
  

  
  
  
  

  سازي انسان هاي شبيه كژفهمي
  

  *علي محمدي

  اشاره
اين مقاله رابطـة ميـان      . برانگيز در علم و دين بوده است        اي مناقشه   سازي مسئله   شبيه
: اند از   دو مسئله مهم در اين زمينه عبارت      . كند  سازي و شخصيت را بررسي مي       شبيه
ا شخصيت قابل استنتاخ است؟ و آيا كلون يك شخص جنايتكار هم يـك جـاني                آي

توان عين    يابد كه با كلونينگ نمي      خواهد بود؟ مقاله در پايان به اين نتيجه دست مي         
  .فرد اصل را ايجاد نمود

  .ژني، توارث چندژني سازي، شخصيت، توارث تك شبيه: واژگان كليدي
* * *  

  مقدمه
برانگيزترين مباحثي است كه نه تنها در دنيـاي علـم بلكـه در                 يكي از بحث   (Cloning)سازي    شبيه

باشد و    هاي تاكنون بشري متفاوت مي      اين دانش با تمام يافته    . باشد  بين تمام اقشار جامعه مطرح مي     
انگاري در شناخت همه جانبه و كـاربرد آن صـورت گيـرد، عواقـب بـسيار                   ترين سهل   اگر كوچك 

  .اي بشريت به دنبال داشته باشدتواند بر خطرناكي مي
الوقـوع   انـداز قريـب   كنـد در پـيش روي او چـشم       آدمي هم اكنون موقعيتي خطير را تجربه مـي        

العاده حامل مخـاطرات و تهديـدهايي    تحقق اين شاهكار خارق. سازي انسان ترسيم شده است  شبيه

                                                      
  .مدير گروه اسالم و طب، پژوهشگاه فرهنگ و معارف*. 
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ير تعيـين سرنوشـت     براي حيات آدمي و طبيعت است و شايد نخستين باري است كه آدمي در مس              
باره انجـام   هاي خود را در اين    هم اينك محققان و دانشمندان، نخستين آزمايش      . دارد  خود قدم برمي  

  .صبرانه و مشتاقانه در انتظار تحقق چنين كاري است اند و جهان بي داده
 (technology)اگرچه چنين موضوعي، بسياري را نگران ساخته، اما حاميان اين نـوع فنـاوري              

كنند كه چه دليلي براي عدم اسـتفاده از آن وجـود دارد؟ و از سـوي ديگـر،            ن سؤال را مطرح مي    اي
انـدازي،    تعدادي از عالمان اخالق، كم و بيش و بـه دنبـال انزجـار برخـي از تحقـق چنـين چـشم                      

  .اند هايي را نسبت به اين موضوع از خود نشان داده مخالفت
 و در رأس آن با مسايل مرتبط با ماهيت، شخـصيت            سازي انسان با مسائل اساسي      شك شبيه   بي

هـيچ رويـدادي در طـول تـاريخ حيـات بـشر، تـوان چنـين                 . و ارزش آدمي پيونـد خـورده اسـت        
. اي را بر آينده انسان نداشته است كه داليل متعددي هـم بـراي ايـن ادعـا وجـود دارد                      تأثيرگذاري

  )131ـ132ص / 16ش / سياحت غرب(
هـاي بـسيار مهـم و جـدي پيرامـون آن مطـرح گـشت كـه در                     بحثسازي    با مطرح شدن شبيه   

برگيرنده مسائلي چون منشأ حيات و چگونگي پيدايش آن، شخصيت و عوامـل سـازنده آن، فعـل                  
سـازي، خـود موجـب مطـرح      هاي موجود پيرامون شبيه باشد، در اين ميان كژ فهمي      خدا و غيره مي   

رة آن شـده اسـت كـه بـه نظـر نگارنـده ايـن                هايي دربا   هايي ديگر و همچنين نگراني      شدن پرسش 
هاي تخيلي ساخته شده توسـط هـاليوود و ديگـر             ها و فيلم    گويي  ها، پيش   ها متأثر از داستان     كژفهمي
گـر تـالش     نمـايش (The Boys from Brazil)» پـسران برزيلـي  «مـثالً فـيلم   . باشد ها مي سازمان

شوند هيتلر را كلـون نماينـد تـا           ت موفق مي  ها براي كلون نمودن هيتلر است كه در نهاي          نئونازيست
هـاي آلـدوس هاكـسلي        گـويي   انداز بسيار سياه آينـده توسـط پـيش          يا چشم . رايش سوم زنده شود   
(Aldous Huxley) دنياي نودالر« در كتاب «)Huxley, 1998 ((Brave New World) در سال 

يخته جنگ جهاني اول و فقر      گس  گري و سبعيت عنان      يعني هنگامي كه جهان هنوز از وحشي       1932
 سـال آينـده را مجـسم    600ايـن كتـاب     . دهشتناك ناشي از ركود اقتصادي بزرگ گيج و لرزان بود         

سازد كه نظم نـوين بنيـاديني را بـر       كند كه فجايع مشابهي از جنگ، رهبران جهاني را متقاعد مي            مي
اند   اند و كلون شده     هاي عظم جنيني    هها، حاصل توليد انبوه در كارخان       تمام انسان . دنيا تحميل نمايند  

 360، ص   1381كـاكو،   . (اي آلفا، بتا، گاما، دلتا و اپسيلون را در انسان به وجود آورنـد               تا نظام طبقه  
  ))با تلخيص(
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هـايي    ترسيم نمودن چنين فضاهايي از آينده و القاي افكاري خاص موجبات پيدايش كژفهمـي      
ها مربوط به مفهوم كلونيـگ اسـت كـه آن را معـادل            فهمييكي از كژ  . سازي شده است    دربارة شبيه 

توان يك فـرد را عينـاً بـا           از اين رو، برخي معتقدند كه با كلونيگ مي        . اند  قلمداد نموده » سازي  عين«
هـاي ديگـري چـون جاودانـه زيـستن،            بحـث . تمام خصوصيات ظـاهري و رفتـاري ايجـاد نمـود          

مندان مشهور سينما و غيره پيرامون اين پندار نادرسـت          نمودن افرادي چون هيتلر، اينشتين، هنر       زنده
 (Guardian)، روزنامه گاردين    1997 در سال    (Dolly)مثالً اندكي پس از تولد دالي       . مطرح گرديد 

تـوان بـه جـاودانگي        خبري را منتشر نمود كه در آن مردي ادعا نمـوده بـود كـه بـا كلونينـگ مـي                    
(immortality)  توان فردي ايجاد نمود كه از نظر خـصوصيات           ينگ مي چراكه با كلون  .  دست يافت

توان مردگـان را بـار ديگـر بـه دنيـا              پس با اين تكنيك مي    . ژنتيكي و شخصيتي عين فرد اول باشد      
» اليـوت كـروك  «) (Wynn, 4. بازگردانيد و در اين جهت مـا فقـط بـه چنـد سـلول او نيازمنـديم      

  :گويد بيوشيميست دانشگاه استنفرد مي
  .» بدن بايد براي ابد باقي بماندبا طراحي،«

  :گويد  مي(Woody Allen)وودي آلن 
خواهم با نمردن براي ابد زنـدگي         خواهم از طريق شاهكارهايم باقي بمانم، من مي         من نمي «

  . كنم
  :گويد  مي(J. Watson)جيمز واتسون 

تا چه حـد    دانيم    همه ما مي  . كنم  آيا ما به سوي كنترل حيات رهسپاريم؟ من چنين فكر مي          «
چرا نبايد خود را قدري بهتر بسازيم تا زيبنده بقا گرديم؟ اين است آنچـه مـا                 . كامل نيستيم 
  .)329 و 299كاكو، ص  (.»ما خود را قدري بهتر خواهيم كرد. خواهيم كرد

سـازي در ذهـن خـود         هاي اينچنيني باعث شده كه عامه مردم نيز تصويري خيالي از شبيه             بحث
ها در ايـن مـسير نبايـستي غافـل بـود كـه بـا مطـرح نمـودن           ه از كار ژورناليست   تصور نمايند، البت  

  .سازي، بر گرمي اين بازار افزودند هاي جنجالي خاص خود پيرامون شبيه بحث
هـا كـه نوعـاً در          اين مباحث حتي به كشور ما نيز كشانده شده است كه در برخـي مقالـه                 دامنه

  .شود  مشابهي مطرح ميهاي رسد بحث جوامع غير علمي به چاپ مي
اسـت و طـرح   » سـازي  عـين «سازي آنچه كه بيشتر از همه مطرح است، بحـث           در مباحث شبيه  

دانند و بنابراين خواسـته يـا    اي شخصيت را معادل ژن مي شدن اين بحث بدين جهت است كه عده   
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 الگـوي ژنـي   شده دقيقاً همان با چنين تفكري چون فرد كلون. ناخواسته به جبر ژنتيكي قايل هستند     
را دارا است از اين رو، شخصيت فرد كلون و اصل را يكي و بـه تعبيـري                  ) دهنده سلول (فرد اصل   

توانند عين هم باشـند       و اينكه دو فرد نمي    » عين«هرچند در فلسفه و عرفان بحث       . دانند  عين هم مي  
اين مسئله را   اي است اما در اين نوشتار در صدديم كه            شده  مطرح و براي متخصصان امر بحث حل      

ها به خوبي روشـن       از منظري ديگر مورد بررسي قرار دهيم تا پاسخ به سؤاالت زير و ديگر پرسش              
  .گردد

  برداري است؟ آيا شخصيت انسان قابل كپي
  آيا كلون يك فرد جنايتكار نيز جنايتكار خواهد بود؟

رفتـاري پديـدار    در صورت كلون نمودن هيتلر آيا مجدداً هيتلر با تمام خصوصيات ظـاهري و               
  …خواهد گشت؟ و

  .را به طور اجمال تعريف نماييم» شخصيت«ها ابتدا الزم است  براي پاسخ به اين پرسش

  تعريف شخصيت
شناسـان و متخصـصان ديگـر         ، تعريف واحدي كه مورد قبـول تمـامي روان         »شخصيت«در رابطه با    

عنـوان     بـه  »شناسي هيلگارد   روان«در  ما در اينجا به تعريفي كه       . هاي وابسته باشد، وجود ندارد      رشته
  :نماييم شناسي دنيا، آمده است، اشاره مي يكي از معتبرترين كتاب روان

ها، و رفتارها تعريف كـرد        توان الگوهاي معين و مشخصي از افكار، هيجان         شخصيت را مي  
آتكينـسون،  . (دهنـد   كه سبك شخصي تعامل هر فرد با محيط مادي و اجتماعي را شكل مي             

  .)104؛ 2، ج 1383
اگر در زندگي روزمره از ما بخواهند كه شخصيت كسي را توصيف كنـيم، احتمـاالً از صـفات                   

شناسـان شخـصيت همـواره        روان. كنـيم   گرا و باوجدان اسـتفاده مـي        شخصيتي چون باهوش، برون   
هـايي    مند كردن نحوه استفاده از صفات شخصيتي در زندگي روزمره بـه روش              اند با ضابطه    كوشيده

شناسـان در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه               روان. رسمي براي توصيف و سنجش شخصيت دست يابند       
مـثالً ريمونـد كتـل    . انـد   به چندين دسته تقسيم گـشته     » اي شخصيت چه تعداد هستند؟      عوامل پايه «

(Raymond Cattel) (1966;1957)صـفت و هـانس آيزنـك    16اي شخصيت را بـه    عوامل پايه 
(Hans Eysenk)انـد، محققـان     صفت تقـسيم نمـوده  3 يا 2اس انگليسي اين عوامل را به شن  روان

ديگر هر كدام به اعداد ديگري رسيدند اما آنچه كه مشخص است حتي با روش تحليلي دقيـق نيـز         
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ها بـسياري از پژوهـشگران        نظر  برخالف تمام اين اختالف   . توان جواب قاطعي به اين سوال داد        نمي
شـوند و بـراي       خوانـده مـي   » خمسه كبيره «نام    اند كه امروزه به     ماع كرده در مورد پنج بعد صفتي اج     

  :كنند استفاده مي» باروت«تلخيص آنها از واژه 
» پـذيري   گرايـي و توافـق      گـري، وجـدان      نژنـدي   گرايي، اشتياق براي تجارب تـازه، روان        برون«

(OCEAN)1             صفتي خاصي براي    هاي   قابل ذكر است كه براي هر يك از اين پنج عامل، نيز مقياس 
شناسان، كشف و معتبر شناخته شـدن         به نظر بسياري از محققان و روان      . اند  ارزيابي مشخص نموده  

كـاكو،  . (رود  شناسي شخصيت در دوران معاصر به شمار مي         اين خمسه نقطه عطف بزرگي در روان      
  ))با تلخيص (84ـ86، ص 1381

كننـده آن آشـنا شـديم، اينـك      شخصطور اجمال بـا مفهـوم شخـصيت و عوامـل مـ            تا اينجا به  
هـاي تنـوع      عبارت ديگر بررسي ريـشه      پردازيم به عوامل تأثيرگذار در تنوع شخصيت افراد يا به           مي

تــر آن را در عوامــل ژنتيكــي و محيطــي  شناســان بــيش رفتــاري افــراد كــه رفتارپژوهــان و زيــست
(environmental & genetic factors)نمايند  دنبال مي.  

  گيري شخصيت رگذار در شكلعوامل تأثي
دهنـده شخـصيت      را تنها عامل شـكل    » عوامل ژنتيكي «شناسان و متخصصان ژنتيك،       اي از روان    عده

بدين مفهوم كه عالوه بر خصوصيات ظاهري، شخصيت انسان و در پي آن             . نمايند  انسان قلمداد مي  
يعني اگـر  . دين بستگي داردتمام رفتارهاي فردي و اجتماعي او به الگوي ژني به ارث رسيده از وال             

پدر فردي تند مزاج و عصباني بود فرزند او نيز تند مزاج خواهد شد يا اگر والدين كودكي بزهكار                    
باشند فرزند آنان نيز بزهكار خواهد شد چراكه ظهور تمام اين خصوصيات ظاهري صرفاً به عوامل                

هستند يعنـي اينكـه تمـام       » بر ژنتيكي ج«اين دسته از افراد به نحوي معتقد به         . ژنتيكي وابسته است  
  .نمايند خصوصيات فيزيكي و رفتاري فرد را صرفاً در الگوي ژنتيكي وي جستجو مي

كننـده رفتـار      گروه ديگري نيز هستند كه معتقدند اساساً عوامل اجتماعي و تجارب آدمي، تعيين            
هـاي     بـا زمينـه    باشند و تفاوت شخصيتي افراد بستگي بـه تجـارب محيطـي فـرد               شخصيتي فرد مي  

اين گروه اصالً معتقد به عوامل ژنتيكي نيستند و اسـتناد           . متفاوت اجتماعي، قومي، و فرهنگي، دارد     
شـده    هاي خاص رفتار فردي و اجتماعي افراد است كه اصالً در والدين آنها ديده نمي                آنها به نمونه  

گيـري    عامل تأثيرگذار در شكل   هستند يعني تنها  » جبر محيطي «اين دسته نيز در واقع قايل به        . است
كـدام از ايـن       بديهي است كه هـيچ    . شخصيت و رفتار متنوع افراد، عوامل محيطي هستند نه ژنتيكي         
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عنوان عوامـل     عقايد به تنهايي مورد قبول نبوده بلكه بايد به تأثير متقابل دو عامل ژنتيك و محيط به                
كدام از عوامل     هيچ. ي انسان توجه نمود   گيري شخصيت و الگوي رفتار      تأثيرگذار در تربيت و شكل    

گيري شخصيت و الگوي خصوصيات رفتاري افراد نبوده بلكه اين عوامـل              ذكرشده علت تامة شكل   
اينك به چگونگي اثرگـذاري هـر يـك از دو    . شود به نحو اقتضا تأثيرگذار هستند كه بدان اشاره مي       

  .پردازيم گيري شخصيت آدمي مي عامل ژنتيك و محيط در شكل

  عوامل ژنتيكي. 1
هـا    افراد از همان بدو تولد از لحاظ خصوصيات فيزيكي و رفتاري متفاوت هستند كه ايـن تفـاوت                 

هـاي   هاي ژنتيكي نيز خـود معلـول تنـوع ژن       تفاوت. باشد  هاي ژنتيكي آنها مي     عمدتاً معلول تفاوت  
  .شود هاي هر فرد يافت مي باشد كه در درون كروموزم افراد مي

 انـسان بـه   (Germ cell) و سـلول جنـسي   (Somatic cell)هاي سلول بـدني   وزمتعداد كروم
و سـلول   ) اسـپرم (پس از لقاح از تركيب سلول جنسي نر         .  عدد است  23و  )  جفت 23 (46ترتيب  

 46( جفـت كرومـوزم      23شـود كـه داراي         حاصل مي  (Zygot)، سلول تخم    )تخمك(جنسي ماده   
نمايـد تـا      تخم سير تكاملي خود را در رحم مادر طـي مـي           پس از اين مرحله سلول      . باشد  مي) عدد

  .آنكه به يك انسان كامل تبديل گردد
هـاي اسـپرم و تخمـك         شايد اولين نقطة تنوع افراد را بايد در چگونگي جفت شدن كرومـوزم            

هـريس و   «به قول   . جستجو نمود چراكه احتماالت بسيار زيادي براي اين جفت شدن متصور است           
 عددي سلول تخمـك يـا اسـپرم    23هاي   از آنجا كه كروموزم(Haris & Liebert, 1984)» ليبرت

 8388608 يـا    223شوند بـه طـور نظـري          هاي كروموزمي جدا مي     هر يك به طور تصادفي از جفت      
هاي جنسي از نظر      اين سلول . گيري تخمك و اسپرم وجود دارد       احتمال ژنتيكي متفاوت براي شكل    
اين بدان معناست كـه     . هاي جزئي با يكديگرند     ي داراي تفاوت  چگونگي وضعيت كروموزمي، همگ   

شوند بـه طـور نظـري احتمـال ايجـاد             يك صفت سلول جنسي زن و مرد كه با يكديگر تركيب مي           
به بيان ديگر احتمال اينكه شما به صورت        .  گونه، نطفه متفاوت ژنتيكي را دارد      70368744177664

: 1381سـيف،   . ( تريليون بـوده اسـت     70 در   1ايد كمتر از      كنوني خود از پدر و مادرتان متولد شده       
  .)25 ـ 27ص 

 تريليون نطفه متفاوت وجود دارد كه هر كدام 70غرض اينكه از يك پدر و مادر احتمال حدود       
از آنها مسلماً خصوصيات ظاهري و رفتاري متفاوتي دارند و اين بدان معنـا اسـت كـه بـا دانـستن                      
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توان دقيقاً مشخص نمـود كـه فرزنـد چـه الگـوي ژنتيكـي را                   نمي خصوصيات ژنتيكي پدر و مادر    
  ٢.خواهد داشت

  هاي رفتاري ژن
هـا خـود عامـل مهمـي در گونـاگوني       هـاي ژنتيكـي حاصـل از ژن         طور كه ذكر شـد تفـاوت        همان

هايي را به همراه دارنـد كـه          ها اطالعات و برنامه     باشد چرا كه ژن     خصوصيات ظاهري و رفتاري مي    
اهري نظير ساختمان بدن، جنس، رنـگ پوسـت، مـو، چـشم، وضـعيت جـسماني و                  هاي ظ   ويژگي

 20انـد كـه حـدود         دانشمندان محاسبه نموده  . كنند  هاي رفتاري فرد را مشخص مي       همچنين ويژگي 
 كروموزم است   46شود لذا در يك سلول بدني كه حاوي           هزار ژن در هر كروموزم انساني يافت مي       

  .كه در برگيرندة تمام خصوصيات ظاهري و رفتاري وي استشود   ژن يافت مي960000حدود 
هاي رشته ژنتيك كه خود به عنوان يك رشته مستقل مطـرح اسـت                امروزه يكي از زيرمجموعه   

البته در اين حوزه براي مطالعه نحوه به ارث .  است(behavior Genetics)» ژنتيك رفتاري«بحث 
. شـود    استفاده مـي   (psycology)شناسي     و روان  هاي ژنتيك   رسيدن صفات رفتاري از تركيب شيوه     

(Plomin 1991) خواهد بداند كه صفات رواني مثل توانـايي ذهنـي،    مي» ژنتيك رفتاري« در واقع
. شــود مــزاج، پايــداري هيجــاني و نظــاير آن، تــا چــه انــدازه از والــدين بــه فرزنــدان منتقــل مــي 

(Bouchard,1994))  ،61، ص 1ج : 1383آتكينسون(.  
بـار در     هاي رفتاري بودند بـراي نخـستين        ها كه دانشمندان درجستجوي كشف ژن       ز مدت پس ا 

يكي از تحـوالت    . تاريخ، چند ژن منفرد كه كدي براي انواع مشخصي از رفتار هستند مجزا گشتند             
 fruدر اين كـشف معلـوم شـد ژن واحـدي كـه              .  رخ داد  1996قابل توجه، كشفي بود كه در سال        

  .كند باً تمام حركات و رفتارهاي عاشقانه پروانه ميوه نر را كنترل ميشود تقري ناميده مي
ايـن ژن در انـواع بلنـد و كوتـاه     . مؤثر است كشف شـد » اضطراب« ژني كه در ايجاد 1996در  

اي نـسبت بـه آينـده         بينانـه   هاي بلند در آزمون شخصيت، نظرات خوش        افراد واجد ژن  . وجود دارد 
  .وتاه داراي اضطراب، نگراني و نوروتيسم بااليي هستندهاي ك دارند و افراد واجد ژن

هـاي    دوقلوي متولد شده در سال2000سوتا با بررسي  شناسان دانشگاه مينه در همان سال، روان  
سوتا اعالم كردند كه در نقطه استقرار شادماني نظـم و ترتيبـي وجـود             در ايالت مينه   1955 تا   1936

  .)345ـ 348: 1381كاكو، . (هاي ما است تصال استواري با ژندارد كه ظاهراً مبين ارتباط و ا
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، دانشمندان ژني را كشف كردند كه در حافظه انسان تأثيرگذار است كه اين امـر                1997در سال   
 معتقد است كـه تـا   (W. Gilbert)والتر ژيلبرت . رود نقطة عطفي در تحقيقات ژنتيكي به شمار مي

توانـد بـه افـرادي كـه      دان را قادر سازد داروهايي بسازند كه ميتواند دانشمن    اين امر مي   2020سال  
  .حافظه ضعيفي دارند كمك كنند

هاي ايجادكننـده      ديگري از رفتار است كه تاكنون دانشمندان شواهدي براي ژن           شكل» الكليسم«
  .اند  يافته16 و 8، 4، 1هاي  آن در كروموزم

 Human Genome)» ة ژنـوم انـساني  پـروژ «هـاي رفتـاري انـسان همزمـان بـا        شناسايي ژن

project)    دانشمندان معتقدند كه با كمك اين پروژه تا چنـد سـال ديگـر              . شود   به سرعت دنبال مي
ها بـا رفتـار    هاي رفتاري انسان را كشف خواهند نمود اينكه به ارتباط ژن  هاي مؤثر در الگو     تمام ژن 
  :پردازيم آدمي مي

  ها با رفتار آدمي ارتباط ژن
هـا و رفتـار آدمـي         تواند موجب سوء تفاهم شود چگونگي ارتباط بين ژن          هايي كه مي     زمينه يكي از 

ها رفتـار مـا را        ها است؟ آيا فقط تعامل بين ژن        است و پاسخ به اين سؤال كه آيا رفتار ما معادل ژن           
ن ها در واقع همان كپي نمودن رفتار است؟ آيا فرد اصل و كلو              كند؟ آيا كپي نمودن ژن      مشخص مي 

  ...رفتار يكساني خواهند داشت؟ و
ها نيست بلكه به نحـوي از         در پاسخ به اين سواالت بايد گفت كه رفتار آدمي صرفاً متأثر از ژن             

از . ها بر رفتار آدمي به نحو اقتضاست نه به نحـو مطلـق   آن تأثيرپذير است به عبارت ديگر تأثير ژن   
 از  X را داراست، لزوماً رفتـار       Xژن رفتاري   اين رو، اگر به سادگي بگوييم كه چون فالن شخص،           

تـر از آن   ايم چرا كه رفتار آدمـي بـسيار پيچيـده      او صادر خواهد شد، از واقعيت بسيار فاصله گرفته        
  .ها در آن دخيل باشند طور مطلق، ژن است كه صرفاً و به
يا معتقـد   دانـشگاه پنـسيلوان  (Bioethics) از مركز اخالق زيـستي  (A. Kaplan)آرتور كاپالن 

خواهـد  » يك بمب ساعتي پيچيده   «ها و رفتار همانند       است كه سي يا چهل سال بعد ارتباط بين ژن         
نظيـر  (در حالي كه وي بر اين باور است كه استعداد رياضي، انواع شخصيت، بيمـاري روانـي                  . بود

شدار هاي ژنتيكي دارنـد امـا هـ         گرايي، و چاقي، همگي ريشه      ، همجنس )افسردگي و اسكيزوفروني  
  :دهد مي
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ها است، آشكار شـده اسـت كـه           اي است اگر بپنداريم كه رفتار ما معادل با ژن           كار احمقانه 
 .» يك خانواده، رفتـاري كـامالً مـشابه ندارنـد    (identical twins)حتي دوقلوهاي همسان 

  .)370همان ص . (ها فقط اجزاي يك مخلوط هستند ژن
  :گويد مي» پروژة ژنوم انساني « مجري(Franciss Collins)فرانسيس كولينز 

هاي ظريفي تحت تأثير عناصـر ژنتيكـي          كه ممكن است از راه      الگوهاي رفتاري در حالي   ... 
هـاي آدمـي شـناخته نخواهنـد شـد،        ژنDNAهاي  قرار گيرند اما هركز با تبيين همة رشته 

  .)213همان، ص . (الاقل بخش اعظم آنها بر همين وضع خواهند بود
 وقتي كه نقشه ژنوم انساني به طور كامل ترسيم شود احتمـاالً ادعاهـاي بـسياري                 2020تا سال   

طـور كـه ذكـر شـد       اند، اما همـان   و يا غيره را كشف كردهY يا Xهاي رفتار  گردد كه ژن مطرح مي 
باشند بنابراين صحيح نيست      شده به نحو اقتضا در بروز رفتار مورد نظر تأثيرگذار مي            هاي كشف   ژن

شده را تنها عامل بروز آن رفتار خاص بدانيم چه اينكـه هـم اكنـون نيـز اشـتباهات و        فكه ژن كش 
  .خطاهايي در اين باب صورت گرفته است

نمايـد در   ها كنتـرل مـي   را در انسان» تفحص جديد و بديع «D4DR اعالم اين كه ژن      1996در  
 331آوري روي     خـستگي گيـر و      اما مطالعة پي  .  منعكس شد  نيويورك تايمز صفحة نخست روزنامه    

  .نفر از نشان دادن چنين ارتباطي عاجز ماند
مباحثـة  . انگيز ديگري كه هنوز محقق نگرديده، ارتباط ژنتيكي بـا بزهكـاري اسـت    ادعاي بحث 
 شـده    در اين مطالعه گزارش   .  صورت گرفته، نشأت يافته است     1995اي كه در سال       اوليه از مطالعه  

انـد، داراي     ي كـه در بيمارسـتان روانـي اسـكاتلند بـستري بـوده              نفـر بيمـار    197 درصد از    5/3كه  
 در مـردان، نـشانه    XYYشايع شده بود كه وجود كرومـوزم        . اند   بوده XYYكروموزوم غير طبيعي    

. ناميدنـد » كرومـوزم جنايـت   « را   Yجرايـد كرومـوزم     . كاري و خشونت و نابهنجاري است       خالف
 بيش از تصور قبلي وجود دارنـد و         XYYبا كروموزم   مطالعات بعدي عمالً نشان دادند كه مرداني        

ترين خصايص مشترك در بين مردان بـا          بيش. ( درصد آنها زندگي و رفتاري كامالً طبيعي دارند        96
 ظاهراً بلندي قد، داشتن هـوش بـيش از ميـزان نرمـال و مهـارت در بيـان                    XYYداشتن كروموزم   

  .)371همان، ص .) (است
هـا   رفتـار آدمـي معـادل ژن   «: و دانشمندان را متقاعد ساخته است كـه     چنيني، محققان     موارد اين 

باشـند در بـروز        مطرح مـي   (environment)» محيط«بلكه عوامل بسياري كه تحت عنوان       » نيست
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دهند، بخش ديگر آن مربوط به        ها فقط بخشي از رفتار را شكل مي         ژن. رفتار آدمي تأثيرگذار هستند   
خواهيم به يكـي      اما قبل از پرداختن به عوامل محيطي، مي       . پردازيم عوامل محيطي است كه بدان مي     

  .بپردازيم» پروژة ژنوم انسان«هاي تاريخ در رابطه با انسان يعني  ترين پروژه از مهم

  پروژة ژنوم انسان
اين طرح كـه در     . است» پروژة ژنوم انسان  «انگيزترين مباحث،     ترين و بحث    امروزه يكي از محوري   

شود قـصد كُدگـذاري و تعيـين          هاي بلند پروازانه در تاريخ پزشكي محسوب مي         طرحواقع يكي از    
هاي هر يك از      تواند تعداد ژن    از اين رو، با اين طرح  بشر مي        . هاي بدن آدمي را دارد      محل كليه ژن  

هاي مورد نيـاز مغـز آدمـي          اعضاي اصلي بدن و محل آنها را مشخص نمايد به طور مثال تعداد ژن             
  . عدد است574 و چشم 1195، قلب 3195احتماالً 

دان   طور كه يـك شـيمي       همان. گير خواهد بود    وقتي اين پروژه پايان گيرد اثرات آن بسيار چشم        
شناسـي و پزشـكي    نياز از جدول مندليف دربارة عناصر شيميايي نيست، بر همين قياس، زيـست   بي

شـود قابـل تـصور و تعمـق           راهم مي آينده ممكن است بدون نقشه ژنتيكي انسان كه با اين پروژه ف           
  .نباشد

با اتمام اين طرح تقريباً شناخت كاملي از اساس ژنتيكي امراض كهن عرضه خواهد شـد و بـه                   
  :تعبير فرانسيس كولينز مسئول پروژه ژنوم انساني
 سـالگي خـود     18 وقتي شما به سالروز تولـد        2010امر معقول و مستدلي است كه در سال         

هـاي    كارت چاپي حاوي خطـرات فـردي امـراض آتـي را براسـاس ژن              توانيد    رسيد مي   مي
  .موروثي در اختيار داشته باشيد

 شخـصي منـتج     DNA همه اين كشفيات به كـدهاي        2030 يا   2020به اعتقاد ژيلبرت در سال      
  :شوند مي

دي   مربـوط بـه خودتـان را دريـك سـي     DNAتوانيد به داروخانه برويـد و رشـته        شما مي 
  .ا در خانه با مكينتاش تجزيه و تحليل كنيدبگيريد، سپس آن ر

دي را از جيـب       يـك سـي   «: آيد كه شـما     كند كه در قرن آينده زماني پيش مي         بيني مي   و هم او پيش   
  »!اين يك وجود آدمي است، اين منم: خود بيرون آوريد و بگوييد
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مـا ايـن    ترين نتيجه ميلياردها دالري است كه صرف تحقيق شده اسـت و بـه                 دي عالي   اين سي 
لـذا بـه    .  ژن وجود آدمي ترسيم خواهد شد      100,000اي از      نقشه 2020دهد كه در سال       نويد را مي  

  :بيني خواهد بود هاي ژنتيكي قابل پيش شناسي، بسياري از بيماري استاد ژن» ويليام هازلتين«تعبير 
ما در عنصري پا خواهيم گذاشت كـه در آن عـصر بيمـاري پـيش از آنكـه عـارض گـردد                       

پزشكي اساساً به سوي تحول و تغييـر از درمـان بـه پيـشگيري روي                . بيني خواهد شد    شپي
  ))با تلخيص (211   ـ219همان، ص . (خواهد برد و عالج واقعه قبل از وقوع خواهد كرد

شك دستاوردهاي پروژة ژنوم انساني بسيار ارزشمند و حايز اهميت است چرا كه بـه وسـيلة آن       بي
البته اين پـروژه    . شود  ي موروثي شناسايي و قبل از آنكه بروز نمايد، درمان مي          ها  بسياري از بيماري  

نماييم اما اينك بايد بـه ايـن سـؤال            نظر مي   دستاوردهاي ديگري نيز به همراه دارد كه از آنها صرف         
  :پاسخ دهيم كه

ـ       ها را نيز مشخص مي      آيا پروژة ژنوم انسان اعمال و نحوة تعامل ژن         دان سازد؟ كه اجمـاالً ب
  اشاره گرديد

  پروژه ژنوم انساني و كنش ژنتيكي
شود، تعيين چگونگي اعمـال و   يكي از مسائلي كه از معضالت و مشكالت دانشمندان محسوب مي     

» كـنش ژنتيكـي   «باشـد؛ فراينـدي كـه آن را           ها و همچنين تعامل آنهـا بـا يكـديگر مـي             وظايف ژن 
(genetic interaction)اند  نام نهاده.  

هـاي اعـضاي      چند دانشمندان در پروژة ژنوم انساني به سختي مشغول شناسـايي ژن           امروزه هر   
اصلي بدن انسان هستند ليكن بايد دانست كه بسياري از خصوصيات و صفات انـسان يـا فنوتيـپ                   

(phenotype)     نمايد كه ايـن خـود بـر پيچيـدگي شـناخت              ها بروز مي     توسط تعامل تعدادي از ژن
  .افزايد هاي انسان مي ژن

شود كه ما فقط با يك حالـت دوگانـه از صـفات               با بررسي فنوتيپ انسان به وضوح روشن مي       
گونه نيست كه بگوييم      گردد مثالً اين    اي مشاهده مي    روبرو نيستيم بلكه در هر صفتي حاالت پيوسته       

بلكـه مـا بـا يـك حالـت          ... هوش و     پوست، بلند قد و كوتاه قد، با هوش و كم           پوست و سياه    سفيد
ته از بيشترين تا كمترين ميزان بروز صفات روبرو هستيم رنگ پوست سفيد يك رنـگ مطلـق            پيوس

شود در بقية صفات مثل  ها يافت مي نيست بلكه تنوع بسياري در همين رنگ سفيد در پوست انسان          
  .با اين چنين حالتي مواجه هستيم... رنگ چشم، مو، قد، وزن، هوش و 
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  :اند از  مطرح است كه برخي از آنها عبارتامروز در ژنتيك چندين نوع توارث
كه فقط يك ژن مسئول ايجاد يك فنوتيـپ  : (Monogenic inheritance) ـ توارث تك ژني

  .است) صفت(
هاي متعـدد   وراثتي است كه تحت كنترل ژن: (Polygenic inheritance) ـ توارث چند ژني

تـوارث  «باشد به اين حالـت        ي كوچك مي  هاي ژني متفاوت و توأم با اثرات افزايش         واقع در جايگاه  
... شود و شامل صفاتي چون قد، وزن، رنـگ، و    نيز گفته مي(Quantitative inheritance)» كمي
در اين نوع توارث هر ژن اثر اندكي در بروز صفت مورد نظر             .) 218: 1381بيگي،    حاجي. (گردد  مي

در تشكيل قـد دخيـل باشـد فـردي كـه            ) وتاه قد  ك a قد بلند،    A( آلل   5كند مثالً اگر اثرات       ايفا مي 
 بلنـد   AAAAA را داشته باشد بلند قـدتر از سـايرين اسـت پـس ژنوتيـپ                 Aبيشترين تعداد آلل    

در حـد   ...  و   Aaaaa,AAAAa كوتاه قدترين فرد خواهد بود و ساير افراد چون           aaaaaقدترين و   
  . دو قرار خواهند گرفت فاصل اين

 نوع توارث ذكر شده فقط يك عامل يعني 2در : (Multifactorial inh) ـ توارث چند عاملي
كه در وراثت چند عاملي،       در حالي . باشد  هاي مختلف در بروز يك صفت دخيل مي         ژن با تعداد آلل   

تركيبي از عوامل ژنتيكي و محيطي مسئول ايجاد فنوتيپ هستند كه هر كـدام از ايـن عوامـل داراي       
  .باشند اثر اندكي مي
انـد لـيكن    هاي ايجادكننده يك صـفت خـاص را شناسـايي نمـوده     ر چند برخي از ژن    امروزه ه 

هاي ديگري نيز در تجلي آن صفت خاص تأثيرگذار باشند كه هنوز شناسايي نشده                ممكن است ژن  
ها با يكديگر و همچنين تعامـل آنهـا بـا سـاير عوامـل                 است، عالوه بر اين چگونگي تعامل اين ژن       

ز مشكالت و معضالت دانشمندان مطرح است كه مطالعات و تحقيقـات در  محيطي به عنوان يكي ا 
  .اين مسير همچنان ادامه دارد

هـاي كليـدي     قادر نخواهند بود كاري بيش از مجزا سـازي ژن 2020احتماالً دانشمندان تا سال    
ادر بـه   ژنوم انساني نيز ق فردي كه در صفات چند ژني مؤثرند، انجام دهند و از اين رو، حتي پروژة          

نخواهد بود و اين موضوعي است كه خـود محققـان بـدان اذعـان               » كنش ژنتيكي «تعيين چگونگي   
  :گويد  از دانشگاه كاليفرنيا مي(Christopher)كريستوفر ويلز . دارند

، بدان معني نيست كه ما هر چيزي را كه بايد دربارة وجود آدمـي               DNAتعيين توالي كامل    
هـاي بتهـوون در يـك         چيزي بيش از نگاه كـردن بـه تـوالي نـت            ايم، يعني   بدانيم فرا گرفته  
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شناسـي كـساني      در آينده صاحبان فضيلت در ژن     . دهد  سونات، به ما توان نواختن آن را مي       
توانند اين اطالعات را به كار اندازند و قادرند كه اسـاس و ذات اعمـال                  خواهند بود كه مي   

  .)368ن، ص هما. (ها را با يكديگر و با محيط دريابند ژن

  عوامل محيطي. 2
گيري شخصيت را تحت عنـوان   مجموعه عوامل مؤثر بر شكل) ژنوتيپ(هاي ژنتيكي  به جز ظرفيت 

به عبارت ديگر مجموعه عواملي كه از لحظه انعقاد نطفه تا پايـان عمـر،     . آورند  مي» عوامل محيطي «
كي تا نوع تعامـل او بـا        گيري شخصيت او از خصوصيات فيزي       فرد را احاطه كرده و موجبات شكل      

: 1383آتكينـسون،   . (شـود   سازد به عنوان عوامل محيطي محسوب مي        ديگران و محيط را فراهم مي     
39(.  

محيط اطراف هسته سلول تخم     . باشد  اي مي   با اين تعريف محيط داراي متغيرهاي بسيار گسترده       
ي، محـيط فرهنگـي و      ، محيط زيستي، محيط خانوادگي، محيط طبيعي، محيط اجتمـاع         )سيتوپالسم(

  .شوند گيري شخصيت فرد محسوب مي غيره همگي از عوامل محيطي مؤثر بر شكل
تـوان   محـيط بعـد از تولـد، مـي    ) 2محـيط قبـل از تولـد    ) 1: به طور كلي محيط را به دو دستة      

گيري شخصيت    شناسان و مربيان تربيتي كه معتقدند شكل        برخالف برخي از روان   . بندي نمود   تقسيم
هـاي دينـي و       جانـب بـر اسـاس آمـوزه         گردد اين   تيجه نحوة رفتار افراد پس از تولد آغاز مي        و در ن  

گيري شخصيت، نه تنها محيط بعد از تولد، بلكـه            هاي دانشمندان معتقدم كه در شكل       همچنين يافته 
شود، نيز مؤثر است؛ كـه بـه          محيط قبل از تولد كه در واقع نقطه آغازين خلقت جنين محسوب مي            

  :گويد  خواجه عبداهللا انصاري كه ميتعبير
  .)382، ص 2صمدي آملي، ح (» همه از آخر ترسند ولي عبداهللا از اول«

شود كـه سـالمت    تر توسط مادر فراهم مي تحقيقات نشان داده است كه محيط قبل از تولد بيش  
د گيري شخصيت نـوزا     جسماني و حاالت عاطفي و هيجاني او آثار بسيار مهمي در چگونگي شكل            

سـن مـادر، تغذيـه و بهداشـت مـادر، وضـعيت بـارداري،             : انـد از    دارد برخي از اين عوامل عبارت     
  .داروهاي مصرفي، عواطف و هيجانات مادر و غيره
شود كه در نحوة خصوصيات رفتاري وي بـسيار           پس از تولد نوزاد با محيط جديدي روبرو مي        

شود، اما براي رفع بـسياري        ا مادر قطع مي   در اين هنگام وابستگي مستقيم جسماني او ب       . مؤثر است 
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تواند از خـود مراقبـت        نوزاد انسان در ابتداي تولد نمي     . ماند  از نيازهاي خود، وابسته به او باقي مي       
  .نمايد لذا براي زنده ماندن و حفظ تعادل محيط داخلي به ديگران نيازمند است

هاي بسيار زيادي      و موجب تفاوت   دوران طوالني وابستگي كودك به ديگران هميشه قابل توجه        
سـيف،  . (در افراد بوده است كه در نتيجه آن، اختالفات فرهنگي بسياري نيز به وجود آمـده اسـت                 

  .)179ص 
. نوع تغذيه مادر و همچنين غذاي نوزاد پس از تولد نيز تأثير خاصي در چگونگي رشد او دارد                 

گيري در خصوصيات روحـي        بسيار چشم  روحيات و حاالت عاطفي مادر در هنگام شير دادن تأثير         
اي در ايـن خـصوص وجـود دارد،           هاي ديني ما دستورات ويـژه       لذا در آموزه  . و رواني كودك دارد   

فرمايند   در رابطه با شير دادن به كودك اين گونه مي         ) السالم  عليه(چنانكه حضرت اميرالمومنين علي   
  :كه

توانـد طبيعـت كـودك را         كه شير مـي   شير زن كم عقل و احمق را به فرزند خود مخورانيد            
  .)، ابواب احكام االوالد15وسايل الشيعه، ج . (دگرگون سازد

شرايط » قانون«الرئيس ابوعلي سينا فيلسوف و طبيب نامدار اسالمي در كتاب معروف خود      شيخ
مـادر چـه غـذاهايي بايـد بخـورد، در برابـر             : شـمارد از جملـه      بسياري را براي زنان شيرده بر مـي       

العمل نشان دهد، كيفيت      خشم، اندوه و حاالت مشابه آن چگونه عكس       : هاي بد رواني از قبيل      كنش
  .)، تعليم اول3، فن 1سينا، ج  ابن. (شير، عمر مادر و غيره

تمام رهنمودهاي فوق حاكي از تأثير بسيار زياد حاالت جـسماني و روحـاني مـادر در هنگـام                   
از آنجـا كـه حالـت       .  رفتاري و روانـي فرزنـد دارد       شيردهي است كه تأثير بسزايي در خصوصيات      

هاي مختلـف نيـز حالـت       باشد و همچنين در دوره      جسماني و روحاني مادران هرگز مشابه هم نمي       
جسماني و عاطفي يك مادر يكسان نيست، از اين رو، افراد مشابه كـه صـد در صـد خـصوصيات                     

البته متفاوت بودن محيط پس از تولد فقط        . رفتاري و رواني يكساني داشته باشند، را نخواهيم يافت        
هاي خانوادگي، طبيعي، فرهنگي و اجتماعي نيز         باشد بلكه محيط    به دوران شيرخوارگي منحصر نمي    

هر يك به نحوي در متفاوت گشتن خصوصيات رفتاري افراد مؤثرنـد، مـثالً خـصوصيات رفتـاري                
ابسته است؛ دوري و نزديكي به      يك فرد تا حد زيادي به وضعيت محيط طبيعي محل سكونت او و            

 همه درخصوصيات رفتاري وي مـؤثر اسـت         …آب دريا، كيفيت آب آشاميدني، شرايط اقليمي، و         
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 Environmental)» شناسـي محـيط   روان«كه امروزه به عنوان يكـي از مباحـث جديـددر حـوزة     

Psycology)1384محمدي، . ( مطرح است(.  

  تعامل عوامل ژنتيكي و محيطي
گيـري    كدام از عوامل ژنتيكـي و محيطـي بـه تنهـايي در شـكل                 كه قبالً نيز گذشت هيچ     همان گونه 

گيـرد    شخصيت مؤثر نيستند بلكه از تعامل اين دو، شخصيت و خصوصيات رفتاري افراد شكل مي              
لذا اين صحيح نيست كه انتظار داشته باشيم فرد كلون و اصل چون از نظر عوامل ژنتيكـي هماننـد                    

ايـن امـر حتـي در بـين         . شخصيت و خصوصيات رفتاري يكساني داشـته باشـند         پس بايد    ٣هستند
چرا كـه   . گردد   كه الگوي ژني يكساني دارند مشاهده نمي       (MZ)دوقلوهاي همسان يا تك تخمكي      

در مطالعاتي كه بر روي دوقلوهاي همسان انجـام         . محيط به همان مفهوم عام بسيار تأثيرگذار است       
مـثالً بـا    . باشـند   هاي ژنتيكي در هر دو يكسان نمـي         بروز بيماري گرفته است مشخص شد كه حتي       

آنكه احتمال ابتال به مرض قند و اسكيزوفرني ژنتيكي است، اگر يكي از دوقلوهاي همسان بيماري                
دهد اگر هم بيماري ظاهر گردد ميزان         مربوطه را نشان دهد ديگري هميشه اين اختالل را بروز نمي          

  .هاي مختلفي بروز خواهد كرد د بلكه با شدتبروز آن يكسان نخواهد بو
همچنين مطالعات ديگر نشان داده است كـه تطـابق رنـگ چـشم، خطـوط انگـشتان، و ديگـر                     

  .باشد خصوصيات فيزيكي در دوقلوهاي همسان نيز همين وضعيت را دارا مي
جالب است بدانيد كه آزمايشان كلونينگ مشخص نموده است كـه خـصوصيات ظـاهري فـرد                 

سازي شد،   شبيه2001اي كه در سال  باشد مثالً گربه و اصل هميشه يكسان و يا مشابه هم نميكلون 
 ∗.رنگ موهايش نسبت به گربه اصل متفاوت گرديد

  :اند از اي كه براي  اين عدم تطابق ذكر شده است عبارت دو دليل عمده
اي كـه در    بـارة گربـه    مـثال در   .ها تا اندازه معيني تصادفي و قابل تغيير اسـت           عملكرد ژن ) 1
 در تعيين رنگ موهـاي      Xهاي موجود بر روي كروموزم        شود كه ژن    سازي شد گفته مي      شبيه 2001

شـوند و   ها به طور تصادفي در جريان تكامل جنـين غيرفعـال مـي           گربه مؤثرند كه برخي از اين ژن      
انـد در گربـه       بودههايي كه در گربه اول فعال          دارد، ممكن است ژن    Xچون گربه مادر دو كروموزم      

شود كه با گربـه اوليـه از نظـر            اي توليد مي    سازي شده غير فعال شوند كه در اين صورت گربه           شبيه
  .ظاهري متفاوت است
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مثالً در رابطه با دوقلوهاي يكسان عليرغم اينكه در يـك زمـان و در               : متفاوت بودن محيط  ) 2
ر اين وضعيت يكسان نباشد، چراكـه       نمايند ليكن ممكن است محيط آنها حتي د         يك رحم رشد مي   

و  بهتـر رشـد      .) 49: 1381سيف،  (ممكن است يكي از دو جنين محل بهتري در رحم داشته باشد             
آيد يكسان نبوده و از ايـن         ها، حوادث و وقايعي كه برايشان پيش مي         پس از تولد هم، تجربه    . نمايد

تر خواهـد     دو فرد كلون و اصل پيچيده     اين وضعيت در    . رو، رفتارهاي متفاوتي را بروز خواهند داد      
يابند، از مادران متفـاوت و همچنـين در دو            بود چرا كه محيط رحمي كه اين دو در آن پرورش مي           

هاي محيط فرهنگـي و اجتمـاعي نـسبت بـه دوقلوهـاي       زمان مختلف خواهد بود، همچنين تفاوت   
 متفـاوت صـورت خواهـد       همسان بيشتر خواهد بود چرا كه مراحل رشـد آنهـا در دو دورة كـامالً               

بنابراين، دوقلوهاي همسان به اين دليل كه در رحم واحد و در اغلب موارد بعد از تولد، در             . گرفت
كنند، ممكن است بيش از كلون و اصـل بـه هـم شـباهت داشـته        شرايط محيطي يكسان زندگي مي    

  .)4اخالق زيستي، ص . (باشند
 ژنتيكي و محيطي بر رشد شخـصيت صـورت          هايي كه در مورد چگونگي تأثير عوامل        پژوهش

 50هاي مختلف شخـصيتي دو قلوهـاي همـسان            گرفته است مشخص نموده كه همبستگي ويژگي      
 يعني عليرغم اينكه اين دوقلوها در يك رحم و در (.Loehlin & Nichols: 1976) درصد است 

مـثالً در   . باشـند   درصـد يكـسان نمـي      100نمايند، ليكن از نظر شخصيتي        يك زمان واحد رشد مي    
 كه از يك سلول تخـم و  (Eng & Chang)هاي انگ و چنگ   به نامSiameseدوقلوهاي خانواده 

يكـي  . اند، خصوصيات رفتاري و شخصيتي متفاوتي مشاهده شـده اسـت            در يك رحم حاصل شده    
همچنين در دوقلوهاي   . بداخالق و الكلي شده است درحاليكه ديگري بسيار بشاش و مهربان است           

 نيـز ايـن   (Giacomo & Giovanni)هـاي جيـاكومو و جيـوواني      به نـام Tocciمسان خانواده ه
  )Waynn, 5,6. (اختالفات شخصيتي مشاهده شده است

واقعيت اين است كه در تمام موارد فوق، تأثير متقابل و پيچيدة عوامل ژنتيكي و محيطي باعث                 
ري هر يـك از ايـن دو عامـل بـر جوانـب              در عين حال، ميزان تأثيرگذا    . شود  هاي فردي مي    تفاوت

گيري خلق و خـوي فرزنـدان، هـم حـاالت خـود               گوناگون رشد فرد، يكسان نيست مثالً در شكل       
كودك و هم تأثيرات والدين و اطرافيان وي اهميت دارد؛ در واقع كودكان با خـصوصيات متـأثر از                   

گيرنـد و     ز تولد خود قرار مـي     الگوي ژنتيكي و عوامل محيطي قبل از تولد، تحت تأثير محيط پس ا            
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 ـ  52، 1381سيف، . (گيري شخصيت آنان مؤثر است گذارند كه اين امر در شكل هم بر آن تأثير مي
48(.  

  نكتة پاياني
فرد اصل و كلون معتقدند، ايـن دو        ) ژنوتيپ(افرادي كه با استدالل با يكسان بودن الگوي ژني          

تنها به يك كفه ترازو     . و در واقع عين هم هستند     فرد از نظر خصوصيات فيزيكي و رفتاري يكسان         
شخـصيت و در پـي آن   . اند اند و از كفة ديگر آن يعني محيط غفلت نموده           يعني ژنتيك توجه نموده   

اينكـه بـا كلـون    .  برداري دقيقاً عـين آن را سـاخت   خصوصيات رفتاري، ژن نيست كه بتوان با كپي  
تـوانيم    هاي مـشهور مـي       يك از ورزشكاران يا هنرپيشه     نمودن سلول بدني هيتلر يا اينشتين و يا هر        

عبارت ديگر به آنان عمر دوباره دهيم تا جاودانه بمانند يـك پنـدار                يا به . مجدداً آنها را زنده نماييم    
اي بيش نيست؛ چرا كه فرد كلون با طي نمودن كليه مراحل رشد شخصيت، هرگز عين                  لوحانه  ساده

گونه استدالل نمـود كـه عوامـل محيطـي بـر خـالف                 را بايد اين   فرد اصل نخواهد شد و اين قضيه      
  .عوامل ژنتيكي هرگز يكسان نيستند

ما هرگز نخواهيم توانست عوامل محيط يكساني مانند آنچه كه براي فـرد اصـل موجـود بـود،                   
دو در دو محيط مجزاي زيـستي، محيطـي، خـانوادگي،           هر يك از اين   . براي فرد كلون فراهم سازيم    

زندگي خواهند نمود كه در نتيجه خصوصيات روحـي و روانـي آنهـا نيـز                ... و اجتماعي و  فرهنگي  
  .متفاوت خواهد بود

  :گويد  مي(Visions)اندازها  چشم در كتاب (Michio KaKu, 1998)ميچيوكاكو 
كنند كه ورشكستگي اقتصادي طبقات متوسـط آلمـان در            دانان استدالل مي    بسياري از تاريخ  

هـاي سياسـي و    نهـضت . ي ظهور فاشيسم و دستيابي هيتلر به قدرت بـود     زيربنا 1930دهة  
. توانند تنها بر اثر وجود يا تحرك يك فرد به موقعيـت دسـت يابنـد                 اجتماعي به ندرت مي   

بـر همـين قيـاس،      . اي درجه دوم نخواهـد بـود        كلونينگ هيتلر امري بيش از خلق هنرپيشه      
واهد داشت كه فيزيكـدان بزرگـي متولـد         كلونينگ شخصي نظير اينشتين تضميني در بر نخ       

زيست كه علم فيزيك در بحران عميقي گرفتار آمـده          زيرا اينشتين در زماني مي    . خواهد شد 
 افراد برجسته احتماالً در اصـل       .اند  بود، اما اينك بسياري از مسائل پيچيده فيزيك حل شده         

  »هاي مطلوب هاي عميقند تا محصول ژن ها و آشفتگي فرصت



  

  نتايج
ها و رفتارها تعريـف كـرد         توان الگوهاي معين و مشخصي از افكار، هيجان         شخصيت را مي  ) 1

  .دهند كه سبك شخصي تعامل هر فرد با محيط مادي و اجتماعي را شكل مي
  .باشند گيري شخصيت مؤثر مي مجموعه عوامل ژنتيكي و محيطي در شكل) 2
گـوي ژنتيكـي خـاص خـود، احتمـال       با ال ) تخمك(و ماده   ) اسپرم(از يك سلول جنسي نر      ) 3

تـوان    لذا با دانستن ژنوتيپ پـدر و مـادر نمـي          .  تريليون نطفه متفاوت وجود دارد     70تشكيل حدود   
  .دقيقاً مشخص نمود كه فرزند چه نوع الگوي ژني را خواهد داشت

  .هاي رفتاري كشف شده، تنها عامل بروز رفتار آدمي نيستند ژن) 4
نمايـد، قـادر    هاي اعضاي اصلي بدن را شناسايي مـي    وجود اينكه ژن   با» پروژه ژنوم انساني  «) 5

  .ها را مشخص نمايد نيست كه چگونگي اعمال و تعامل ژن
عوامل محيطي مجموعه عواملي است كه از لحظه انعقاد نطفه تا پايان عمـر، فـرد را احاطـه                   ) 6

يط زيستي، خـانوادگي،    سازد از اين رو، مح      گيري شخصيت فرد را فراهم مي       كرده و موجبات شكل   
  .شوند طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و غيره همگي از متغيرهاي محيط محسوب مي

  .باشد گيري شخصيت محيط قبل از تولد و همچنين محيط پس از تولد مؤثر مي در شكل) 7
گيـري    سالمت جسماني و حاالت عاطفي و هيجاني مـادر و پـدر تـاثير بـسزايي در شـكل                  ) 8

  .دشخصيت كودك دارن
  .شود دوران طوالني وابستگي كودك به ديگران پس از تولد موجب تنوع رفتاري افراد مي) 9

در . باشـد  خصوصيات فيزيكي و همچنين رفتاري دوقلوهاي همـسان لزومـاً يكـسان نمـي            ) 10
دارنـد  ) 1 تا   0بين  ( درصد همبستگي    50هاي شخصيتي دوقلوهاي همسان فقط در         رابطه با ويژگي  
  .رد متفاوت هستندو در بقيه موا

  .خصوصيات ظاهري فرد كلون و اصل لزوماً يكسان نيست) 11
توانيم براي فرد كلون، عوامل محيطـي هماننـد بـا فـرد اصـل فـراهم سـازيم           ما هرگز نمي  ) 12
  .»توان عين فرد اصل را ايجاد نمود با كلونينگ نمي«: بنابراين

  ها نوشت پي
١. Oppennessto experience, conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism. 
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يـك سـلول بـدني      البته در رابطه با تكنيك كلونينگ بحث به نحو ديگـري مطـرح اسـت چـرا كـه متخصـصين از                       .  (٢
(Smatic)    تريليون حالت متصور است لذا در فرد كلون كـه  70كند كه او خود نتيجه يكي از   فرد اصل استفاده مي 

  ).شود از نظر الگوي ژنتيكي با فرد اصل يكسان است از اين نظر تنوع ژنتيكي يافت نمي
ون از فرد اصـل بدسـت آمـده اسـت لـيكن       فرد كل(Nuclear genome)اي  قابل ذكر است عليرغم آنكه ژنوم هسته. ٣

هـاي فـرد مـستقر     اي كه در كروموزوم  درصد نيست چراكه غير از ژنوم هسته    100همانندي ژنوم فرد اصل و كلون       
هاي خارج سيتوپالسمي چـون ميتوكنـدريها         هاي ماوراء كروموزومي نيز وجود دارد كه در برخي از اندام            ژنوم. است

(Mitochondria)  ها    ت و كلروپالس(Chloroplast)  جالب است بدانيد كـه ژنـوم ميتوكنـدريايي يـا      . شود   يافت مي
mtDNA         سازي ما فقط ژنوم      چراكه در شبيه  . باشد نه به فرد اصل       فرد كلون تماماً به فرد دهنده تخمك متعلق مي

لـذا فـرد كلـون    . دهـيم   انتقال مي(enucleated egg)زدايي شده   اي فرد اصل را به درون يك تخمك هسته هسته
ها را از فـرد دهنـده تخمـك بـه ارث                mtDNAاي را از فرد اصل و سيتوپالسم و كليه عوامل آن چون               ژنوم هسته 

  .برد مي
∗. UNESCO, 2004,p10. 
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