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 آمپر واژهای اســت کــه در دنیای فیزیک بســیار
معروف و پرکاربرد است .آزمایشگاه فیزیک و مهندسی
وجود ندارد که هــر روز واژه آمپر در آن به کار نرود یا
کمیتی مهم با آن سنجیده نشود .گستره این واژه حتی
به زبان محاوره مردم کشورمان هم باز شده است؛ مثال
مردم خطاب به هم میگویند» :ماشینم آمپر چسبوند«
یا حتی عصبانیت خود را با عبارت »آمپر چسبوندم یا
آمپرم رفت باال« نشان میدهند .اما آمپر چیست؟ آمپر
به زبان ســاده یکای شــدت جریان الکتریکی است و
امروزه با توجه به اثرهای الکترومکانیکیاش تعریف
کردهاند» :آمپر شــدت جریان الکتریکی ثابتی اســت
که هرگاه از دو رســانای موازی ،راستخط ،با درازای
بینهایت ،با مقطع دایرهای ناچیز و جا دادهشــده در
خأل و به فاصله یک متر از همدیگر بگذرد ،به هر متر
از رساناها نیرویی برابر با  ۲ x۱۰-۷نیوتن وارد میشود«.
آمپرکهبود؟
»انــدره مــاری آمپــر« فیزیــکدان و ریاضیدان
فرانســوی بــود؛ متولــد  ۲۰ژانویــه  ۱۷۷۵در لیون و
مارسی .محل تولد و فوت او،
متوفی به سال  ۱۸۳۶در ِ
وطنش ،فرانســه بود .پدر او معتقد به اصول ژان ژاک
روسو در آموزش بود؛ یعنی آموزش از طریق طبیعت
رســمی سختگیرانه .شاید چیزی شبیه
و نه مدارس
ِ
طبیعت خودمان کــه در ایران به همت
به مــدارس
ِ
اســتاد وهابزاده ،چهره شناختهشــده محیطزیست،
در شهرهای مختلف راهاندازی شــده است .بنابراین
اندره آمپــر ،تحتتأثیر کتاب »امیل« ژان ژاک روســو،
همچنین کتــاب »تاریــخ طبیعی« ژورژ بوفــون و با
مطالعه دایرهالمعارف ،علوم را نزد خودش آموخت.
خیلی جوانســال بود که با آموختههای دانشگاهی
در زمینه ریاضیات ،گیاهشناســی ،موسیقی ،ادبیات و
شعر به شهرت رسید .اندره آمپر در زندگی بدشانسی
و بداقبالی بسیار داشــت و گاهی وقایع ناگوار برایش
پشت سر هم رخ میداد .پدرش بازرگانی بیسروصدا
بود و با شروع انقالب فرانسه به سال  ۱۷۸۹به سمت
قاضی صلــح در شــهری کوچــک در نزدیکی لیون
گماشته شد ،اما به سال  ۱۷۹۳سرش زیر گیوتین رفت.
یک ســال پیش از اعدام انقالبــی پدرش ،آمپر یکی از
خواهرانش را از دســت داده بود .همسر اولش پس
از چهار ســال زندگی مشترک بهدلیل بیماری سرطان
در سال  ۱۸۰۳درگذشت .سه سال بعد دوباره ازدواج
کرد ،اما ازدواج دومش که یک فرزند دختر هم به ثمر
آورد ،از همان ابتدا متشنج بود و خیلی زود به جدایی
منجر شد .مادر آمپر بانویی پارسا با اعتقادات کاتولیک
بود .آمپــر با زندگــی ماللتبار و اعتقــادات مذهب
کاتولیک خود را با واقعیــت فیزیکی دنیای ما ّدی در
تضاد میدید که در کســوت یک دانشــمند به دنبال
کشف قانونهای آن بود .این مسئله باعث آزار ذهنی
او بود .آمپر ســال  ۱۸۰۱استاد فیزیک در بورگآنبرس
شد و بخش زیادی از وقتش را در محاسبه احتماالت
ســپری میکرد .او کتابی درباره نظریه بازیها منتشر
کرد و همین امر باعث شــد در پلیتکنیک ،نخســت
بهعنوان دانشیار ریاضی و هشت سال بعد به استادی
مکانیــک همــان پلیتکنیــک منصوب شــود .آمپر
منزلش را به آزمایشــگاهی تبدیل کرده بود و سخت
نظری ریزمقیاس
در آن کار میکــرد .ابتدا بــه تأمالت ِ
)مایکروسکوپی( ماده در مولکولها پرداخت .مستقل
از آووگادرو فرضیــهای را مطرح کــرد که مطابق آن
در هر نوع گازی ،در حجمی معین ،شــمار مشخصی
مولکــول وجود دارد .اندره آمپر بســیار پــرکار بود و
کیفیت کارهای متوســطش را در حوزههای مختلف
ریاضی ،فیزیک ،شــیمی و حتی فلســفه بــا پرکاری
جبران میکرد .به ســال  ۱۸۲۰در  ۴۵ســالگی تحت
تأثیر آزمایش اورستد ،درباره اثر جریان الکتریکی روی
عقربه آهنربا که به فرهنگســتان علوم فرستاده بود،
به سمت فیزیک کشیده شــد و کارهای ارزشمندی را
الکتریکی
انجام داد .فقط ظرف چند روز به خاستگاه
ِ
مغناطیس پی بــرد .آزمایشهایی دربــاره نیروهای
مغناطیســی انجام داد که میان دو مدار الکتریکی به
وجود میآید و از آنجا شدت جریانها را حساب کرد .او
همچنین به درستی قانون بیو-ساوار پی برد که نیروی
جزئی میان اجزای دو مدار الکتریکی را معین میکند.
نامش روی »قضیه آمپر« و »آدمک آمپر« ماندگار شده
است .او همچنین اختراع گالوانومتر را هم در کارنامه
افتخارات خود دارد .آمپــر در دوران نیمقرن فعالیت
علمیاش بیش از همه درباره مغناطش سخن گفته
و آن را به »جریانهای ویژه« نســبت داده اســت .او
با افزودن به تعداد حلقهها ســیملوله یا ســولنوئید
را ابــداع کرد .افزون بر این با کمک فرانســوآ آراگو ،با
داخلکردن هسته آهنی درون سیملوله ،شدت میدان
مغناطیسی را افزایش داد و »آهنربای الکتریکی« را
اختراع کرد .در ســال  ۱۸۲۹به استادی کولِژدوفرانس
انتخاب شد ،اما عدهای از دانشجویانش معتقد بودند
معلم خوبی نیست .گفتههایش نارساست و تخته را
با دستمالش پاک میکند و با همان دستمال دماغش
را میگیرد .در اواخر عمر حواس درســت و حســابی
نداشت و محاسباتش را گم میکرد .به سبب کمرویی
و مالحظهکاری کمتر در اجتماعات حضور پیدا میکرد
و در اواخر عمر کسی از همکارانش جویای احوالش
نبود .باالخره در ماه ژوئن سال  ۱۸۳۶خورشید زندگی
این دانشمند غروب کرد.
*عضو هیئتتحریریه فصلنامه نقد کتاب
علوم محض و کاربردی
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آیا استفاده از فناوری ویرایش ژنوم »کریسپر کاس «۹برای افزایش و تقویت صفات انسانی نرمال )مانند قد یا هوش( مجاز است؟
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زیستشناســان بهتازگی پا به مرحله جدیدی از
پیشرفت گذاشــتهاند؛ پیشرفتی سرشار از بیم و امید.
اگرچه آنان مدتهاســت که به کشف و تغییر ژنوم
جانــداران میپردازنــد ،اما بهتازگی بــا بهکارگرفتن
فناوریهــای نویــن ویرایــش ژنوم و بــا پدیدآمدن
فناوری ویرایش ژنوم بحثهای بســیاری در مجامع
علمی-اجتماعی بــهراه انداختهاند .چندی اســت
فناوریهــای ویرایش ژنوم ،دســت پژوهشــگران را
بــرای تغییر  DNAآدمی نیز باز کرده اســت .چندی
اســت از فنون ویرایش ژنوم برای پیشگیری و درمان
برخی بیماریهای انســانی استفاده میشود .در این
زمینه ،پژوهشهایی درباره بیماریهای مختلفی از
جمله اختالالت تکژنی ،هموفیلی ،فیبروز کیستی و
کمخونی سلول داسیشــکل انجام شده و نیز برای
درمان و جلوگیری از بیماریهــای پیچیدهای مانند
ســرطان ،بیماریهای قلبی ،بیماریهــای روانی و
ویروس کاســتی ایمنی انســانی ) (HIVاز این فنون
استفاده شده است .در حال حاضر ،بیشتر تحقیقاتی
کــه در زمینه ویرایــش ژنوم انجام میشــود ،برای
درک علل و عوامل برخی بیماریها و با اســتفاده از
ســلولها و مدلهای جانوری انجام میشود .در این
حال ،دانشمندان هنوز مطمئن نیستند که کاربرد این
ویرایش ژنوم در انســان بیخطر و مؤثر باشــد.
نوع
ِ
تاکنون حــذف یا تغییر رمزهــای بخشهای خاص
ژنومهــا به روشهــا و با ابزارهــای مختلفی انجام
۱
میگرفت ،اما بهتازگی یکی از این ابزارها که »کریسپر
کاس (CRISPR-Cas9) «۹نام دارد ،توانسته است
پژوهشگران را سریعتر ،ارزانتر ،دقیقتر و کارآمدتر به
سرمنزل مقصود برساند .بههمین علت این مولکول
کوتاه هیجان بســیاری در جوامع علمی ایجاد کرده
اســت» .کریســپر کاس «۹از یکــی از دســتگاههای
ویرایش طبیعــی موجود در ژنــوم باکتریها گرفته
شــده اســت .باکتریها تکههایی از  DNAویروسی
را میگیرنــد و از آنها توالیهایی به نام »کریســپر«
میســازند .توالیهای »کریســپر« باکتریها را توانا
میکنند کــه توالی  DNAویروسهــای مهاجم را
در حافظه داشــته باشــند .اگر این ویروسها دوباره
حمله کنند ،باکتریها با اســتفاده از این کریســپرها،
DNAهای ویروســی را هدف قرار میدهند و از کار
میاندازند .از ویژگیهای مهم »کریسپر کاس «۹این
است که در آزمایشگاه نیز مانند درون سلول باکتری
کار میکند .از سوی دیگر ،امروزه ویرایش ژنوم بیشتر
روی سلولهای بدنی صورت میگیرد .این تغییرات
فقط بر بافتهای خاصی از بــدن تأثیر میگذارند و
به نسل بعدی منتقل نمیشوند ،اما اگر این ویرایش
روی ژنهای ســلولهای تخمک یا اســپرم صورت
گیرد ،تغییرات ممکن اســت به نسلهای بعد منتقل
شوند .نگرانیهای اخالقی از این است که افرادی از
فناوری »کریسپر کاس «۹برای ویرایش و تغییر ژنوم
سلولهای جنسی یا جنینهای انسانی استفاده کنند.
اکنون پرســش عمومی این اســت که آیا استفاده از
این فنــاوری برای افزایش و تقویت صفات انســانی
نرمال )مانند قد یا هوش( مجاز اســت؟ براســاس
نگرانیهایــی که در اینباره وجــود دارد ،هماکنون
ویرایش ژنوم ســلولهای جنسی و جنین در بسیاری
از کشورها غیرقانونی است.
حمله زیسترخنهگرها به کدهای ژنوم انسان
مهمتر از همه آنچه گفتیم ،ورود زیسترخنهگرها
)زیســتهکرها( بــه صحنه اســت .چندی اســت
کــه زیســترخنهگرها در خارج از آزمایشــگاههای
تحقیقاتــی ،با کمــک این فنــاوری ارزان و آســان،
بخشهایــی از ژنوم خود را دســتکاری و ویرایش
میکنند .مثال حدود یک ســال پیش ،شخصی بهنام
»جوســیا زاینر «۲که بیوشــیمیدان است و روزگاری
یکــی از کارکنــان ناســا بوده اســت ،در خــارج از
آزمایشــگاه ،بهعنوان نخستین انســان برای ویرایش
برخی از ژنهای خود با »کریسپر« اقدام کرد» .زاینر«
پس از یک سخنرانی درباره مهندسی ژنتیک انسانی

میدانیم در حالی که »میوستاتین «۹رشد ماهیچهها
که در یکی از شبکههای اجتماعی پخش میشد ،در
را مهار میکند» ،فولیســتاتین «۱۰جــرم ماهیچهها و
برابر چشم بینندگان یک آمپول و یک سرنگ برداشت
متابولیســم را افزایش میدهد .این زیسترخنهگرها
و مادهای به خود تزریق کرد .او قصد داشت با حذف
اعتقــاد دارند که حــق دسترســی و ویرایش ژنها
ژن »میوســتاتین« که رشــد ماهیچههــا را محدود
از حقوق اساســی هر انســان اســت .مثال» ،ایشی«
میکنــد ،قدرت ماهیچههای خــود را افزایش دهد.
میگویــد» :من معتقدم ژنوم هر فرد متعلق به خود
البتــه ویرایش مشــابهی در ســال  ۲۰۱۵روی جنین
اوســت و فکر میکنم که افراد باید توانایی انتخاب
سگ بیگل انجام شده بود ،اما اکنون »زاینر« با تزریق
نوع ژنهایی را که میخواهند ،داشته باشند« .آیا باید
»کریســپر« به خود تالش کرد تــا این ژن را خاموش
مال من« به حق ویرایش ژنها نیز
کنــد .البته برخی معتقدند که ایــن عملکرد »زاینر«
»بدن منِ ،
شــعار ِ
گسترش یابد؟ آیا تضمینی هست که اجازه دسترسی
احمقانه و کوتهبینانه بوده است ،چون ممکن است
به ژنوم و ویرایش آن و گســترش کاربرد »کریســپر«
این کار عواقب ناخواستهای ،مانند آسیب به بافتها،
باعث پیدایش گروهی از »ابَرانســانها« نخواهد شد
مرگ ســلولها یا تحریک دستگاه ایمنی و در نهایت
که احساسات و تواناییهایی غیرعادی داشته باشند؟
پاســخ ایمنی حمله به ماهیچهها را در پی داشــته
آیــا تفاوتی اخالقی بیــن ویرایش ژن بــرای درمان
باشــد .آنان همچنین میگویند جای نگرانی نیست،
بیماریها و ویرایش ژن بــرای افزایش تواناییهای
چون بعید به نظر میرسد که فقط یک تزریق باعث
انســان وجود ندارد؟ این پرسشها چندی است که
تغییری پایدار شــود ،اما آنچه جای نگرانی دارد ،آن
ذهن پژوهشگران ،دانشــمندان و اخالقگرایان را به
اســت که این عمل »زاینر« نشان میدهد که امکان
خود مشغول کردهاند.
اســتفاده از فناوری ویرایش ژن برای افراد عادی در
پرسشی دشوار
خارج از آزمایشــگاه بهصورتی که به »خودت انجام
زیسترخنهگرها مخالفاند .زاینر میگوید که در
بده «۳معروف اســت ،وجود دارد .اجماع عمومی بر
صورت بروز هرگونه مشکل قانونی ،پایگاههای خود
این اســت که یک دوره دو یا ســه تزریق در هفته به
را تحت پوشــش قرار داده است .سایت او میگوید
مدت چند ماه برای مشاهده تغییر دائمی کافی است.
نمونههایی که او میفروشــد ،برای مصارف انسانی
ناگفته نماند که »زاینر« در اوکلند ،کالیفرنیا شــرکتی
نیست .اما این موضوع کسی را از پیروی از دستورهای
بهنــام »اودیــن «۴دارد .او در این شــرکت یک کیت
او برای چگونگی ویرایش ژنوم انسان بزرگسال منع
برای فــروش ارائه میکند و به این طریق به دیگران
نمیکنــد .بــا درنظرگرفتن هزاران ســفارش اودین،
اجازه میدهد تا راه او را ادامه دهند .زیستشناسان
احمقانه است که بگوییم برخی از آن دستورها برای
معتقدند که این نــوع عملکر ِد »خودت انجام بده«،
آزمایش انســانی مورد استفاده
ممکن اســت دور از کنترل علم
قرار نمیگیرند .عجیب است که
رســمی خطرناک به نظر برسد،
ویرایش ژنوم بیشتر روی سلولهای
به دلیل اینکــه کیتهای اودین
اما زیسترخنهگرها نظر دیگری
بدنی صورت میگیرد .این تغییرات
به لحــاظ فنی دارو محســوب
دارند و میگویند که تغییر ژنوم
فقط بر بافتهای خاصی از بدن تأثیر
نمیشــوند و زاینر قصــد ندارد
هر فرد در اختیار خود اوســت.
میگذارند و به نسل بعدی منتقل
روی کسی پزشــکی انجام دهد
آنان میپرسند چرا بهآسانی به
نمیشوند ،اما اگر این ویرایش روی
یا دستگاههای پزشکی بفروشد،
افــراد اجازه میدهیــم که بدن
ژنهای سلولهای تخمک یا اسپرم
 FDAهنــوز ویرایــش خانگی
خــود را از طریــق جراحیهای
صورت گیرد ،تغییرات ممکن است به
ژنوم را قانونمنــد نخواهد کرد.
زیبایــی ،خالکوبــی و دیگــر
نسلهای بعد منتقل شوند .نگرانیهای
اخالقی از این است که افرادی از
در حــال حاضــر ،آزمایش روی
تغییــرات افزونگــی اصــالح
»کریسپر کاس «۹برای ویرایش ژنوم
خود غیرقانونی نیســت و DIY
کنند ،اما کســی نباید ژنوم خود
جنینهای انسانی استفاده کنند
کریســپر از نظر قانونی در ایاالت
را تغییــر دهد و اصــالح کند؟
متحده و انگلســتان خاکستری
حــاال به دنبــال »زاینــر« ،افراد
است .این حرف در همه جا صادق نیست .در آلمان،
دیگری هم آماده میشــوند تا بــا ژنهای خود بازی
که بــه هر چیزی که حتــی کوچکترین موج یوژنی
کنند .زیســترخنهگر ۵دیگری کــه ریچ لی ۶نام دارد،
را داشــته باشــد گیر میدهند ،کیتها در اوایل سال
کیت
کوررنگ اســت .او میگوید کــه میخواهد از ِ
جاری بــا مقامات باواریا زنگهــای خطر را به صدا
»زاینر« اســتفاده کند تا با کمک آن نهتنها کوررنگی
درآوردند و از اســتفاده از آنها در خانهها و مدارس
خــود را درمان کند ،بلکه قوه بینایی خود را نیز ارتقا
منــع شــدند .در بحثهــای قانونگذاری نیــز باید
دهد .او میخواهد با یک جهش ژنتیکی نادر به نام
توجه داشــته باشید که اغلب زیسترخنهگرها قصد
»تتراکروماســی «۷طیف فرابنفش را مشــاهده کند.
هککردن افراد دیگر را ندارند ،بلکه مشــتاقاند که
»دیوید ایشی «۸یکی دیگر از زیسترخنهگرهاست که
به دیگران کمک کنند؛ این کار را در خانه انجام دهند
تالشهای قبلی او برای استفاده از »کریسپر« در سگ
و اطالعات را به صورت شــفاف به اشتراک بگذارند.
توسط اداره غذا و داروی آمریکا ) (FDAمتوقف شد
این نســخه آنها کاری داوریشده است که اغلب در
و بیثمر ماند .او حاال قصد دارد تا جرم عضالت خود
فرومها و رســانههای اجتماعی اجرا میشود .ایشی
را افزایــش دهد .البته او برای این کار از »کریســپر«
میگویــد» :من قطعا در پی آن هســتم که اطالعات
اســتفاده نخواهد کرد ،بلکه میخواهد نســخهای
زیــادی جمعآوری کنم و به اشــتراک بگذارم .هدف
اضافــی از ژنی را به ســلولهای خــود تزریق کند.

من این اســت که همه چیز را در آنجا قرار دهم .این
احتمال وجود دارد که کار نکند ،درســت است؟ اما
شــاید نفر بعدی این کار را درست انجام دهد« و اگر
»مرد بعدی« مدالآور المپیک آینده شود چه؟ اداره
جهانی مبــارزه با مواد مخدر در ماه گذشــته اعالم
کــرد که تمام اشــکال ژندرمانی یــا دوپینگ ژنی از
ورزشهای رقابتی بینالمللی از سال  ۲۰۱۸را ممنوع
میکند .با این حال ،بعید اســت که آزمایشکنندگان
بینالمللــی بتوانند بیشــتر اشــکال ویرایــش ژن را
تشــخیص دهند و با همه اطالعــات جریان آزاد در
مورد پیشــرفت تجربی مختلف ،به نظر نمیرسد که
اداره جهانی مبارزه با مواد مخدر قادر به اجرای این
ممنوعیت باشد .ایشــی در این باره میگوید» :اداره
جهانی مواد مخدر جوک میگوید« .گونس تیلور که
در مؤسسه فرانســیس کریک در لندن با کریسپر کار
میکند ،میگوید که با ایــن آزمایشهای خانگی در
تضاد است .او میگوید» :بخشی از وجودم میگوید
که این بسیار عالی است ...اما این کار عملی نخواهد
بود« و اصرار دارد که این کار بســیار مشــکلتر از آن
است که زیســترخنهگرها فکر میکنند» .کریسپر به
عنوان درمان به فروش رفته است ...اما در واقع این
کار را انجام میدهد تا کاری را انجام دهد که شــما
میخواهید ایــن کار با موفقیت انجام شــود« .تیلر
فکر میکند که میتواند فواید علمی برای نظارت بر
چگونگی تغییر بدن زیسترخنهگرها ،دادن اطالعات
بیشتر در مورد چگونگی کار کریسپر در انسان وجود
داشــته باشــد ،اما پتانسیل آســیب به این معناست
که ایــن کار غیراخالقی اســت و آزمایشهای DIY
باید به شــدت قانونمند باشــد .اما زیسترخنهگرها
فکر میکنند که مشــکل ارزش ریسککردن را دارد
و هیــچ دلیــل اخالقی وجود نــدارد که آنهــا نباید
اجازه اســتفاده از بدن خود را داشــته باشند تا علم
را به جلو ببرند .شــاید به جای تالش برای دورکردن
تجربیــات  DIYاز جامعه ،باید بپذیریم که ما بر فراز
تغییرات قابلتوجه در ژنوم انسان ایستادهایم-چون
به هر حال میخواهند این کار را انجام دهند .ایشی
میگوید» :مــا این واکنش انعکاســی زردپی زانو را
داریم که ژنتیک شــما باید همیشــه شانسی باشد و
نباید در این مورد انتخاب وجود داشته باشد ،اما من
فکر نمیکنم که این درســت باشــد .اگر این فناوری
وجود دارد که به شــما حق انتخاب بدهد ،شما هم
میتوانید آن را انجام دهید« .اکنون سؤال این است
که چگونه اطمینان حاصل کنیــم که ویرایش ژنوم
ایمن و در دســترس مردمی اســت که ممکن است
بــه طور کامل خطرات »خودآزمونی« را درک نکنند.
لوول-بــج میگوید که از جامعه زیســترخنهگرها
پشــتیبانی میکنــد و در جلســه آنها شــرکت کرده
اســت ،اما آنهــا باید مســئولیت عواقــب احتمالی
انتشار گسترده کریســپر یا مواجهه با سختگیری را
بپذیرند .او میگوید که نوشــتن قانون برای آنان که
میخواهنــد با علــم در گاراژ خانهشــان بازی کنند،
بسیار دشوار است«.
پينوشتها:
 -۱کـــریســــپر ) (CRISPRمخـــفــف عبــــارت
«Clustered Regularly Interspaced Short
»Palindromic Repeats
هــای کوتاِه پالینــدرو ِم فاصلهداِر
بــه معنی »تناوب ِ
منظم خوشهای« است.
ِ
Josiah Zayner -۲
 -۳خــودت انجــام بــده ) Do it yourselfیــا (DIY
اصطالحی اســت به معنی تعمیر ،اصالح ،ســاختن یا
انجــام برخی کارهــای فنی در خانه یا بیــرون از خانه
بدون کمکخواســتن از متخصصان و اســتادکاران آن
رشته.
The Odin -۴
biohacker -۵
Rich Lee -۶
tetrachromacy -۷
David Ishee -۸
myostatin -۹
follistatin -۱۰
*رئیس کمیته ملی المپیاد زیستشناسی کشور
سردبیر مجله رشد آموزش زیستشناسي

»ﻓﺮااﻧﺴﺎنﻫﺎ« ،ﺧﻄﺮى ﺟﺪى ﺑﺮاى ﺑﺸﺮﯾﺖ
»استیون هاوکینگ« در آخرین کتاب خود هشدار میدهد که مهندسی ژنتیک مسیر فرگشت انسانها را تغییر خواهد داد
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﻬﯿﻼ دوﺳﺖﭘﮋوه
چندیــن مــاه از مــرگ اســتیون هاوکینــگ گذشــته ،امــا آخرین
دستنوشــتههای این دانشمند بزرگ نشــان میدهد که این مرد هنوز
چیزهای زیادی برای گفتن به ما داشــت .فقط چند روز پس از انتشــار
آخرین مقاله هاوکینگ ،این فیزیکدان مشــهور جهان به دلیل دیگری
دوبــاره در مرکز توجه قــرار گرفت و این دلیل چیزی نیســت جز یک
پیشبینی دقیق و بحثبرانگیز در مورد آیندهای که شــاید باعث پایان
نسل بشــر شــود .به گزارش بیگبنگ ،در گلچینی از آخرین کتاب وی
به نام »پاســخهای کوتاه به ســؤاالت بزرگ« که بهتازگی منتشر شده
است ،هاوکینگ هشــدار میدهد که مهندسی ژنتیک در نهایت مسیر
فرگشت انســانها را تغییر خواهد داد .هاوکینگ در آخرین کتاب خود
نوشته اســت» :ما در حال حاضر وارد مرحله جدیدی از آنچه ممکن
اســت فرگشت نامیده شود ،شــدهایم و در این مرحله ،قادر به تغییر و
بهبود  DNAخود هســتیم .ما اکنون  DNAخود را رمزگشایی کردهایم
و این امر به آن معناســت که کتاب زندگی خود را خواندهایم ،بنابراین

میتوانیم به اصالح آن بپردازیم« .در مراحل اولیه این حقیقت ترسناک
)که توســط تکنیکهای ویرایش ژن مانند کریسپر فعال شد( هاوکینگ
پیشــنهاد کرد که تغییرات ژنتیکــی به »اصالح نقصهــای ژنتیکی«
محدود باشــد .او معتقد اســت تثبیت جامع و مطلق فیزیولوژی ما –
مثال تقویت هوش انســانی– به کنترل و زمان بیشــتری نیاز دارد ،زیرا
ترکیــب بزرگتر و پیچیدهتری از ژنها در این امر دخیل خواهند بود .با
وجود موانع مختلف ،با پیشــرفت علم و تکنولوژی ،هاوکینگ جهانی
را پیشبینــی میکند کــه در آن ،توانایی طراحی افــراد در نهایت به
جــای آنکه کل جامعه را به هــم پیوند دهد ،باعــث تفرقه و جدایی
میشــود .وی نوشته است» :من مطمئن هســتم که در چنین عصری،
مــردم میخواهند هم هوش و هم غرایزی مانند تجاوز را تغییر دهند.
احتماال قوانینی علیه مهندسی ژنتیک که در مورد انسانها اعمال شود
وضع خواهد شــد ،اما بعضی افراد قادر به مقاومت در برابر وسوســه
اصالح برخی خصوصیات انسان مانند حجم حافظه ،مقاومت در برابر

 10آﺑﺎن 9 1397

بیمــاری و طول عمر نخواهند بود« .هاوکینــگ بیان میکند نخبگانی
که این نوع تقویت ژنتیکی را کشــف کردهانــد ،در نهایت باعث ایجاد
ابرانســانهایی خواهند شد که در برابر نســل بشر قرار خواهند گرفت
و ایــن آینده کره ما را رقم خواهــد زد .او میگوید» :هنگامی که چنین
ابرانســانهایی ظاهر شــوند ،مشــکالت قابل مالحظهای برای افراد
غیراصالحشــدهای که قادر به رقابت با آنها نیســتند به وجود خواهد
آمد .احتماال ،اینگونه انســانهای عادی از بین خواهند رفت یا به یک
نژاد بیاهمیت و ناچیز تبدیل خواهند شــد و همین امر سبب میشود
که نســل ابرانسانها بیشــتر و بیشتر شــود« .در حالی که دیدگاههای
هاوکینگ در مورد این موضوع میتواند تا حدودی هشداردهنده باشد،
دانشــمندان سالهاســت که زمینه اخالقی کریسپر را مورد بحث قرار
دادهاند و بســیاری از ترسها در رابطه با عواقبی که تغییرات ژنتیکی
میتواند برای انسانها داشته باشد ،مطرح شده است.
www.sciencealert.com

آیا وظیفه مغز اندیشیدن است؟

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
 همــواره گفتهاند و شــنیدهایم کــه مهمترین
تفــاوت انســان بــا ســایر جانــداران در توانایی
اندیشــیدن نهفته اســت .سخن مشــهور دکارت
یعنی »میاندیشم پس هستم« ،در واقع نوعی بار
هویتی به فرایند اندیشیدن برای انسان میبخشد.
ما به واســطه توانایی اندیشیدن است که هویت
مییابیم و باز به همین واسطه است که میتوانیم
جهان اطراف خود را عوض کنیم .از ســوی دیگر،
وقتی با فیزیولوژی بدن انسان آشنا میشویم ،این
توانایی اندیشــیدن به ارگانی هزارو ۴۰۰گرمی به
نام مغز نســبت داده میشود .اینکه مغز چگونه
میاندیشد ،صحبت مقاالت و کتابهای بیشماری
اســت کــه همینطــور پشتســرهم بــه چاپ
میرسند و بحث میکنند که چگونه سازوکارهای
نورونی در عرصه تکامل بــه چنین ارگانی تبدیل
شــده است که توانایی اندیشــیدن و آگاهی را به
ما میبخشــد .پس دور از ذهن نخواهد بود اگر با
توجه به تمام این یافتهها و صحبتها ،مهمترین
وظیفه مغز را اندیشیدن بدانیم .البته در پس این
جمله ،این تلقی متافیزیکی از اهمیت انســان نیز
وجود داد که ما انســان را موجودی هوشــمند و
خــردورز میدانیم .حتی نامگــذاری علمی گونه
ما به نام »هوموســاپینس« نیز بر همین موضوع
داللت میکنــد؛ اما واقعیت اینجاســت که تنها
عاملی که میتواند ســبب تفاوت مــا از گونهاى
دیگر شود ،مشخصات آناتومیك و دیرینهشناسی
ماست .ما گونه انســان امروزی هستیم ،نه از آن
رو که خردورزیم ،بلکه به این دلیل که مشخصات
اســتخوانبندى ،زاویه فك ،اندازه پیشانی و شکل
مفصل لگن ما بر انســانبودنمان داللت میکند.
چنین چیزى بهشــدت ما را دچار یأس و ناامیدى
میکند .ما همیشــه به خردورزبــودن خود فخر
فروختهایــم و حاال بــا این تعریف به یكســرى
مشــخصات آناتومیــك تقلیل پیــدا میکنیم .آیا
ما میتوانیم به این آســانی نقــش مغز را نادیده
بگیریم؟ پاسخ به این سؤال مستلزم درك کارکرد
مغز است .اگر مغز براى اندیشیدن بهوجود آمده
باشــد ،در آن صورت این استنباط فروکاهنده ما از
گونه انسان نیز نادرست خواهد بود.
واقعا چــرا در طی تکامل ،مغز بهوجود آمد؟
مغز چه کارکردى داشــت که فرگشــت این گونه
در میلیونهــا ســال بــه آن بالوپــر داد؟ دیوید
ولپرت نظر بســیار جالبــی دربــاره دلیل اصلی
بهوجودآمــدن مغــز دارد» :مــا مغــز داریم به
خاطــر یک دلیل و فقط یک دلیــل و آن بهخاطر
تولیدکــردن حرکتهــای وفقپذیــر و پیچیــده
اســت...؛ زیرا تحرک تنها راه اثرگذاشتن بر دنیای
اطراف اســت...؛ گویایی ،اشــارات ،نوشتن و زبان
ایماواشاره ،همه اینها با مداخله انقباض مفاصل
انجام میشــود« .او به حیوان بسیار جالبی اشاره
میکند :آبپران کوچک دریایی )(Sea squirt؛ این
جاندار کوچک دریایی در سر خود گانگلیونی دارد
کــه میتوان از آن با عنــوان مغز یاد کرد .او پس
از اینکه به قطعه ســنگی چســبید و بهاصطالح
فیکس و ثابت شــد ،شــروع به خوردن این مغز
و سیســتم عصبی خود میکند .ولپرت این فعل
عجیــب را اینگونه تعبیــر میکنــد :وقتی مغز
کارکــرد خود را برای جاندار از دســت داد ،از بین
مــیرود .این موضوع را میرســاند که مهمترین
دالیــل وجــود ارگانهــای مختلف حتــی مغز،
دالیلی اســت که به بقای گونه ارتبــاط دارد .به
عبارت دیگر ،موضوع بیش از آنچه که فکر کنیم
کاربردی بوده است؛ زمانی که حرکت نباشد ،نیاز
به مغز هم نیست.
بــه نظر میرســد نقــش مغــز بههیچوجه
اندیشــیدن نبوده است .مغز به وجود آمده است
تا یک جاندار بر حرکتهای خود کنترل بیشــتر و
بهتری داشــته باشد .درست اســت که جانداران
فاقد سیســتم عصبــی همچــون باکتریها هم
حرکــت میکنند؛ اما مغز و بهطورکلی سیســتم
عصبی قدرت کنترل بســیار باالتر و هدفمندی را
به جاندار میبخشــد؛ اینگونه او میتواند بهطور
بهتری بقای خود را حفظ کند؛ چون حرکت بهتر
مســاوی است با شــانس بیشــتر برای پیداکردن
غــذا .در عیــن حال ،ایــن قدرت حرکت ســبب
میشــود جاندار بتواند از دست شکارچیان خود
فرار کند .هدف مغز حفظ بقای بدن اســت و این
کار را بــا برنامهریزی برای هماهنگی بهتر بدن با
اجزای درونی خود و نیز با جهان اطرافش انجام
میدهد .از این رو ،چنانکه در یادداشتهای بعد
خواهیم گفــت ،مغز بیش از آنچه فکر کنیم تابع
بــدن بوده و در ســاخت خود از بدن متأثر شــده
اســت .حال شــاید خواننده فکر کند پس آگاهی
و اندیشــیدن از کجا آمده اســت؟ چرا ما درباره
ســتارگان ،درختــان و اعمــاق اقیانوسهــا فکر
میکنیم؟ این موضوع بعدی بحث ماست؛ اما در
اینجا باید بگویم اندیشــیدن یک محصول اضافی
و فرعی در طول تکامل انســان بوده است و شاید
ابتدا آن نیز صرفا و صرفا در راستای حرکت بهتر
جاندار به کار گرفته میشــده و ســپس انتخاب
طبیعی ،ســبب اســتفاده از آن در ابعاد گوناگون
زندگی انسان شده است.

