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 :کتاباجمالی معرفی 

سوزان ام. و  1نِلکین وُلفُرز عنوان کتاب دُرُتی« ژن به عنوان یک تصویر فرهنگی» با زیر عنوان« DNAراز »

و  منتشر شده 3توسط انتشارات فریمن 2111سال در  صفحه 282برای اولین بار با  است که 2لیندی

ای گیریبا مقدمه و نتیجه ویرایش جدید آنژاپنی و فرانسه ترجمه شده است. های بعد به بالفاصله در سال

آمیز متنی تحریکبه عنوان  وه توسط انتشارات دانشگاه میشیگان آمریکا منتشر شد 2002جدید در سال 

 .مشهور شده استهای درس اخالق شناسی و نیز کالسناسی و مردمشبرای جامعه

ها و اند. امروزه کتابرا به جهت رویکرد انتقادی خاصش مورد توجه قرار داده« DNAراز »کتاب منتقدان، 

و  اجتماعی پیامدهایمقاالت بسیاری در زمینه ژنتیک و 

ها شود اما بسیاری از آنسیاسی آن نوشته می یا

رویکردی حمایتگر، مشوق و نویددهنده دارند. کمتر 

های ژنتیکی نوشته پیشرفتاز  کتابی درخصوص انتقاد

بحثی در جایی مطرح شود بیشتر شود و اگر هم می

معطوف به برخی موضوعات کاربردی است، مسائلی 

محکوم کردن های ژنتیکی، صحت آزمایشمانند 

گرایی ژنتیکی و ذات( ، در نقش خدا شانمثال به بازی)های اخالقی اندرکاران زیست شناسی جدید در زمینه

کاهش نقش تغییرات محیط و نیز و  های بشراهمیت وراثت در فهم ظرفیت درخصوص کارشناسانش اغراق

رویکرد انتقادی و بینش متفاوت خاص ، «DNAراز »و... این درحالیست که کتاب های فردی عمل ابتکار

 خودش را دارد.
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جامعه »نویسد: باره میدر این 5«مجله آمریکایی ژنتیک انسانی»خود در  1111در مقاله سال  2جون اشکناس 

 دانشمندان و شده توسط استفاده تصویری و واژگانی پیامدهای بر« DNAراز » شناسان نویسنده کتاب

های تغییر زندگی به دنبال فهم روشهمچنین  آنها اند.علمی تمرکز کرده مفاهیم برای توصیف دیگران

ی علمی این حوزه هاپژوهش پذیریهای تاثیرشیوهفهم نیز برعکس، و  DNAو  مفاهیم ژنروزمره به وسیله 

علمی و مردمی کند که تمرکز بر ارتباط دو گفتمان این مقاله در ادامه تاکید می« از تصورات عامیانه هستند.

های جدید و تاحدی درخصوص شیوع دیدگاه« DNAراز »نویسندگان مسئله عمده این کتاب است. ژنتیک، 

دهند که طرح ژنوم انسانی، گرچه روح را به عنوان سکوالر از انسانیت بحث کرده و درنهایت نشان می

و امروز چنین انتظار  دولی خودش جایگاهی مقدس را کسب کرزیر سوال برد، « جایگاه خود واقعی»

 برای برخی اگر چهد. های تغییرناپذیر فردی را تعیین کننصفات ژنتیکی باید ویژگیرود که حتما می

ارزش بخشی از منتقدان از جمله نویسندگان همین کتاب،  جالب توجه است ، اما DNAراز  حفظ هادیدگاه

ها یادآور دهند. آنتذکر میوجود م روایات از نتقادیغیرا و افراطی استفاده نسبت به و دادهکمی به این راز 

تر فرهنگی هستند که های قدیمیهای ژنتیکی امروز، بازتولید یکسری کلیشهشوند که بسیاری از تحلیلمی

اند. بنابراین، در شدند و امروز، تنها لعابی ژنتیکی پیدا کردهها و با ادبیات دیگری بیان میدر گذشته به شیوه

مان چرا که زبان همیشه زودتر از ی از موارد این تنها زبان ماست که تغییر کرده و نه شیوه تفکریبسیار

، کتاب مورد عالقه کسانی است که اعتقاد به عجیب و غریب بودن ژن DNAکند. بنابراین راز تفکر تغییر می

ابراز  «فرهنگ عامه درژنتیک »بابت احداث رشته جذاب  اند. نویسندگان این کتاب در آن،را کنار گذاشته

کند اما های علمی، ژن را در فرهنگ عامه بررسی میبه موازات ایدههمچنین این کتاب  اند.کردهخرسندی 

 DNAشود. با برجسته کردن یا کد پروتئینی محدود نمی DNAبه تعاریف تکنیکی از ژن به عنوان بخشی از 

کنند که ی از فرهنگ توده، نویسندگان این کتاب ادعا میدیگر عبارات و تبلیغات، های تصویریکتاب در

همچنین برای کسانی که به طور کلی تواند بینشی انتقادی به خود علم تلقی شود. این حوزه از دانش، می

 خواهد بود. جالبمند به علم و فرهنگ هستند نیز عالقه

، 2الویس DNAخانواده مولکولی، مقدس،  DNAها، ، اصالح نژادی ژنقدرت ژناین کتاب شامل ده فصل: 

، 1گرایی ژنتیکگرایی ژنتیک، آیندهآمرزش: مسئولیت و گناه تعیین شده، کاربرد ذاتهای طبیعی، خلق برتری
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یادداشت  .شودمحسوب میپزشکی و جامعه در واقع، بحثی در خصوص ارتباط بین  است و 8مافوق ژن

زبان را با با معرفی نویسندگان و ترجمه کامل یکی از فصول کتاب، عالقمندان فارسی کندحاضر سعی می

 رویکرد آن آشنا سازد.

 نویسندگان: معرفی 

این کتاب زمانی منتشر ویرایش جدید  

، یکی از دو نویسنده دُرُتی نِلکینشد که 

فوت کرده بود. ویرایش نهایی  دیگر آن

کتاب درحالی انجام شد که او روزهای 

درمانی را سخت جراحی و شیمی

گذارند و درنهایت بر اثر سرطان فوت می

کرد. سوزان لیندی، دوست و نویسنده 

کتاب را  با عکس و  DNAدیگر راز 

بیش »گوید: یادی از درتی آغاز کرده و می

را تحت  سال کار او مردم زیادی 30از 

تاثیر قرار داد و او به عنوان یک متفکر به  

اش گفت که مردم تا چه اندازه مهم هستند. این مکالمهفعالیت در جهان ادامه داد... او در حین کار به من می

مردم را هم و  افکارهم .. او کسی بود که توانم صدایش را بشنوم.ام و میرا مثل نواری در سرم ضبط کرده

  «ت.دوست داش

 28در و  . در بروکلین و ماساچوست بزرگ شدبه دنیا آمددر بوستون آمریکا  1133 جوالی  30 درتی در

موسس و مجری شرکت نورپردازی ، 1هنری ال. ولفر او دختر. در منهتن ایاالت متحده درگذشت 2003می 

ازدواج کرد و  10مارک نِلکین نامدار بود. او با یک استاد فیزیک به در بوستون بود و مادرش زنی خانهولفر 

مدرک لیسانسش را از گروه 1954در سال او  نشین شد.های مادری، نزدیک به یک دهه خانهبه خاطر نقش
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دستیار ارشد  1110دریافت کرد و هیچ مدرک رسمی دیگری نداشت. در اوایل دهه  11لفلسفه دانشگاه کُرنِ

مدرک تحصیلی باالیی به مقام استادی دانشگاه نیویورک بدون هیچ و درنهایت،  دانشگاه کرنل شد یپروهش

های او در هیاتنیز بود.  12انجمن مطالعات اجتماعی علوماز اعضای هیات موسس دست یافت. درتی 

علم، سالمت عمومی و... عضو بود و  شناسی، فلسفه، تاریخ، حقوق، مطالعاتویراستاری مجالت جامعه

هایی که ارزیابی هایی در آمریکا، فرانسه، کانادا، اسرائیل و بریتانیا را برعهده داشت، پروژهمشاور پروژه

  کردند.را بررسی می مالکیت و ژن افزایش، بیماری هانتینگتون، هارسانه وحفظ حریم خصوصی، علم خطر، 

کارهایی که در حوزه ارتباط بین علم و شناس علم بود و بیشتر به دلیل درتی نلکین درواقع یک جامعه

های علمی کنترل نشده و ناآگاهی جامعه انجام داده بود شهرت داشت. کار او بیشتر معطوف به پیشرفت

کتاب را برعهده داشت که از  22عمومی نسبت به اقتدار علمی بود. او نویسندگی یا مشارکت در نویسندگی 

فروش علم: چگونه مطبوعات، علم و تکنولوژی را پوشش »ره کرد: توان به این موارد اشاها میجمله آن

 بافتهای بدن انسان برای یبازار :بازار و بدن »و « خیره نگاه کردن مولکولی: هنر در عصر ژنتیک»، «دهند؟می

و ارزیابی عمومی  13مطالعات علم، تاریخ علم، اخالق زیستیای در . او تاثیر گسترده«بیوتکنولوژی عصر در

 اوداد. میو عموم مردم را خطاب قرار او اغلب، جامعه حقوقی، رهبران سیاسی از علم و تکنولوژی داشت. 

 ی برانگیخت. واکنش عمومی گسترده او کاراین  و آرکانزاس شهادت داد جنجال آفرینی دادگاه در

ای از روش ای بود که نمونهاولین کار او در حوزه مطالعات علم مربوط به طرح یک نیروگاه انرژی هسته

نلکین، نقش «  Cayugaای و منتقدان آن: بحث دریاچه انرژی هسته»در کتاب  1111کار اوست. در سال 

ای تجزیه و تحلیل کرد. او های فنی را در اختالف نظر بر سر طرح نیروگاه هستهکارشناسان فنی و ارزیابی

محیط زیست، دانشمندان دانشگاه کرنل، سخنگویان سودمندی، مدیران صنعت برق، های طرفداران دیدگاه

نلکین نشان داد  .مقامات بهداشت وزارت امور خارجه نیویورک و ساکنان ایتاکا را در این مورد بررسی کرد

ها و توان به دیدگاهی درباره ارزشباحثات عمومی، میکه با مشاهده چگونگی اشتغال کارشناسان فنی به م

نحوه ارائه اختالف چندان زیادی بین » باره نوشت: های جامه علمی دست یافت. نلکین در اینشیوه

اطالعات علمی، رفتار مناسب دانشمندان نسبت به مسائل عمومی و اثر تبلیغات بر ابعاد علمی مشکل وجود 

گیری، اعتبار دانشمندان را تهدید می کند. کردند که موضعان درگیر، احساس میبعضی از دانشمند« ندارد.
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پیشرفت این مطالعات جنجالی، به یک برنامه  گیری محکم، الزم است.دیگران تصور می کردند که موضع

آلودگی صوتی فرودگاه لوگان، پژوهشی بلندمدت تبدیل شد. او بعدها در موضوعاتی چون جنجال 

درباره آزمایشگاه ابزار  MITقدرت اتمی فرانسه و آلمان، جنجال دانشگاه تفسیر  خصوصنی درآفریجنجال

و در بسیاری دیگر از مسائل عمومی مربوط به دانش فنی، کاربرد و مدیریت آن فعالیت داشت. در این دوره 

  .از کارش بر خلق علم، او متخصص جدلی با یک جایگاه قانونی شد

 14گراهااشاره کرد که خلقت« علم یا کتاب مقدس در مدارس آفرینی:جنجال»د، خو 1182در کتاب سال 

ها به طور مستقیم، هنجارهای علمی را به های آنکه ایدهکنند با اینخودشان را به عنوان دانشمند معرفی می

هایشان ولی استداللکنند در بحث خلقت، علم و مذهب، مباحث متناقضی را مطرح می کشد.چالش می

های ها برای مردم در سراسر طیفدرواقع، لحن و ساختار کلی بحثهای مشترکی هم دارد. برخی ویژگی

گسترده سیاسی قابل تشخیص خواهد بود: ادعای بی طرفی فنی، درد و ناراحتی بابت کسانی که آسیب 

ف، درخواست تجدید نظر به مطبوعات و بینند، طرح حقایقی متضاد و جزئیاتی در پشتیبانی از هر دو طرمی

تلفیق منحصربه فرد آشکار دین و علم در بحث   .های حقوقی و قانونگذاریعموم مردم، و حتی به نظام

ومی در ها درباره کنترل محلی، مشارکت عمای از بیان تنشحال، نمونهخواهد  ، با این برانگیز خلقتمناقشه

اینده و مناقشه برانگیز متخصصان در سیاست عمومی است. او ارزیابی دانش و تکنولوژی و نقش فز

به طور یکسانی ادعا می کنند که مبانی سایر اعتقادات بر ایمان  گراهاخلقتزیست شناسان و »نویسد: می

مفاهیم اخالقی، سیاسی و  طرفی خود استدالل می کند و دربارهاست؛ هر گروه مشتاقانه درخصوص بی

  «خورد.جایگزین افسوس می هایحقوقی ایدئولوژی

رو عالقمند به این کرد. به همیناش را دنبال میاو در مطبوعات کار کرده و موضوعات جنجالی مورد عالقه

دانشمندان شکل داده  رسمیکه توسط اظهارنظرهای موضوع شد که پوشش خبری مطبوعات بیش از آن

این شیوه،  ها و هنجارهای خودش را دارد.شیوه گیرد کهنگاری شکل میشود توسط فرهنگ درونی روزنامه

های بزرگ پیشرفت، توجه زیاد به شخصیتکند، مانند نوعی تاکید بر ها را ایجاد مینوع خاصی از گزارش

، به خصوص هنگامی که پوشش خبری مطبوعات تکنولوژیکهای شکست اظهار ناراحتی کردن ازو حتی 

فروش علم: چگونه مطبوعات، علم و تکنولوژی را »او در از تکنولوژی خیلی مورد عالقه قرار گرفته است. 

دهند و پردازد که به پوشش خبری مطبوعات شکل میبه بررسی مجموعه فشارهایی می« دهند؟پوشش می
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به عنوان مثال است، قضاوت ارزشی حاوی که  کننداستفاده می ویریاز تصانگاران دهد که روزنامهشان مین

های ممکن داللت حلدهند که بر راه، اطالعاتی را در محیط قرار میافسردگی مسمومیت یا ،ایدز در مورد

نگاران برای توضیح علم، هنجارهای های فرهنگی مورد استفاده روزنامهدهد که داستاندارد. او توضیح می

، تا حدودی در واکنش به اهمیت 1125پس از سال دهد. رویکردی که نگاری را انعکاس میروزنامهدانش 

نگاری شکل که به علم و روزنامه« واقعیت بیش از ارزش»مفهوم  ؛علم و فناوری در جنگ گسترش یافت

نگاری زنامهطرفی. علم با فرض احترام برای واقعیت، مدلی مناسب برای روگذاشت به بیداد و حرمت می

نگار هم بود و به هر دوی این طور که برای دانشمند مهم بود برای روزنامهو احترام به واقعیت، همانبود 

نگاری البته طرفی در روزنامههای عمومی حفظ کنند. بیکرد که استقالل خود را از کنترلها کمک میحرفه

 ت. های هستی و تحوالت انقالبی اسبه معنی ستایش پیشرفت

 biomedicineهای سال از زندگیش را صرف آن کرد بر فرهنگ 12نلکین در آخرین کارش که بیش از 

های خطرناک: تشخیص» 15او درباره قانون و پژوهشگر پزشکی لورنس تانکردی 1181کتاب تمرکز کرد. 

نقطه عطفی در مسیر فکری او بود. او همچنان به موضوعات مناقشه « اجتماعی اطالعات زیستیقدرت 

های خطرناک ها نقش داشت و نه تجزیه و تحلیلشان. تشخیصبرانگیز عالقمند بود ولی این بار در تولید آن

وم را به خود جلب نکرده بودند. او هنوز درباره به دنبال مطرح کردن موضوعاتی بود که تا به حال توجه عم

رسد که قصد او تغییر کرده نوشت برای مثال کار او درباره ایدز، اما به نظر میموضوعات مناقشه برانگیز می

های قدرت. او به صدای کرد، نه داخل علم بلکه داخل شبکهاو داشت به سمت داخل حرکت می بود.

های و بازیگری اصلی در مباحث مربوط به سیاست علم و ارزیابیتبدیل شده بود مستقلی در انتقاد از دانش 

های دیگری هم موفق بود. آن، اهداف های خطرناک در حوزهعمومی از تکنولوژی بود. کتاب تشخیص

طور کرد تا نشان دهد که چههای پزشکی بررسی میکنترل اجتماعی معاصر را درباره آزمایش

های کار یا آموزش، به زندگی های سازمانی را از عرصههای پزشکی، قدرتآزمایشها و تصویربرداری

های شخصی مراجعان، بیماران، دانشجویان و کارکنان گسترش دادند. نلکین و تانکردی با بررسی آزمایش

 که افزایش دغدغه نسبت به این نشان دادند های پزشکی کننده در سراسر طیف وسیعی از تخصصبینیپیش

گرایی زیستی را ایجاد کرده است. این تفکر آماری، ها در جامعه آمریکا نوعی تفکر آماری و تقلیلآزمایش

کند که قصد استخدامشان را ها و موسسات را تشویق به گردآوری اطالعاتی درخصوص کسانی میسازمان
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ها و تواند ارزشکند و میطرفی علم ایجاد میگرایی زیستی، مشکالتی را درخصوص بیدارند. این تقلیل

 انضباطی هایارزش و هنجارهاکه چگونه تانکردی با نگاهی به ایننلکین و هایی را ناپدید کند. فرضپیش

درخشانی را ارائه کردند که  شوند تحلیلسازمانی قطع می اولویت های و تشخیص هایآزمون توسط نتایج

  هنوز بسیار مهم است.

اش درخصوص علم و مطبوعات ای به کارهای اولیهدر فرهنگ مردمی آمریکا، اشاره DNAکار او در زمینه 

داشت اما دوباره، مانند کتابش با تانکردی، موضوعی را شناساند که عموما روی نقشه و مورد توجه نبود. او 

ها تاکید آنهای رایج را که یا توسط بقیه دیده نشده بودند و یا بر مسائل عمومی مربوط به تصویربرداری

که مشترکا با تاریخدان علم، سوزان لیندی نوشته شد به طور  DNAکتاب راز  نشده بود نشان داد.

، مطالعات رسانهای به عنوان یک متن آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. این کتاب، رویکردهایی از گسترده

 ژن، تصمیمات رایج از تصاویر چگونهنشان دهد  تا  جامعه شناسی را گرد هم آورده بود و علمی مطالعات

مانند دهد. ارتباطات را تحت تاثیر قرار میهویت و  ،اجتماعی تجارب، آموزشی هایشیوه، حقوقی

خیره نگاه کردن با لری اندروز در بازار بدن  با سوزان آنکر در هایش در نگارش دو کتاب قبلی )همکاری

گرایشی قوی نیز به  که عی زیست شناسی استتاثیر اجتمامولکولی( این کتاب نیز در مورد 

  12ها دارد.گذاریسیاست

و فوق  11مدرک لیسانس خود را از دانشگاه تگزاس ام. سوزان لیندی است کهنویسنده دیگر این کتاب 

لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه کرنل دریافت کرده و 

شناسی علم دانشگاه اکنون استاد گروه تاریخ و جامعههم

توان به های مورد عالقه او میاست. از حوزه 18پنسیلوانیا

علم آمریکایی، تاریخ ژنتیک، جنسیت و علم، علم و 

ای او ه. از کتاب11فرهنگ مردمی، علم و جنگ اشاره کرد

 20«های حقیقت در پزشکی ژنتیکلحظه»توان به می

لحاف چهل »دانشگاه جان هاپکینز،  2005محصول سال 

                                                            
 پدیای انگلیسی ترجمه شده است.از صفحه مخصوص وی در ویکی« درتی نلکین»بخش معرفی   16

17 Texas 
18 Pennsylvania 

 mlindee@sas.upenn.eduتوان با او ارتباط برقرار کرد: از طریق این آدرس ایمیل می 19 
20 Moments of Truth in Genetic Medicine 

 سوزان لیندی

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.upenn.edu%2F&rct=j&q=penn&ei=fcmJTaDbHsfEsgbftOCkDA&usg=AFQjCNEGJjG-ykE6IC5WCik8qI9Ws7aoQA&sig2=gZpcqFyB7_KbutEyAVthXw&cad=rja


، 2008محصول سال « 22های آزمایشگاهیزخم»، 2008محصول سال « 21سازیشبیه هایهمکاری تکه:

و بازماندگان  واقعیت ساختگی زجرآور: علم آمریکایی»دانشگاه استنفورد،  2002محصول « 23سانسور علم»

  25اشاره کرد.«  DNAراز »دانشگاه شیکاگو و نیز کتاب  1112محصول « 22در هیروشیما

 

 :کتاب «الویس DNA»کامل فصل  ترجمه 

 شهرت داشت «شاه راک اند رول»که به  است آمریکاییمشهور ، خواننده و هنرپیشه 26الویس آرون پریسلی

، اسکاتلندبه  شاصالتسال داشت فوت کرد. او هواداران زیادی داشت و  22 تنها زمانی که 1111و در سال 

ای های عامیانهنلکین و لیندی در این کتاب به تحلیل شت.گبرمی فرانسوی هاینورمانو همچنین  انگلیس

 :هددبه عامل ژنتیک ارتباط میکنند که مهارت و موفقیت او را از الویس اشاره می

سخن گفتن »و از  اشاره کردههای ژنتیکی خانواده چندقومی مادریش به ویژگی درباره الویس، 21اِلِین دانتی

چیزی که الویس را تولید : »نویسدمی بارهدر این و کندمیاو صحبت « ژنتیکی

 -اسکاتلندی خون فرانسوی او به نورمنخون  کرد چندرگه بودن او بود.

 گونه ترکیبش با وکرده  رمز و راز ایجاد ی،هند گونهو شده  اضافه ایرلندی

همچنین خوانندگی  او را باعث شده است. دیدنی و جذاب هنرپیشگی ،یهودی

گردد و پدرش که صدای خوبی داشت و مادر الویس به خانواده پدریش بازمی

پدرش که غریزه خوبی برای اجرای موسیقی داشت. معمای الویس را باید در 

« او جستجو کرد. دینی پرورش و اجتماعی تربیتشرایط، ترکیب این موارد با 

های بد او صحبت از ژن 28یکی دیگر از نویسندگان بیوگرافی الویس به نام آلبرت گلدمناین درحالیست که 

سازمان تحقیقات تبارشناسی های داده. او با استناد به ه استنامید« قربانی وضع مهلک ارثیش»کرده و او را 
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گردد و چنین بازمی« ترسو، فراری و زنی دو شوهره»به افرادی  11لویس در قرن نسل قبل ا نُهکه  هگفت

این روایت، اعتیاد او به مواد مخدر و الکل،  ها باعث زوال الویس شده است. بنابرکه همین کردهاستدالل 

  ند.اههای او ریشه داشتاختالالت عاطفی او و مرگ زودرسش همه در ژن

را پیش از ارسال  مقاالتشکرده بودند  امتناعمقاالتش از چاپ که نشریات علمی،  21فردی به نام بوچارد

با شوق بسیاری به موضوع  هم هابرای مطبوعات ارسال کرد و آن ،هاآن برای همکارانش و اخذ نظریات

. پس درانداختندها و ضریب هوشی پرداخته و جنجالی بر سر موضوع حساس ژن« جهان وهم آور دوقلوها»

ز آن، اخباری در آمریکا و سراسر جهان منتشر شد که به موضوع مطالعات دوقلوها اختصاص داشت و ا

نوع خاصی از پوشیدن هایی مثل به دنبال آن، منشا خصلت« تربیت در استخوان ما است.»گفت که می

یا اختالالت غذا  نوشیدن قهوه سرد و مشکالتی مانند اعتیاد، های تلویزیونی خاصبرنامهبه عالقه ، کمربند

که جرم و جنایت و پرداخت های سیاسی انتقاد از لیبرال بهمجله تایم  نسبت داده شد.همه به ژن  ،خوردن

و  بوستون گلوبدادند. مجله علوم، میهای مخرب توضیح به عنوان محصوالت جانبی محیطرا فقر 

، مجله  1110در اکتبر سال  البی نوشتند.نشریات مختلفی درباره مطالعات دوقلوها و ارتباط ژن و رفتار مط

آسای رو حمله برقبوچارد را منتشر کرد و آن هم دنباله ای بود که کارهای ترین مجله، اولین و مهمعلم

را  «شخصیت، بیشتر یک موضوع ژنتیکی است»مطبوعات بود. نشریه فیالدلفیا در صفحه اول خود، بحث 

در لحظه لقاح شکل می گیرد. از این رو به نقطه عطفی در این که ثابت شده شخصیت  مطرح کرد و

 مطالعات، خوش آمد گفت.

 و رفتار ژنتیک بین ارتباط در مورد مقاله مطرح شد و صدها رفتاری مباحث مربوط به ژنتیک، 1183 از سال

 ظاهر شد که صفاتی چون کنونی علم از برشی عنواناغلب به  ها وداستان ها ومجالت، روزنامه در

ایجاد  های آموزشی ،موفقیت و شغل، اعتیاد، گرائیعریان، گراییهمجنس ،پرخاشگری، های روانیبیماری

 به تمایل، اجتماعی قدرت، بزدلی و ترسویی، پذیریریسک، افراد انداختن دست به تمایل، حریق عمدی

 ها منسوب شدند. به ژنزندگی  به میل و گراییسنت، آزاردهنده کلمات به استفاده ازتمایل  یا خندیدن

های دینی، ه است. سیستمکرد ایجادرا برای فیلسوفان و متکلمان را  مسائلیطی تاریخ بشر،  شر دروجود 

ای یا را به فجایع طبیعی و یا جانوران افسانهفرهنگ عامه آنکنند، شر را موجودی مافوق طبیعی تصور می
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های های بد و یا نتیجه فعالیتتواند به عنوان توالی سرنوشتمیدهد. شر نسبت می« چشم شیطانی»

ارواح انتخاب شیاطین، خدایان، ساحران،  )که دیروز یداوطلبانه انسانی و شکست اخالقی دیده شود. عوامل

معموال قدرتمند، انتزاعی و کنند توضیح دهند که وجود شر ( سعی میهستند و امروز، بیوشیمی مغز شده

کنند همین کار را انجام دهند. از احتماالت محیطی به طور مشابهی با قدرت تمام سعی می. تاس نامرئی

اختالالت »که در مجله  اشاره کرد« مطالعات رفتاری اطاعت»درباره  30توان به بحث اِستَنلی میلگرامجمله می

منابع شر را خارج از اراده ها در اندیشه اف. اسکینر که منتشر شد و یا تاثیر محرک «و روانشناسی اجتماعی

هایم ژن»فرق زیادی با این عبارت که « شیطان مجبورم کرد این کار را بکنم.»که اعتقاد به اینبیند. انسانی می

ها قراردادهای اجتماعی را تهدید کرده و از ندارد. هر دوی این تحلیل« مجبورم کردند این کار را بکنم.

ها درنهایت د که قدرت کنترل سرنوشت انسان را دارند. هر دوی اینکننای صحبت مینیروهای انتزاعی

 شوند. میشخصی  هایکاهش مسئولیت اخالقی و کاهش سرزنشباعث 

پاتریسیا  1125در سال هاست. خواهان تجدیدنظر در آن «جنایی کروموزوم»های مرتبط با واکنش به پژوهش

به جای داشتن  ادینبورگگاه مردان حاضر در تادیبتعداد قابل توجهی از نشان داد که  31جاکوبز

اضافه، افراد را  Yاو نشان داد که کروموزوم. دارند XYYنامعمولهای کروموزوم ،XYهای معمولی کروموزو

ی این مسئله را بیشتر بررسی کردند که بعد محققانکند. میمستعد پرخاشگرانه غیر معمول  رفتاربرای بروز 

برند از عملکرد ذهنی پایینی رنج میها نشان داد که این افراد ؟ نتایج کار آنتر هستندمیتهاج XYY آیا مردان

ها را افزایش دهد.  بعدها نشان داده شد که تفاوت بین جمعیت تواند احتمال بازداشت آنو همین می

   به مراتب کمتر از محاسبات اولیه است. XYY مردان نسبتزندانی و عموم مردم از نظر 

بار، توجه مطبوعات به تا به حال زندگی فوق العاده محبوبی داشته است. برای اولین « کروموزوم جنایی»اما 

ترین جنایات دهه جلب شد، هنگامی که از آن برای توضیح یکی از مخوف 1128این موضوع در آوریل 

منتظر مجازات به علت  32کاستفاده شد و خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز درباره آن نوشت. ریچارد اِسپِ

قتل بود که یک شب، نه نفر از دانشجویان پرستاری، درخواست تجدید نظر نسبت به پرونده او را مطرح 

ای که بعدها معلوم شد اشتباه بوده و این او منسوب کردند، مسئله XYYهای کرده و کار او را به کروموزوم

اویل دهه « شوند؟بد متولد می»ید که آیا جنایتکاران نیوزویک پرس بوده است. پس از آن XYجنایتکار، 
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طور کرد. همینرا برجسته می  XYY، حداقل دو فیلم جنایی در این مورد ساخته شد که مردان1110

تمرکز کردند که سعی داشتند با اجبار درونی خود برای  XYYهای های جنایی بر قهرمانای از رمانمجموعه

  ارتکاب جرم مبارزه کنند.

اشاره داشتند و این بحث که بد بودن در خون « ژن الکل»و  «ژن جنایی»، «های بددانه»اخبار و گفتگوها به  

تو به »یک شخصیت به دیگری گفت  JFKرواج یافت. در فیلم   CBSهایی چون هاست در شبکهعضیب

شر، در »نویسنده نیویورک تایمز نوشت  33دِبُرا فرانکلین «های تو هست.اندازه مادرت احمقی و این در ژن

نظریه خود را  32و کاملیا پاگلیا  «ای جاسازی شده که از والدینمان به ما ارث رسیدههای کروموزومیحلقه

تجاوز و خشونت اصوال یاد  »درباره سرشت سکس، هنر و فرهنگ آمریکایی به این شکل مطرح کرد: 

های حیوانی که هنوز قلمرو انسان را ترک یعی، فوران انرژیشود بلکه غریزی است. دالیل طبگرفته نمی

خوشایند  . ایناهمیت تلقی شدبی گران دهه شصتتوسط همه تحلیل 35و باروری اند... الهه شرابنگفته

 «شان است.زیستی ضروریات ازتبعیت همه موجودات زنده  طبیعت،زنجیره آشکار  و درد -نیست اما لذت

قدر شایع هستند که هنوز بتوانند به عنوان منبع مشترکی برای طنز توضیحات زیستی رفتار بد آنژنتیک و 

کرد که از کالوین را تصویر می یزدهپدر بهت 32«کالوین و هابز»از کمیک استریپ  1111قطعه عمل کنند. 

 و« ام این کار واداشت؟تو با سنگ به خانه ضربه زدی؟ چه چیزی در زمین تو را به انج» پرسید : پسرش می

در یکی دیگر از نوارها در همان سال، کالوین چنین برای یک مار « مواد ضعیف ژنتیکی»کالوین پاسخ داد : 

 شرارتکنم اگر من دو کروموزوم داشتم بیش از حد احساس گمان می»دهد: برفی شرور توضیح می

 11ساخته شد که در آن پسری « خون کثیف» با نام cableفیلمی برای تلویزیون  1113در سال  «کردم.می

، والدین و سپس خودش را کشت. این واقعه جامعه را تکان داد. گزارشگر نانتیساله از یک خانواده 

ث برده باشد. برای همین به نزد دکتر کاوشگری شک کرد که این پسر ممکن است خشونتش را به ار

گوید علت این رفتار پسر اینست دکتر کسی است که میرود. سالمندی که نماد نادانی علم مدرن است می

کند و مادر پسر هم شود که دکتر اشتباه میکه در گذشته با او بدرفتاری شده است اما گزارشگر متوجه می

گردد که پسر، خواهر در اقدامی مشابه، اول والدین و سپس خودش را کشته است. حین ماجرا مشخص می
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تغییر حومه شهر  صحنه بهشود. شروع می« خون آلوده»جستجو فوری دختری با دوقلویی دارد و بنابرین 

توسط در گذشته لیزا ، بهترین دوستان هم هستند. ناتنیساله  11دو دختر  31، جایی که توری و لیزاکندمی

با  ولیآموز محترم است. خانواده توری دانش مادر الکلیش مورد بدرفتاری قرار گرفته با این حال او یک

را   هنگامی که کسی پدر و مادر لیزا است. خود خواه و متوسطبیشتر اما او هستند ثبات، مهربان و دلسوز 

شود اما ع مظنون شناخته میگرفته سریکشد، او به عنوان کودکی که توسط والدینش مورد آزار قرار می

ها را کشته است. او نسردی آن( قاتل اصلی است که در خوخواهر ژنتیکی پسر ذکر شده در باالتوری )

تر خود را با قیچی تهدید کرده بود اما در مبارزه بین طبیعت و تربیت، بار نیز برادر ناتنی جوانهمچنین یک

که برادرش آسیبی ببیند. با این حال درنهایت، طبیعت تربیت برنده شد و توری به پشت برگشت، پیش از آن

را کشت. فیلم وقتی که  خودبعد از تهدید مجدد خانواده ناتنیش، او )استعداد او به خشونت( برنده شد. 

گیرد که توری برای این اقدامش مقصر نیست چرا که او نویسد نتیجه میگزارشگر، کتابی درباره حادثه می

 «به دنیا آمده بود تا به قتل برساند.»یک بیمار و قربانی ژنتیکی است و مانند برادرش 

ای از کنند. در مقالهها به این مباحث را با کارهای خود تحریک مینت، عالیق رسانهبعضی از محققان خشو

گفت  38شناس رفتاری به نام سارنوف ِمدنیکیک روان« نامهجنایت در شجره» به نام « شناسی امروزروان»

دهد به می جرم و جنایت نشاندر که مطالعه بر روی دوقلوهای به فرزندی پذیرفته شده، اهمیت وراثت را 

اند نیز دارای محکومیت هستند و شان سابقه کیفری داشتهدرصد پسرانی که پدر و مادر زیستی 20طوری که 

شان سابقه کیفری دارند خودشان مجرم درصد کسانی که پدر و مادر خوانده 14.7این درحالیست که تنها 

شناس انسان 39نوشت که در آن ملوین کُنِر «متجاوزان» ای با عنواناند. روزنامه نیویورک تایمز، مقالهشده

 این هایگزارش.« طبیعی است و ذاتی، بنیادین»آسیب رساندن به دیگران در اظهار کرده بود گرایش مردم 

، حاکی از وجود شواهدی قطعی برای اهمیت استعداد ژنتیکی به عنوان علت رفتار مجرمانه مقامات علمی

 شد. تلقی می

های رسانه»ای تحت عنوان شناس مقالهجامعه 20، جرمی گرین XYYهای ای پژوهشپوشش رسانهبا مطالعه 

ای های نمایشیاستراتژینوشت و در آن به بررسی « پیرو احساس و علم: مطالعه موردی کروموزوم جنایی
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انند و از این رسرا به اطالع عموم مردم می«  XYYمرد » پرداخت که دانشمندان با استفاده از آن، تصویر

آمیزی که پخش های تحریکمطبوعات، این تصاویر را از طریق داستان کنند.طریق، کار خود را تقویت می

دهند و از امیدواری در مورد پیش بینی را استمرار می« تمایالت جنایی»کنند ایجاد کرده و نوعی اعتقاد به می

ت ای که از احتمال تشخیص تمایالکنند. به عنوان مثال ، در پاسخ به پرسش خوانندهو کنترل آن صحبت می

صحبت از سالمتی »ای با عنوان نویس پزشکی، در مقالهستون 41لستر ال. کلمنجنایی در افراد پرسیده بود، 

که به تازگی جایزه نوبل را برای  یکد ژنتیکی زندگی به وضوح توسط دانشمندان»به نادرست نوشت:  «شما

کروموزوم به ناهنجاری  هاآن بخشی از مطالعهشان دریافت کردند شناخته شده است. این دستاورد درخشان

X  و یاY  را دهد.های جنایی بینی گرایشامکان پیشاین ممکن است در آینده به ما  داشته است.اختصاص» 

هیچ اظهارنظری درباره  هاآن دادند ولی DNAاست که مدلی برای واتسون و کریک ، دانشمندان او از منظور

 ند! اهنکرد XYYمردان 

 دو از کمتر در مورد خشونت و زیستی هایدیدگاه مربوط به NRC گزارش صفحه 222 صفحه از 12  فقط

روزنامه  در 1112نوامبر 13 گزارش در 42عنوان مقاله فاکس با این وجود ،. ژنتیک بود آن مرتبط با صفحه

 به مراتب هاژن «خشونت عوامل ژنتیکی در و زیستی شهرهای نقشمطالعه »چنین بود:  نیویورک تایمز

در اخبار ظاهر شده و به عنوان منبعی برای رفتارهای ضد اجتماعی، سزاوارتر از شرایط اجتماعی و  بیشتر

برانگیز بحث بسیار خشونت ژنتیکی هایتئوریامروز  درحالیست کهشود، ایناقتصادی تشخیص داده می

، آناستازیا 1113یل آور 11شوند. در شان محکوم مینژادی و های سیاسیاند و به دلیل انگیزهشده

علم »را مطرح کرد و نوشت که « ژن انحراف»بحث « امریکا فراگیروحشیگری » علل به دنبال 43توفکسیس

ها های جدیدی به جامعه پیشنهاد کند اگر که پژوهشحلهای خشونت بتاباند و راهنور را به ریشه تواندمی

 « سرکوب نشوند.

و جنگ هستند. در  گروهی در توضیحات پیرامون خشونت نظریات زیستی همچنین خواهان تجدیدنظر

دوست نداشتن و »برای توضیح  «تشابه ژنتیکی» یک کتاب درسی روانشناسی اجتماعی از نظریه  1111سال 

هایی که متفاوت از ما هستند. نویسندگان آن استفاده کرد، گروه« های غیرخودیعدم تمایل به اعضای گروه

هاست. سند: دفاع از کسانی که ژن مشترک با ما دارند یک گرایش ارثی در انساننویمی 44بارون و بایرن
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 هامپانزهاای درباره شمقاله 1181این نظریه را برای توضیح جنگ، توسعه داد و در نوامبر  45میشل گیگلیری

گونه توضیحات، این «های ماست.در ژن کچلی یا دیابت ،جنگ»که  بود این باورنوشت. او بر

گسترش  داد، زمانی که آثار بسیار زیادی درتوضیح   1970و اوایل1120های رایج را در اواخر هایتئوری

یافته ترویج مدل زیستی از خشونت سازمانبا رفتار انسان و شرایط تطور برای مخاطبان ظاهر شدند. 

ضیح دادند. چنین را به عنوان یک فعالیت تولیدی و اجتماعی ضروری توانسانی، مولفان بسیاری آن

ای یافته وخوانندگان وسیعی را جذب کردند. جفری ای گستردهمد روز شدند، پوشش رسانه یهایکتاب

های پرخاشگری داشت و ها به پژوهشمروری بر واکنش Templeشناس دانشگاه ، روان46گلداشتاین

شواهدی برای منشا ژنتیکی دهند که ها به طور سیستماتیک، مطالعاتی را پوشش میمتوجه شد که رسانه

خشونت ارائه دهد و عالقمندی کمتری نسبت به تحقیقات بر روی تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی نشان 

تایید شد،  جهان در سراسر 20این متن کوتاه ولی بدون ابهام، توسط مشهورترین دانشمندان قرن دهند. می

المللی پژوهش بر روی اسی آمریکا، انجمن بینشنشناسی آمریکا، انجمن انسانهمچنین انجمن روان

وجود این  با را تایید کردند. حال،های اجتماعی آنشناسان برای مسئولیتپرخاشگری و انجمن روان

چه دهند چنانرسانی عمومی، مطبوعات، توجه کمی به این مسائل نشان میهای قابل توجه در اطالعتالش

 « وقتی ژن جنگ را پیدا کردید مرا صدا بزنید!» ها گفت:الشروزنامه نگاری در پاسخ به برخی ت

این مسئله کند. ای کردن مشکالت اجتماعی را منعکس مییا انحراف، تمایل به رسانه« های بدژن»عالقه به 

های علمی و اجتماعی درباره طبیعت و علل اعتیاد آشکار است. تعاریف اعتیاد به الکل زنیگمانهبه ویژه در 

ول زمان با توجه به برنامه های اخالقی، اجتماعی و سیاسی رایج، از گناه به بیماری و از تجاوز اخالقی در ط

گردد اما مفهوم بحث بر سر علت اعتیاد به الکل به رم باستان بازمی به بیماری پزشکی تغییر کرده است.

های قرن نوزدهم بنجامین به تئوریمدرن از اعتیاد به الکل، دیدن آن به عنوان یک بیماری است که معموال 

های الکلی طرفداری از منع نوشابه جنبش رهبران در اوایل،. شودنسبت داده می 1745)- (1813 47 راش

علنا طرفداری خود  جنبش زمانی که، اما کردندتعریف می به عنوان یک بیماریرا  اعتیاد به الکل، آمریکا در

بازتعریف شده و به  مواد مخدر اعتیاد به و سفلیس به همراه ،به الکل ، اعتیاددرا از ممنوعیت آن اعالم کر

 مدل جایگزین ،داوطلبانه اعتیاد اخالقی مفهوم .شدندشناخته میغیراخالقی  عنوان مظاهری از رفتارهای

                                                            
45 Michael Ghiglieri 
46 Jeffrey Goldstein 
47 Benjamin Rush 



 یک مشکل که یک بیماری باشدبیش از آن ،اعتیاد به الکل ،1120 ممنوعیت دهه سیاست در و شد بیماری

ها به دنبال اثبات طرفداران علم اصالح نژاد، با مطالعاتی بر روی خانواده، در همان زمان .شده بود حقوقی

 ارثی بودن طبیعت اعتیاد بودند. 

اختالالت مغز  دانشمندان با دقت،»ای با عنوان گزارشگر نیویورک تایمز، مقاله 48دانیل گلمن  1990در 

کی یند مورد از معتادانی را معرفی کرد که اعتیادشان پایه ژنتچ« معتادان به مواد مخدر را بررسی کردند

. او برونگرا بود و زیاد بودشده کالسشان و مبصر  پرانمزهساله زمانی که دبیرستانی بود   26داشت. مجری

مرد  رفت. وقتی که بالغ شد شروع به مصرف مواد کرد تا در همین جایگاه باالیش باقی بماند.میهمانی می

یگری به دلیل اضطرابی که از زمان کودکیش داشت مصرف الکل را آغاز کرد چرا که فهمیده بود جوان د

داشت. بنابراین گلدمن  به مشروبات یاو دسترسی آسان و یک الکلی بود ش نیزپدر شود.باعث آرامشش می

گلمن،  هایداستانشان توضیح داد. به نقل از منابع عینی، اعتیاد افراد را در ارتباط با آسیب پذیری زیستی

های زیستی ممکن است به که شاخصشواهدی را برای تجدیدنظر در توضیحات ژنتیکی ارائه کردند: این

مهندسی  باکرد میبینانه ادعا خوشاز دانشمندی که  شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد کمک کنند. او

توضیحات ژنتیکی  همانندعمال، توان ژن و مشکل اعتیاد را از بین برد نقل قول کرد. میژنتیک درنهایت 

 هایراهامیدهایی را درباره کنترل آن ایجاد کرد، کنترل نه از طریق « ژن اعتیاد به الکل»خشونت، شناسایی 

 . زیستیهای از طریق دستکاریبلکه ت اجتماعی نامعلوم اصالحا

برای توضیح رفتار اعتیادآور در معنای ژنتیکی و زیستی محض آن باید به محیط اجتماعی رفتار نیز اشاره 

ی هاپروتئینهایی برای تنها ژن، وجود ندارد الکل یا اعتیاد بهی برای جنایت هایهیچ ژن یا ژن کرد.

از اجتماعی  هایترین رفتارفقط رئوس عمومیوجود دارد و فرایندهای هورمونی و فیزیولوژیک کننده کنترل

توانایی انسان شوند مانند تعبیر میژنتیکی  ای کهشدهحتی رفتارهای شناخته  اند.شده ژنتیکی کدگذاری نظر

شوند. در مورد ل نمیاگر که در محیطی رشددهنده و مناسب قرار نگیرند فعا، گفتاریبرای یادگیری زبان 

هر گونه استعداد بیولوژیکی یا ژنتیکی که ممکن است وجود داشته باشد طور است. اعتیاد به الکل هم همین

شود که الکل به آسانی در دسترس فرد بوده و از نظر اجتماعی تنها زمانی به الگوی رفتاری فرد تبدیل می

 نیز تایید شود. 
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دهد. ای فردی از هنجارهای اجتماعی را نشان مییک گناه تعریف شود جلوهاگر اعتیاد به الکل به عنوان 

ای درونی مسئلهاگر  خواهد بود. محیط جامعه برای یشکست شود،اگر به عنوان یک مشکل اجتماعی تعریف 

اما اگر به یابد، تعریف شود و مصرف نوعی از تولیدات، ضرورت تدوین مقررات الکل نمود می ذاتی و

مسئول نخواهند بود. اگر رفتارها به طور ، نه جامعه و نه صنعت الکل  تعریف شودک صفت ژنتیکی عنوان ی

شود کاملی از قبل مشخص شده باشند، حال چه توسط ژنتیک و چه محیط حتی فرد معتاد را واقعا نمی

و حتی استعدادهای خاص،  اعتیاد، جرم و جنایت و جنگاین شیوه به نظر می رسد که  اسرزنش کرد. ب

ها ، عطرها و یا جانی چون اتومبیلهای قابل توجه مشاهیر، همه حوادثی مولکولی مثل اشیاء بیموفقیت

 مجالت خواهند بود. 

ها نیز بیولوژیکی اما یکی دیگر از روایات نشان می دهد که دستاوردها هم دارای منشاء ژنتیکی و موفقیت

از آب دربیایند، کودکانی با « بد»توانند می« خوب»های هستند. به همان اندازه که کودکانی از خانواده

بخشند. گوینده تلویزیون ان بی توانند شرایط خود را بهبود های مناسب هم میهای محدود ولی ژنفرصت

از نوجوانی به نام مایک گزارش داد که در یک خانواده فقیر و بدون پدر، بزرگ شد ولی  1188سی در سال 

زنم فردی با حدس می» توانست کاپیتان تیمشان شده و بورس تحصیلی کالج را هم کسب کند. او گفت: 

 « ه باشد.این حد از مقاومت باید کیفیت ژنتیکی خوبی داشت

نوشت و در « معجزه بازگشت به فرم اصلی»ای با عنوان مقاله ،نیوزویک 1991در  در سال 49گلمن دیوید

توضیحات ژنتیکی . گذاردکودکان تاثیر می بر توضیح داد که چگونه فقر، ناتوانی جسمی، یا سوء استفادهآن 

 ،دانشمندان ،شودمی آوردههای محبوب شخصیت هایاجتماعی نیز اغلب در داستان مندصفات ارزش

 DNAهای منسوب به الویس و نیز . ما درباره ژنموسیقی دانان و قهرمانان ورزشی، سیاستمداران، بازیگران

 ایم. انیشتین خوانده

های شخصی غرقند، همیشه موضوع علت دستاوردهای استثنایی کسانی که در شهرت، پول و موفقیت

تر از دیگران هستند؟ چه دلیل موجهی برای ست. چرا برخی افراد موفقایهای گستردهکنجکاوی

ای اعتقادات رایج ها وجود دارد؟ توضیحات ژنتیکی موفقیت، به طور گستردهالعاده آندستاوردهای فوق

توضیحات بر  کنند. ایندرخصوص مورد اهمیت وراثت در شکل دادن به استعدادهای خاص را منعکس می

                                                            
49 David Gelman 



. شایع استای که در فولکلور آمریکایی داللت دارند، ایدئولوژی« ولوژی خودگردانایدئ»تغییر در

دهند که نه سخت کار کردن فرد و نه های ژنتیکی، این اسطوره را تضعیف کرده و نشان میاستدالل

 د. مان نهفته باشهایواقعا سرنوشت ما در ژننیستند اگر که کننده موفقیتش او، تعیین های اجتماعیفرصت

جان )مخصوصا خودرو( مدنظر باشد قدرت استعاری ژن قابل توجه است به خصوص هنگامی که اشیاء بی

، «هایش استدر ژن»کند. چشمگیری یک خودروی استرلینگ، می« موفقیت»که در این صورت، داللت بر 

فوق »سوبارو یک  ، ماشین «دارای یک مزیت ژنتیکی است»ام و یک بی

ماشین «. هاستمجموعه ای بزرگ از ژن»است و تویوتا « ستاره ژنتیکی

در حالی که برخی »کند: اش تعریف می DNAاعتبار خود را با  50اینفینیتی

بزرگان هستند خودروی ما دقیقا  تنها شبیه خودروهای سواری و لوکس 

ژن به خوبی کیفیت چیزهای دیگر را هم مشخص « را دارد. DNAهمان 

 ...پذیریانعطاف است...به ارث برده ای از قدرت خود  را مجموعه» ی نایک کفش کتانکند. مثال می

تبلیغ  « ارزش خانواده»ت به عنوان اس DNA به نام که بیژن  هایعطر یکی از«. یپایداری و تناسب واقع

با استفاده از تشابه  شلوار جین آبی .« زندگی است ماده»این الهام گرفته است: « قدرت وراثت»شده و از 

jean  وgene  :ای از که استعاره« هابابا ممنون بابت ژن»از جناس آشکاری در تبلیغاتش استفاده کرده است

 یدتوانآیا می»این بود:  51ادوین دیاموند1111 اصیل بودن و کیفیت برتر شلوار جین است. عنوان مقاله ژوئیه 

DNA  نوازنده سابق 52وقتی رینگو استار« آن حفظ شود؟اساسی  شخصیتنشریه را طوری تغییر دهید که ،

 پرسید:مجری درخصوص عالیق پسرش ، حضور داشتای در مصاحبه  1992 اوت 2 درام گروه بیتلز، در

 21در « نمایش امروز»مجری برنامه « آیا او هم درامر گروه است؟ او باید ژن درامر بودن را داشته باشد.»

پوشش معرفی کرد. در « ژن استعداد»خواننده را مانند پدرش دارای  53نیز دختر ماروین گی 1112اکتبر 

میلتون گفت که اسکیت اسکات ه هم 1112سال های المپیک یخ اسکیت رقابتسی بی اس از شبکه خبری 

 بودند. باز اسکیت است چرا که پدر و مادرش هم« بهره ژنتیکی»دارای  54، یوکو ساتوباز ژاپنی
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 بیژن« DNA » موسوم به عطر



ها و ماجرای دختر آن 55یکبه عشق آلبرت اینشتین و میلیوا مار 1112سپتامبر  1ستون نیویورک تایمز در 

توانیم ما می»جا نوشت: در آن 57سفیره 56اختصاص داشت.

خودش  ای برایخانوادهبزرگ شد و فرض کنیم که او 

های یک نابغه غنی بشریت با تکثیر ژنبنابراین و  داشت

ای و رایج توضیحات او، یک کنجکاوی حرفه« شده است.

که ذهن  طورکند. همانرا درباره منشا نوابغ منعکس می

Dodd سرنوشت جناییش  به دنبال راهی برای فهم

 گشت، مغز انیشتین هم  حفظ و تکه های آن مطالعه شد تا خصوصیات زیستی نبوغش کشف شود. می

کرد ی که حس میاز افراد کرد و در آنمنتشر را بخش ویژه نبوغ  Skeptic، مجله 1113در سال 

ای برای به اشتراک گذاشتن داشتند خواست که نظرشان را در های ویژهدیدگاه

با اطمینان گفت که علم نشان خواهد داد که  کمدین  58استیو آلنباره بگویند. این

که اسمش در کتاب گینس به عنوان  59نبوغ، ژنتیکی است. ماریلین وُس ساوانت

 الی« نبوغ باید از ژن آغاز شود.»شده گفت: ثبت  جهان باالترین ضریب هوشی

ژنوم نقشه نبوغ در  داردکه انتظار  کارشناس ارشد بیوشیمی گفت 20اشنور

 ی باشد. انسان

                                                            
55 Miliva Maric 

دو بود و انیشتین هرگز او را ندید چراکه میلیوا او را به عنوان فرزندخوانده به خانواده دختری که حاصل رابطه پیش از ازدواج آن 56 

 ای از ابهام است. دیگری سپرده بود. سرنوشت این فرزند انیشتین در هاله
57 Safire 
58 Steve Allen 
59 Marilyn Vos Savant 
60 Elie Shneour 

 میلیوا انیشتین و همسر اولش

 ماریلین وس ساوانت



 مصیبت عناصر هاژن :نشان می دهند شان توجهژنتیکی میراث از جهت ،به افراد موفق اغلبرسانه ها 

 بین یارتباطکه نویسندگان،  الویس داستانهمانند  ناگزیر یک قیمتی دارد.وقتی که عظمت انسان،  از  هستند

 61های درو بریمورتوان به داستانشدند. برای مثال میقایل می اعتیاد به الکل یا و بیماری روانی نبوغ

ش سرزنش اهم اشاره کرد که مشکالتش را به واسطه میراث ژنتیکیهنرپیشه  22دختر جان بریمورهنرپیشه، 

 میراث وارثآخرین » و  23های خانه با عنوان الکلی سابقو در مجله خانم 1110در مارس  دروکردند. می

توصیف شد.  مادرش زمانی که او را « اعتیاد الکلیسم و خانوادگیش از تاریک

ها درو، زندگی خانوادگی حامله بود پدرش را ترک کرد و به گفته رسانه

پدرش را در حال پرت کردنش به سمت دیوار یا  اوغمگینی را گذراند. 

 اعتیاد پیرامون هایداستان در اما. آوردسوزاندن دستش با شعله شمع به یاد می

، بلکه خوری او نیستندمشروب علت دوران کودکی زایآسیبتجارب این ، او

 ش را چنینمشکل خودش درو. را آلوده کرده است هنرپیشهبه صورتی ژنتیکی خانواده این  به الکل اعتیاد

 «ه است.بودمن  سرنوشت نوعیبه و  ژنتیکی استبه اعتقاد من، این مسئله » ه است:کرد توصیف

های فردی، بار دیگر اعتقادات مشترک را درخصوص خوب یا بد برای توضیح تفاوت DNAبرخورداری از 

برای قوت دادن به  ایشیوهبه کند. به این ترتیب، علم، ریزی میاهمیت وراثت، به زبانی علمی طرح

شود. علت بزرگی، میتبدیل های اجتماعی و انتظارات مبتنی بر نیروهای طبیعی تصورات رایج، توجیه مقوله

هاست. بنابراین ناهنجاری و ناسالمی برخی افراد هم به های آنشهرت، ثروت و موفقیت افراد، ژن

شود. از استعداد کمتر می ،دی، اهمیت فرصتگردد. در چنین رویکربازمی هاآنهای ژنتیکی شانس

ساخته »های دیگر مشکل. ستارگان و مجرمان ها موفقیت است و سرنوشت بعضیسرنوشت بعضی

  «آیند.شوند بلکه به دنیا مینمی
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 .کوکائین رفت وماری جوانا  سپسالکل و  به سراغ سالگی 9سن او از  63    

 درو بریمور


