . ، حيات، و روحيتزيستی و تاثير فنآوری زيستی بر باورهای عمومی درباره انسان

 ٢٠٠۶  سالدر تابستان" برخورد علم و معنويت در مرزهای جديد حيات: به چالش کشيدن طبيعت" با عنوان 
ن های کنگره ودر جلسات مشورتی کميسي و پيشبرد علوم آمريکا بوده ايشان عضو انجمن . تشر خواهد شدمن

  .تسآمريکا درباره فنآوری های تناسلی و ژنتيک حضور موثر داشته ا
  

Lee Silver 
Professor of Molecular Biology and Public Affairs, Department of Molecular 
Biology, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton 
University 
 
Princeton University  
404 Robertson Hall 
Princeton, NJ 08544-1013 
E-mail: lsilver@princeton.edu 
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