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سردبیر محترم
در جامعه ممکن است با افرادی با شخصیت ها و رفتارهای متفاوت 
برخورد داش��ته باش��یم. آدم ه��ای خجالتی، آدم های حس��ود، آدم های 
اجتماعی و حتی آدم های ش��رور. ما براساس رفتارهای دیگران درمورد 
آنه��ا تصمیم می گیریم و قضاوت می کنیم. گاه به خاطر مهربانی و موقر 
بودنش��ان به آنها احترام می گذاری��م و گاه به خاطر بداخالقی و بدذاتی 
آنها را س��رزنش می کنیم. اگر هم خیلی انس��ان منصفی باشیم، گناه را 
به گردن خانواده و محیط جامعه می اندازیم. اما س��وال اصلی این است 
که چه مقدار از این رفتارها ارادی است؟ موضوع ارثی بودن ویژگی های 
شخصیتی، رفتاری و روانی در انسان به چند هزار سال پیش برمی گردد. 
آنچه س��اختار ژنتیکی ما را تش��کیل می دهد، بس��تری است اولیه برای 
رشد. اما از زمانی که نطفه اولیه یک انسان در رحم مادر شکل می گیرد 
و براساس برخی کتب مقدس، حتی زمینه های تشکیل سلول جنسی نر 
در بدن پدر و تخمک در بدن مادر، اولین آثار تش��کیل ش��خصیت نوزاد 
شکل می گیرد. کش��فیات نوین در عرصه زیست شناسی و ژنتیک سبب 
ش��ناخت منشأ ژنتیکی بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک و همچنین 
اختالالت جسمی و روانی شده است. امروزه تردیدی نیست که بسیاری 
از بیماری ه��ا، منش��أ وراثتی دارن��د و از والدین و یا نس��ل های قبل به 
فرزندان منتقل می شوند. به همین ترتیب تعدادی از اختالالت روانی نیز 
منشأ ژنتیکی دارند که با تحقیقات صورت گرفته، ژن مربوطه شناسایی 

و نام گذاری شده است 
علم ژنتیک رفتاری که به بررس��ی ارتب��اط ژن و رفتار می پردازد، 

دریچ��ه ای ن��و در براب��ر حقوقدان ه��ا گش��وده اس��ت. نظر ب��ه اینکه 
سیاس��ت گذاران جنایی، مجازات را وقتی ارزشمند می دانند که اثری بر 
اجرای آن مترتب باشد، پس در موارد خاص، افرادی که از لحاظ ژنتیکی 
در رفتارشان اختالالتی ایجاد شده )به صورتی که اراده آزاد برای ارتکاب 
جرم ندارند( باید مورد تخفیف و یا حتی معافیت از مجازات قرار گیرند.
 رفتار پرخاشگرانه و منفی به نوعی با حس اجتناب از صدمه خوردن 
و احس��اس نگرانی و ترس مربوط است. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن 
اس��ت كه چیزی كه به ارث برده می ش��ود، رفتار بد یا خشونت نیست، 
بلكه حساسیت ژنتیكی به فاكتورهایی است كه در محیط زندگی وجود 

دارند]1[.
جاش��وا ب��و کالتز، محق��ق نوروس��اینس در مرک��ز تحقیقات مغز 
دانشگاه وندربیت که بررسی های فراوانی روی ژن MAO-A داشته است، 
می گوید: »این تحقیقات درباره ژنتیک خش��ونت یک مسئله را برای ما 
به اثبات رس��انده است: »ژنتیک است که تفنگ ها را پر از گلوله می کند 

اما کشیدن ماشه، کار عوامل محیطی است.« 
هرگونه تالش برای جبران اثر این ژن باید از طریق عوامل محیطی 
انجام گیرد. بررسی ها نشان داده که مداخالت پیشگیرانه می تواند بسیار 
در این زمینه موثر باش��د. در پژوهش��ی در آمریکا حدود 600 نوجوان 
بین 11 تا 16 س��ال که دچار نقص در ژنی موسوم به HTTLPR بودند، 
مورد بررس��ی قرار گرفتند. این نقص ژنی س��ال ها پیش ش��ناخته شده 
اس��ت و وجود آن احتمال بروز رفتارهای سوءمصرف مواد مخدر و الکل 
و همچنین کاهش خویش��تن داری را افزای��ش می دهد. در این تحقیق، 
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نیمی از این افراد به طور تصادفی تحت حمایت برنامه های آموزشی 
مبارزه با مواد مخدر قرار گرفتند. 5 سال بعد این افراد با افرادی که 
تحت آموزش قرار نگرفته بودند، مقایس��ه شدند و نتیجه کار بسیار 
جالب بود. افراد گروه مقابل دو برابر بیشتر درگیر رفتارهای پرخطر 

مانند مصرف مواد مخدر شده بودند.
دکتر کنت رایان، مدیر موسسه ملی تحقیقات الکلیسم آمریکا، 
معتقد اس��ت این یافته ها نش��ان می دهد که درص��ورت مداخالت 
مناس��ب در مقطع نوجوانی، آموزش می تواند بر سرنوشت افراد غلبه 
کند. این مس��ئله به ویژه از این نظر حائز اهمیت است که بررسی ها 
نشان می دهد اگر فردی در دوران نوجوانی گرفتار رفتارهای پرخطر 
نشود، احتمال اقدام به این رفتارها در ادامه زندگی اش به شکل قابل 
توجهی کاهش می یابد]2[. محققان معتقدند این تحقیقات می تواند 
راهنم��ای دولتمردان برای کاهش خش��ونت باش��د. باتوجه به این 
یافته ها، به نظر می رسد گسترش برنامه های آموزشی برای نوجوانان 
و کودکان بسیار موثرتر از تجهیز نیروی پلیس برای دستگیر کردن 

مجرمان باشد.
اف��راد زیادی از ش��نیدن این عقیده که »ژن ه��ا بر رفتار تأثیر 
می گذارند«  به ش��دت برآشفته می ش��وند، زیرا معتقدند این گفته 
نظریه پردازان بدان معناس��ت که »ژن ها سرنوشت را رقم می زنند«. 
این س��وءتعبیر رایج غالبا ب��ه گونه ای مؤکد از س��وی افرادی ابراز 
می ش��ود که از چگونگی عملک��رد ژن ها آگاهی کاف��ی ندارند. آنها 
ژن ه��ا را »عروس��ک گردان های  اصلی« تص��ور می کنند، حال آنکه 
نقش واقعی ژن ها چیز دیگری اس��ت. آنها ساختار شیمیایی هستند 
ک��ه تولید پروتئین یا تنظیم فعالیت س��ایر ژن ه��ا را برعهده دارند. 
واقعیت این اس��ت که ژن ها به ش��یوه هایی غیرمس��تقیم و پیچیده 
بر رفتار انس��ان تأثیر می گذارند که مس��تلزم کس��ب درون دادهایی 
از فیزیول��وژی بدن، محیط، جامعه و فرهنگ اس��ت]3[. به عبارت 
دیگ��ر ژن ها در اغلب م��وارد رفتار را »تحت تاثی��ر« قرار می دهند. 
ب��ه این ترتیب، تفاوت ه��ای ژنتیکی می تواند منج��ر به تفاوت های 
رفتاری ش��ود، زیرا آنها مس��ئول کد کردن آنزیم هایی هس��تند که 
توس��عه و تکوین سیستم های حس��ی، عصبی و ماهیچه ای انسان را 
تح��ت تاثیر خود داش��ته و به نوبه خود بر رفتار فرد موثر هس��تند. 
برخی کشورها نیز مقررات مربوط به رفع مسئولیت کیفری بیماران 
روان��ی را در قانون مج��ازات خود لحاظ ک��رده و درواقع اختالالت 
روان��ی را از کیفیات مخففه جرم ق��رار داده اند که می تواند مجرم را 

از تحمل مجازات تعیین ش��ده برای آن جرم خاص در افراد س��الم 
برهان��د. در کان��ادا نیز به دنبال اجباری کردن بررس��ی های ژنتیک 
رفت��اری به منظور اعطای حضانت فرزند ب��ه یکی از والدین پس از 
طالق هس��تند]4[. بنابراین مطابق با ماده 139 الیحه: )مس��ئولیت 
کیف��ری تنها زمانی محقق اس��ت که فرد حی��ن ارتکاب جرم عاقل 
بالغ باش��د( بایس��تی در موارد خاص، فردی که از لحاظ ژنتیکی در 
رفت��ارش اختالالتی ایجاد ش��ده و کنترلی ب��ر اعمالش ندارد، مورد 
تخفی��ف و یا حتی معافی��ت از مجازات قرار گی��رد]5[. از آنجا که 
در مراکز پزش��کی قانونی کشورمان پرونده هایی برای کلیه مراجعان 
تدوین می ش��ود، باید نگاهی ویژه به مطالعات ژنی آنان نیز داشت و 

از شاخص ژنتیکی افراد برای تصمیم گیری نهایی بهره برد.
تأییدیه اخالقی: در این گردآوری با معرفی منابع مورد استفاده، اصل 
اخالقی امانتداری علم��ی رعایت و حق معنوی مولفان آثار، محترم 

شمرده شده است.
تعارض منافع: نویس��ندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافعی در انجام 

این پژوهش ندارند.
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