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پیشگفتار

گرھارد مایزنبرگ:نویسنده 

انتظار چھ آینده اي را داریم؟ قرن بیستم برایمان پیشرفت خیره كننده اي در علوم ،تكنولوژي 
حتي طي آیا این روند در قرن بیست ویكم نیز ادامھ خواھد یافت؟ یا .واقتصاد بھ ارمغان آورد
تمام دوره ھزاره سوم ؟

چالش ھاي زیادي در فراروي ما قراردارد كھ بایستي .نامحتمل است وقوع آن فكر مي كنید ، 
فرسایش خاك درمناطق پایان یافتن منابع سوخت فسیلي ، تغییرات اقلیمي ، :برآن ھا غلبھ یابیم 

ولي تنھا یك .ي ھستھ اي گرمسیري ، اضافھ جمعیت ، بیماري ھاي واگیردار جدید، جنگ ھا
توانائي .عامل انساني مي باشد:عامل است كھ بر دیگر عوامل اثرقاطع تري دارد و آن 

كھ دنیاي آینده را مي سازند استفاده از محیط زیست بدون نابودنمودن آن بھ ھوشمندي  افرادي
زھاي دیگر  كھ مانند چیبود،ارزش ھا و اھدافي كھ در زندگي مي پویند، بستگي خواھد   

.،سرمایھ انساني تابع تغیرات تاریخي مي باشد
 مدت ھا  اقتصا د دانان. مي كنداباین جزم اندیشي نویني نیست كھ جان گلد بھ سوي ما پرت

ست  فھمیده اند كھ توسعھ اقتصادي وابستگي كمتري بھ منابع طبیعي كشور ھا در مقایسھ با 
ل كالسیكي از كشوري است كھ از نظر منابع طبیعي ژاپن مثا.توانائي ھاي مردم  آن ھا دارد

متخصصین علم اقتصاد سرمایھ .فقیر ولي بھ لحاظ كوشایي ونبوغ مردمش، ثروتمند مي باشد
متزایدي در مقاالت و نوشتھ ، درجات تحصیلي وبھ نحو نساني را با تعداد سال ھاي تحصیليا

شكوفائي ھر كشور باالتر از ھمھ این ھا .ھاي اخیر، با ھوشمندي مردم اندازه گیري مي نمایند
).2006-لین و وانھنن(بھ ھوشمندي وآموزش نفوس آن بستگي دارد

وچھ چیزي ھوشمندي وپیشرفت در آموزش را تعئین مي كند؟ سامانھ آموزش در مدرسھ ھا ، 
ھمھ این عامل ھا تحت .شبیھ سازي فكري در محیط رشد كودك ، تندرستي و تغذیھ وژن ھا   

آیا فكر مي .در قرن بیست ویكم این كنترل شامل ژن ھا نیز مي شود.ل انسان قراردارندكنتر
ھمین حاال مي توانیم جنین ھا را در لولھ آزمایش تولید .این خیالي است؟ اصًال چنین نیستكنید 
 دنیا بفرستیم ، آن ھا و قبل از این كھ تصمیم بگیریم چھ كسي را براي سفر زندگي بھنموده

روش ھاي تصحیح اشكال .اي دي ان ا براي صدھا ھزار ژن متنوع آزمایش كنیم  ا تراشھ ھراب
ھاي ژنتیك در دي ان ا  ھاي تخم باروري شده ھنوز در مرحلھ ھاي آزمایشي مي باشند ، ولي  

بھ وجود آوردن .احتماًال قبل از خاتمھ قرن بیست ویكم براي استفاده انسان ایمن خواھد گردید
 شھوت كمتري خواھد داشت ولي براي  ، فن آوري باال در مقایسھ با روش ھاي سنتي كودكان با

. شوندمتولدكودكان بھتر است كھ با ژن ھاي بھتري 
نتخاب کنیم یا حتی در لولھ ھ ژن ھای فرزندانمان را خودمان اولی آیا این فکرخوبی است ک

ھبی اصرار دارند کھ ما حق  ؟ محافظا کاران مذ نمائیمآزمایشگاه آن ھا را مصنوعی سازی
 حق   ما کھتاكید مي كنند، و زیست شناسان محافظھ کار "نقش خدا را بازی کنیم "نداریم 

ولی . را نداریم)کھ بوسیلھ ژنوم انسان شناسائی می شود(دخالت در خصلت وطبیعت انسان
رای بھزیستی مردم کھ با نگرانی بآیا این معقوالنھ است؟ آیا ما در این جا با شئون اخالقی 

.طور نمی باشدنیواقعی ھدایت می شود سرو کار داریم ؟ بدیھی است کھ ا



ند تواھر كسي مي قانون یا تبھکار؟  مطیعآیا بھتر است بیمار باشیم یا سالم ؟ باھوش یا کودن ؟
ولي آیا دل مشغولي مان بایستي كمك بھ .بھ این سواالت بدون کوچکترین تردیدی پاسخ دھند

ارج مي دھیم ؟ این اصالح نژاد براي خود  داشتھ باشند كھ ما  را كیفیاتيآن باشد تا مانیندگانآ
، و ھنگامي ھنجار جامعھ ما درپي منافع خود بودن است.گرائي است ولي از نوع بد نام آن 

حداقل   .كھ بھ دیگران امتیاز مي دھیم براي اجتناب ازبروز مشكل براي خودمان مي باشد
آدما ھایي كھ ھنوز دنیا نیا مده اند نمي توانند  . این طورعمل كنیم ، كھمعقوالنھ این استانتظار 

در واقع . نداریم را منافع آن ھابحساب آوردنبراي ما مسئلھ اي ایجاد نمایند بنابراین نیازي بھ 
.آن ھا حقوقي ندارند

ع شخصي و ھمچنین موضع اصالح نژاد گرائي گزینھ دیگري براي اجتناب از فلسفھ حفظ مناف
گیري ھاي محافظھ كارانھ اي كھ دخالت در فراگردھاي طبیعي را بعنوان اصولي مردود مي     

 نبایستي  رفاه نسل ھاي آینده دل مشغولي ما برايجان گلد اعتقاد دارد كھ.شمارند مي باشد
ھ فرزندانمان اعطاي بھترین ژن باگر این بھ معني  .كمتر از رفاه آناني كھ حیات دارند باشد 

بلكھ بر عكس این دین اخالقي ما نسبت بھ .باشد  در چنین اقدامي اشكالي متصور نمي باشد 
.آناني است كھ بعد از ما خواھند آمد

عمومًا قبول شده .دانشي كھ اصالح نژاد گرائي بر آن متكي است ویژگي بحث انگیزي ندارد
. و توانا یي ھاي فردي وشخصیتي موثر ندكھ ژن ھا بر استعداد بیمار شدن ، صفات فیزیكي ،

تاثیر دارد فرا مي    در مورداین كھ چھ ژني بر چھ ویژگي ي بیشتر ، دانشبا گذشت ھر سال
.گیریم و فنون تشخیص ژنتیكي ودستكاري ژنتیكي كھ با سرعت نور در حال توسعھ مي باشند

 ھا تحت تاثیر تكامل ھمچنین اجماع علمي جھاني وجود دارد كھ بشریب مانند دیگر گونھ  
تدریجي زیست شناختي مي باشد، و بسامد تنوع ژنتیكي از نسلي بھ نسل دیگر از طریق جھش  

در حقیقت شواھدي وجود دارد كھ تكامل وفقي .، انتخاب و انحراف تصادفي تغییر مي نماید
اندازه انسان در ھزاره گذشتھ بیش از ده برابر سریع تر شده است ، بخشي بھ دلیل این كھ 

این كھ شرایط غیر بزرگتر جمعیت جھش ھاي جدید بیشتري ایجاد نموده وبخشي بھ لحاظ 
طبیعي زندگي در جوامع كشاورزي وشھري فشار ھاي انتخابي عظیمي تحمیل نموده وتكامل  

).2007-كس و دیگران ُھ(را بھ جھات دیگري رانده است
انش برای رفاه مردمی است کھ ھنوز آنچھ بحث انگیز است ، فقط  درخواست کاربرد این د

چرا بایستی برای نسل ھای آینده سرمایھ گذاری نمائیم ؟ آینده برای من نوعی .بوجود نیامده اند
تا بحال چھ کرده است؟ در این جا جان گلد دارای موضعی انسانی سازش ناپذیری است کھ در   

.دوران ما کمتر یافت می گردد
. اصالح نژادگرایی  جان گلد می باشد خیلی سر راست استفکراساسی کھ در پشت سرمقولھ

نارسایی ھایی کھ مردم کشورھای پیشرفتھ تر را رنج می دھد ھا وی می دانیم کھ اغلب بیمار
این بیماری ھا بھ علت جھش ھا ، تکثیر خطاھا .حداقل بخشی قابل استناد بھ ژن ھا می باشد

 می توانند  از این ژن ھاظاھرًا بعضی.ی یابندیی کھ بھ ژنوم ھر نسل جدید می خزد وقوع م
سایرین مالیم تر می باشند ولی ھمچنان بھ .بیماری ھای ژنتیکی قابل تشخیصی را سبب شوند

بستھ شدن رگ ھا ، .قابلیت بیمارشدن یا ایجاد نارسایی فیزیکی  یا فکری کمک می نمایند
ر افراد بھ اصطالح عادی وجود کمبود ھوشمندی ، تفکرات غیر عادی و ضعف عضالت کھ د

.دارد عمدتًا بھ لحاظ نارسایی ھای ژنتیکی ایجاد می گردند
این .روشی کھ طبیعت با چنین نارسایی ھا کنار می آید بنام انتخاب طبیعی نامیده می شود

تحت شرایط طبیعی ، آنھایی کھ بیشتر از سھم عادالنھ خود از .اصول بھ قدر کافی ساده است 
ای جھش یافتھ بد،  نصیب می برند قبل از این کھ شانس انتقال این ژن ھای معیوب این ژن ھ

.را بھ فرزندانشان داشتھ باشند، می میرند
"او این طور نوشت .وحشت می کردچارلز داروین خودش از بیرحمی انتخاب طبیعی  :

، پر خطا، پست دستیار شیطان چھ کتابی می تواند در موردکارھای ھای بی معنی ، مسرفانھ 



پسرعموی ناتنی داروین بنام فرانسیس گالتون !"وبھ نحو وحشتناکی بی رحمانھ طبیعت بنویسد
"او چنین نتیجھ گیری نمود.یک قدم جلوتر گذاشت  انسان دارای این موھبت احساس تاسف :

ج ھا و سایر احساس ھای رحیمانھ می باشد، او دارای توان جلو گیری از بسیاری از انواع رن 
تصور می کنم کھ می توان بھ خوبی انتخاب طبیعی را با دیگر روند ھایی کھ  .می باشد

اصالح نژاد "بنابراین او اصطالح ."ولی با تاثیر نھ کمتر باشند جایگزین نمودرحیمانھ تر
را بھ عنوان روشی برای جایگزینی کار بی رحمانھ انتخاب طبیعی با اعمال انسانی تر "گرایی
. مصنوعی پایھ ریزی نمودانتخاب

اصالح نژادگرایان  .خط فکری مرتبط این است کھ توسعھ فرھنگی بھ علم ژنتیک بستگی دارد 
ابتدای قرن بیستم دریافتند کھ نھادھای اجتماعی ، فعالیت ھای اقتصادی وپیشرفت ھای فن 

 بھ ژن مردم شناختی ھمگی بستگی بھ سرمایھ انسانی دارندو سرمایھ انسانی در آخرین تحلیل
بعنوان .ژن ھا دارندھمچنین امروزه می دانیم کھ صفات روانشناختی بستگی بھ.وابستھ است

.تنوع ھوشمندی در افراد بالغ قابل استناد بھ ژن ھا می باشد٪70مثال 
گذار جمعیت در اواخر قرن نوزدھم ، حداقل در اروپا وشرق آسیا ،یعنی دومنطقھ ای      قبل از 

اده ھای تاریخی کافی در مورد آن ھا داریم ، معموًال افرادی کھ از نظر اجتماعی از جھان کھ د
برای مثال می دانیم کھ در انگلستان در حدود   .موفق بودند ، بیشترین فرزندان را دارا بودند 

 مانده عوام ثروتمند بھ طور متوسط دو برابر فقرا زندهتعداد فرزندان  ،1600سال 
در سطح دنیا وبدون استثناء، مردم فقیر تر با تحصیالت لی امروزهو.)2007کالرک ،(بود

70با توجھ بھ قابلیت وراثت .کمتر و ھوشمندی کمتر دارای بیشترین نعداد فرزندان می باشند  
 برای سطح تحصیالت ، این بھ معنی استعداد ژنتیکی برای ٪50 برای ضریب ھوشمندی و٪

.ی در حال فرسایش می باشدھوشمندی وتحصیل پذیری بھ نحود پایدار
در قرن بیستم ، این روند ژنتیکی با توسعھ عظیم سامانھ ھای آموزشی در کشورھای پیشرفتھ 
جبران گردید ،فراگردی کھ در حال حاضر در کشورھای کمتر توسعھ یافتھ در حال رشد می 

دی کھ بھ نام این افزایش ھوشمن.بنابراین ھوشمندی واقعی بھ نحو اساسی افزایش یافت.باشد
در  .اثر فلین شناختھ می شوددر اغلب کشورھای پیشرفتھ در حال پایان یافتن می باشد 

کشورھای اسکاندیناوی کھ بیشترین داده ھا را درمورد آن ھا داریم ، ھوشمندی متوسط آن ھا 
.عمًال اندکی در حال نزول می باشد متولد شده اند 1980یی کھ بعد از 

 کھ در آمریکا در اواخر قرن بیستم ، متوسط ضریب ھوشمندی جمعیت ولی ھمچنین می دانیم
 امتیاز در ھر نسل بھ این سبب کھ افراد دارای ھوشمندی کمتر دارای فرزند    1 تا 6/0بین 

با   .بیشتر می باشند و این واقعیت کھ فرزندان بھ والدین شباھت دارند ،سقوط کرده است
الت وضریب ھوشمندی و تعداد فرزندان ، این  قضاوت در مورد رابطھ تاریخی بین تحصی

چنانچھ این فرزند آوری ضد اصالح نژاد گرایانھ وقوع .روند در اوایل قرن بیستم قوی تر بود 
نمی یافت ،امروزه اروپایی ھا وامریکایی ھا در آزمایش ھای تعئین ضریب ھوشمندی در 

. امتیاز باالتر بودند5حدود 
 امتیاز زوال 3/1شمندی متوسط جمعیت جھانی در ھر دھھ در غیاب اثر فلبن ضریب ھو

بھ سبب این واقعیت ساده کھ جمعیت ملل دارای ضریب ھوشمندی متوسط کمتر خواھد یافت ، 
آن ھایی کھ دارای ضریب ھوشمندی بیشتری می )جمعیت(سریع تررشد می یابد در حالی کھ 

 در افریقای گرمسیری 70ط از دامنھ ضریب ھوشمندی متوس.باشند در حال کاھش می باشد
 در آسیای شرقی تغئیر می کند ، ولی نمی دانیم کھ چھ درصدی از آن ناشی از ژن ھا 105تا 

یک زن . تغئیر می نماید٪50 تا بیشتر از ٪10برآورد متخصصین از کمتر از .می باشد
2/1قی  فرزند در طول حیاتش می زاید و یک زن آسیای شر1/5آفریقایی بھ طظور متوسط 

. است1/2 و در امریکا 7/1این میزان در اروپا بطور متوسط 
این .زمانی  سقوط خواھد کرد.روشن است کھ این روند برای ھمیشھ نمی تواند ادامھ یابد 

شاید در یک .سقوط چھ شکلی خواھد داشت وچھ زمانی حادث می شود ھردو نامشخص است



ممکن است بگوئید این مسئلھ ما .حادث گردد سال از این تاریخ 500یا بلکھ قرن رخ دھد 
او  .جان گلد با این برداشت مخالف است .نیست چون ما در آنزمان در قید حیات نخواھیم بود

ھمھ مردم این پیام .بھ ما می گوید کھ ما مسئولیت اخالقی برای تامین رفاه آیندگانمان را داریم
این ھمان چیزی است کھ   .یت روشنی گفتھ شود را نمی پسندند،بلکھ بایستی یکبار ولی با نھا

.جان گلد در این کتاب بیان می کند

Gerhard Meisenberg, Ross University



مقدمھ

نسل ھای آینده نسل ،یا این ھستم ،مردان وزنان شمابا 
Walt Whitman”Crossing Brooklyn Ferry”

 ذھنیت امپراتوری و مزیت ھای طبقاتی را  ،جنگ بزرگ  و رکود اقتصادی متعاقب آن
.جو روشنفکری  مبتنی بر مساوات افراطی پر شد با و خالء ناشی از آ نتضعیف نمود 

ید و یکپارچھ ای برآن غالب جامعھ غربی قرن بیستم بھ مرحلھ ای وارد شد کھ مسلک جد
فروید گرائی،مارکس گرائی ، رفتارگرائی بی اف اسکینر ،تاریخ فرھنگ فرانتز بواز .گردید

انسان و انسان شناسی مارگارت مید بر انعطاف پذیری عالی و حتی قابل برنامھ ریزی  بودن 
ظر کیفیت ذاتی خود  از نقطھ ن ھامکرر ومکرر تاکید شد کھ مغز انسان.مھر تائید زدھوشمند 

است کھ تفاوت میان ما انسان ھا را و پرورش شکوچکی دارند، و آموزاختالف با یکدیگر
زار یکسان و بی معنی  فنرم افزار ھمھ چیز است ،سخت ا ، بعبارت دیگر. می کندتعریف

.گذرد میتغذیھز اصالحراه بسوی مدینھ فاضلھ فقط ا.است
عمومًا دانشمندان مجاز بھ آموزش تئوری ستم ، حتی زمانی کھدر طول سی سالھ آخر قرن بی

جالب  .ری نیافت بھ مبحث در حال اوج تکامل آتی بشر تّس)بیان(تکامل بودند ، این آزادی 
این سانسور در .محدودیت با انقالب درشناخت ما در ژنتیک ھمزمان بود  توجھ است کھ این  

منان قسم خورده جنبش اصالح نژادی توافقی حال حاضر برداشتھ شده و حتی در میان دش
.وجود دارد کھ تحریم اصالح نژادی نمی تواند بیشتر از این ادامھ یابد

چنان از عواقب در کلیھ سطوح بار شده کھ حتی زدن یک جرقھ آرمان موارد مطروحھ 
شر  نوع بژنتیکیشناختی در این مقولھ توسط  گروه کوچک افرادی کھ دل نگران ترکیب آتی   

می باشد ، پتانسیل افروختن آتش سوزی گسترده ای را دارد ، بھ نحوی کھ غالبًا ،خصومت 
ل  کوشش ولی صرفنظر از این کھ جامعھ چگونھ  با استیصا.جلوی بحث منطقی را می گیرد

بایستی  جلوی ما قد علم کرده اند و)مباحث(بھ  اجتناب از این موارد را داشتھ باشد ، این 
در این کتاب سعی می کنم   مبا حثی مربوط بھ رنسانس جاری در .ائی قرار گیرندمورد شناس

. شده اندتحریم غالبًا کھ تا بحال راارائھ نمایمجنبش اصالح نژا د ی

*
داشتھ ایم احساس غرورکنیم برغم این کھ ما ابناء بشر ممکن است برای دستاوردھائی کھ 

 در مقایسھ با زمانی کھ در غارھا ھستی،ولی ما در واقع فقط کمی بھ گره گشائی از مسائل 
 ھمان  بھمتناھی بودن زمان در گسترش آ ن بھ جلو و عقبنا.ساکن بودیم ،نزدیک شده ایم 

 حال ا ز نظر    در ھر.اندازه غیر قابل تصور است کھ زمان دارای شروع یا خاتمھ ای باشد
 و بنابراین ما – و موقعیت ما در جھان ھستی مفھوم –روان شناختی ،ما نیاز بھ نقشھ ای داریم 

درروند پیچیده اسطوره سازی در گیر ھستیم تا این خالئی را کھ برایمان چنین غیر قابل تحمل 
 را برای ما برای این کھ یک جھان بینی دیر پا باشد ،ابتدا بایستی جھان.است ، پر کنیم  

منطق یک پیش .نمایداشتیاق ما را اغناءتوضیح دھد،و سپس ھراس ھای ما را تسکین دھد و 
 تباین آن با دنیای واقعی ، نیازی بھ – نقض کند  ش را خود حتیاسطوره می تواند.نیاز نیست
.ذکر ندارد

ی احساس می صرفنظر از این کھ کی یاکجا زندگی می کنیم ، ضرورتًا  خود را مرکز ھست
می  ویا بھ ستیز با آنھا نظر نمودهتحقیر بھ اسطوره سازی دیگر فرھنگ ھانمائیم ، و با لبخند 

و اگر ما  .خود را بر آنھا تحمیل کنیم)بھ نحو یگانھ صحیح ( جھان بینی  تا با زورپردازیم



 بھ  فیزیکیظراز ن کھ  راآنھائی این توانائی را داریم کھ عمومًابھتر جنگ افزار بسازیم ،
. کھ اسطوره ما را نسبت بھ خود برتر دانندیم چیره شده ایم وادارایشان 

تا اواسط قرن نوزدھم ، دنیای غرب  تفسیر کتاب مقدس را بھ رسمیت می شناخت ، ولی از آن 
در کوشش  امروزه ، . متفاوتی از منشاء انسان ارائھ نمود ایریشھپس تئوری تکامل توضیح 

تی دین با دانش ، اسطوره جدیدی آفریده ایم کھ بدون شگفتی پر از تناقضات بھ منظور آش
.در اینجا بعضی از این تناقض ھا فھرست شده اند.است
 حیوانات و گیاھان می توانند طی چند نسل دستخوش تغئیرات گونھ ھایاگرچھ سایر )الف

طی متغیر از نظر انتخاب ما اعتقاد داریم کھ  طی ھزاران نسل در شرایعمده ای شوند ،ولی 
.طبیعی  و جفتگیری گزینشی فقط تغئیرات ژنتیکی سطحی در نوع ما حادث شده است 

کامًال قانع شده اند کھ ما حاصل تکامل ) خیابانکوچھ وگرچھ نھ مردم عادی (روشنفکران )ب
ع بشر نوعی ھ وفق آ ن نو  کافتاده اند  گیر  نامعقولی درفرضیات قدیمینیزمی باشیم ،ولی آنھا 

.است کھ دیگر تحت تاثیر این روند قرار نمی گیرد
پاداشی  ،  از فعالیت  ی فردی و نخبگی در ھر شکلیحتی اگرچھ جامعھ برای توانائی ھا)پ

 مد شده کھ این عوامل در تعئین طبقات اجتماعی نقشی بازی نمی ادعا این  ولی ،اعطا می کند
در واقع دانشورانی کھ بر عرصھ ھای  .ندسبت می دھد و آن را فقط بھ تصادف و شانس ننکن

بازار انتشارات و مجامع دانشگاھی تسلط دارند وجود تغئیرات بھره ھوشی ذاتی را در نفوس 
.انسان انکار می کنند

 نموده ایم ولی غالبًا یافتھ ھای آنھا را نھ تنھا برپا اندازه گیری رامعظمزمایشگاه ھای آ ما )ت
.لکھ فاقد ھرگونھ اعتباری قلمداد می کنیمصرفًا تقریبی ب

اصالح  کھ نخبگان ، ھمانطوری کھ نموده ایمبا گذر بھ خانواده ھای کوچکتر ، ما مشاھده )ث
 نگران آن بوده اند،  نسلی بعد از نسل موفق بھ جایگزینی خود نشده دقیقًا پیشین نیزنژاد گرایان

.ی کنیم معذالک ما این پدیده را طبیعی تلقی م-اند  
استفاده می ما بیشتر وبیشتر از فرایند ی کھ پزشگی نام دارد برای حذف انتخاب طبیعی )ج

کنیم ، و بھ شدت مجاب شده ایم کھ  نسل ھای آتیھ تحت تاثیر اکراه ما از پذیرش جایگزینی 
.برای انتخاب طبیعی قرار نخواھند گرفت

 بھ کاربرد ھنوزھمھ ژنوم انسان ھستیم، در حالی کھ با پشتکار مشغول رمزگشائی از نقش)چ
معیار ھای اخالقی بھ رفتارھائی کھ بزودی توانائی توضیح علمی آنھا را خواھیم داشت ، ادامھ   

.می دھیم
 دیگر حیوانات حول مراسم جفت گونھ ھایضمن این کھ رفتار اجتماعی ما مانند ھمھ )ح

و تحریم ھای پنھان کننده بیشماری ، حاکم  خرافات گیری متمرکز است ، فھم ما از این روند با  
.شده است

 گروه درما جامعھ ای داریم کھ از نظر توارثی قبیلھ ای است کھ استعداد ھای جوان را )خ
تقسیم می کند، ھای کم مزیت تر کھ بھ نحو کارا ئی آنھا را استثمار و دستآویز قرار می دھد ،  

. شعار ھایمان می باشیمدرت ھا در حالی کھ ھمزمان با آن مدعی برابری فرص
 کھ دقیقًا با تعریف یک بیماری  ھستیمسرباز می زنیم کھ  نوعی این واقعیت از شناخت  ما )د

 منابع قیودانتخاب طبیعی و یاز محدودیت ھا)خیلی موقتی( خود را  آ ندر کھمسازگاری
 بھ ھمھ جانبھ ای در حملھباعث آشفتگی خود مان و ھمنوعانمان فقط تا کنیم  میخالصطبیعی
. در آن زندگی می کنیم  وار کھ انگل شویم ، این سیاره یعنیمیزبان

زمان ھم.خلق کرده ایم ، کھ بھ تحلیل منابع وابستھ استما اقتصادی فاقد قابلیت تداوم )ذ
. سطح بزرگتری از مصرف می باشیم خواھانھنوز ،بعنوان ھدف جامعھ

ن ھستیم ،حال آنکھ دائمًا بی رحمانھ ھر گونھ عقیده ای را کھ در زمینھ ما مدعی آزادی بیا)ر
 ، بیرحمانھ سرکوب می یابد اھانت آمیز  آنرا از جامعھ ای بخش عمدهھرژنتیک انسان است و 

.کنیم



 انکار بیولو ژی  بابنابراین ،انقالب در فن آوری نھ با حذف ا سطوره  ، بلکھ با اصالح آن 
 بستان ھر روند سیاسی  لزومًا با قدرت نسبی مشارکت کنندگان تعئین می -ده  ب.ھمراه گردید

.نسل ھای آینده حین تصمیم سازی نادیده گرفتھ می شود)منافع(ازاینروشود ،
درطول زمانی کھ .گریز ناپذیر ھستندعقاید عامھ پسند و تعصب ، حقایق علمی وجودبرغم 

ی از گونھ ھایی.نوع بشراز نظر ژنتیکی تکامل می یابدشما صرف خواندن این جملھ می کنید ،
 میلیون سال 400جانوران  مانند ماھی سیالکنت وجود دارند کھ بنحو باور نکردنی بیشتر از 

 تکامل حلقھ هانسان ھوشمند درزنجیر.ماندگاری دارند ،ولی آنھا استثناء ھای نادری می باشند
دستخوش تغئیرات حاکم بر انتخاب در نفوس  ن گذشتھ شرایط رمتاخری است، و در طول ق 

.انقالبی شده است
 از خود رضایت ی بھ چھ میزانبعنوان یک نوع ،باالخره ،ما بایستی تصمیم گیری نمائیم کھ

و آنھائی کھ با  است کھ آنھائی را کھ با دخالت ژنتیکی موافقند با اھمیتیمرزبندیاین .مندیم
در ھر حال ، صرفنظر از نگرش ھای فردی مان ، . می نمایدآن مخالفند را از یکدیگر منتزع

نمیتوان این واقعیت را انکار نمود کھ اگرچھ بخت آزمائی ژنتیکی بسیاری را برنده نموده است    
. بخت کمتری یافتھ اند در آن، بسیاری افراد دیگر

دت ھا قبل خود را   نمود، از متلقیبوم شناسی انسانی جنبش اصالح نژادی  ، کھ آن را میتوان 
بعنوان راھروئی برای نسل ھای آینده شناسانده است ،با این استدالل کھ اگرچھ نبایستی ما از 

 می  را کھنقطھ نظر برآورد توانائی خود برای پیش بینی آینده خود بین باشیم ولی میتوانیم آنچھ
با احساسات یبالغین صورت کودکان سالم و باھوش کھ بھ– یعنی تعریف کنیم از قبل خواھیم 

.نوع دوستی متوازن رشد نمایند متعادل و
حال کھ اکثریت مردم بسیار طوالنی تر ازسالھای فرزند آوری خود زندگی می کنند ، در آتیھ 

نداده   سیاره ما را تشکیل  نفوستخاب طبیعی باقی مانده اند ،ترسناک ان،آنھائی کھ از روند 
آوری بارحال ما انتخابی بر مبنای .ترین زادوولد را داشتھ اند   کھ بیشنددادبلکھ آنھائی خواھ

. کھ تغئیری انقالبی است –میرائی داریم ونھ بر مبنای  
در ھر .ھدف مطلوبی است فرصت مساوی ن توافق داریم کھیاز لحاظ نظری  ،باالخره ما با ا

در آن تاکید نھ تنھا بر حال ، ھمزمان ، ما خود را در تنگنای اصول اجتماعی می یابیم کھ 
ما را عمًال مشابھ و تنھا از نظر تربیت متفاوت فرض  ھمھتساوی حقوق ما است بلکھ ھمچنین

.می کند
خوشبختانھ  ھر یک از ما فرد ی یگانھ ھستیم ، و ا ین یگانگی  ، بھ گروه ھای قومی و ملی  

. نرم افزار متفاوت نیستیم ما ماشین ھای مشابھ ای با. می یابد ، تعمیمکھ تشکیل می دھیم
تولید     بدون استثنا ، کلیھ گروه ھای قومی در بخت آزمائی ژنتیکی ھم برنده و ھم بازنده

مداخلھ گرھا چنین استدالل می کنند کھ وظیفھ اخالقی ما این است کھ منتھای کوشش .کرده اند
 بلکھ –ھ ای  مانند خودمان  نھ میراث مشاب–خود را برای انتقال بھ فرزندان خود بکار بریم 

مخالفین مداخلھ گری بھ این نکتھ اشاره می کنند .بھترین میراث یگانھ ممکن بھ ھریک از آنھا 
کھ با شکست چوب امدادی قیمتی کھ از نسلی بھ نسل دیگر تحویل شده ،میتوانیم بھ آسانی 

.صمیم گیری استولی تصمیم نگرفتن خود نوعی ت.ایجاد نمائیممصایب غیر قابل جبرانی 
چھ کسی  فرزند می آورد ؟ و   .بسیاری از تصمیم ھای روزانھ ما آکنده از عواقب ژنتیکی است

این میتواند .چند فرزند؟ ھر چیزی کھ در فرزند آوری تاثیر کند عاملی در انتخاب جدید است   
 بھ شامل قدم زدن تا نزدیک ترین داروخانھ برای خرید وسایل ضد حاملگی  ، و مراجعھ  

کلینیک سقط جنین  ، یا تصمیم برای کاھش تعداد فرزندان یا حتی صرفنظر کردن از فرزند 
راقبتم در انکار تامین  دولت.ت شغلی و تحصیل باشدابمنظور پیشرفت در امکانآوری 
 برای ی از نوزادان و انگیزه ھای مالی برای فرزند آوری بھ ھمھ بلکھ بھ نفوس مرفھرایگان

فرزند آوری و برای گروه دیگر ضد انگیزه ایجاد می کند و این سیاست بھ گروھی انگیزه 
.عامل تعئین کننده ای در انتخاب ژنتیکی بدل شده است



اصالح نژاد گرایان استدالل می کنند کھ ما بعنوان مخلوق ھای زیست شناختی بایستی موقعیت 
ی کھ دارای اھمیت فلسفی ییگونھ ھابرای بقا بعنوان .خودرا در جھان فیزیکی پذیرا شویم 

 معتقدند کھ در حوزه تولید مثل بایستی منافع وبزرگتری نسبت بھ دیگر حیوانات می باشیم  ، 
اصولی آغاز خود را فرع بر منافع نسل ھای آینده در نظر داشتھ و مدیریت نفوس خود را وفق 

خن ، آنھا از جایگزینی کوتاه س. بکار می رودگونھ ھاینمائیم کھ بدون چون وچرا برای سایر 
اصالح  "پدر "تون ، ر فرانسیس گُلبھ گفتھ ِس.انتخاب طبیعی با انتخاب علمی حمایت می کنند

:نژاد و آمار 

 با مال  انسان    آنچھ طبیعت کورکورانھ ، آرام و بی رحمانھ انجام می دھد ، ممکن است
ن در چھار چوب توان مندی اوست از آنجائی کھ ای.، سرعت و رافت انجام دھد اندیشی

1. می گردد مبدل وظیفھ او بھبنابراین اقدام در این جھت

و بر مبنای فلسفھ .این کتاب بھ معنای زندگی و ھوشمندی و موقعیت ما در جھان می پردازد
منطقی زندگی و عشق بھ فرزندان ما از نقطھ نظرھوشیاری والدین بھ بار مسئولیت ھا یشان 

 ھم –بھ مردان وزنان خوش نیت  دوستی  و ھمکاری  این کتاب با ھدِف.ه است نگاشتھ شد
با این امیدواری کھ بسیاری از .تقدیم می گردد–مخالفین و ھم موافقین جنبش اصالح نژادی 

اگر چیز دیگری نباشد ،  .سھیم  خواھند شد ارزش ھا ، امیدھا و ھراس ھای  مشترکی   درآنھا
. را بھ رسمیت بشناسیم)با افکار یکدیگر(یم  کھ حق مخالفتما بایستی قادر باش

 خود را بر پایھ علمی  ولی نھ  ، از تاریخ ، ارزش ھا و احساس ھاآکندهجنبش اصالح نژادی 
من در این کتاب سعی خواھم نمود کھ تعدادی از زمینھ ھا را با    .محدود بھ علم می داند

در حوزه ھای ارائھ شده کھ   از خواننده می خواھم کھ .رویکرد تلفیقی بھ یکدیگر مرتبط نمایم
ممکن است بھ نظر نا متجانس آیند ، تفاھم نماید ، زیرا ھر نگرش جھانی کھ جدی و گسترده 

.باشد لزومًا التقاطی است 
نوع بشر بھ اولین مراحل یک انقالب در فھم عمومی سازوکار ژنتیک ، بیوتکنولوژی ھای   

 و رفتار انسان  وارد شده کھ سابقًا از زاویھ  بھداشتزه ھائی از جدید و توضیح علمی حو
غول روشنگرائی نمی تواند دوباره بھ بطری جھالت برگردانده   .اخالقی بدان نگریستھ می شد

است ھیجان آور بشر در دست باشد  ژنتیکچشم انداز این کھ در چند سال آینده نقشھ کامل  .شود
 توانائی ھائی برایمان بھ ،ھ کشفیات آینده در رشتھ ژنتیکو بایستی در نظر داشتھ باشیم ک

عدم توافق ھا در .ارمغان خواھد آورد کھ در حال حاضر بھ سختی میتوانیم آنھا را تصور کنیم
مورد چھ چیز ھائی قابل استناد بھ طبیعت و چھ بھ تغذیھ است غریب وجالب بنظر خواھد آمد ، 

رسید چھ کاری بایستی در مرحلھ بعد انجام شود و چطور و ما از خودبعنوان یک نوع خواھیم پ
 آنچھ در حال حاضر آن از چیزی نزدیک تر بھ ، نباشد ای اگر مدینھ فاضلھشویمبھ آن نائل 

. باقی ماند  ماندگاروجود دارد یا حداقل چگونھ میتوان
 تلقی می اھداف خود را بعنوان  بخشی ازتالش برای کسب حقوق بشرطرفداران اصالح نژاد 

آنھا استدالل میمانند مارتین لوتر کینگ. حقوق انسان ھا ئی کھ بعد از ما خواھند آمد–کنند 
شاید . باشیم کھ آیا ھرگز بھ سرزمین موعود خواھیم رسیدسرگشتھ ما ممکن است کامًال ،کنند

دان خود بھ فرزناز آنجائی کھ است غائی وجود نداشتھ باشد ،ولی فقط جستجو مقصدھیچ اصًال
انسان ھای م خود را صرف این کنیم کھ  این سفر را بایستی شروع کنیم ،بھترین ّھ ،مدیونیم

.بھتری بھ دنیا آیند و کیفیات خوب ما را بیشترو  نقائص ما را کمتربھ ارث برند



اصالح نژادی چیست؟
 بیداناین درخت

چرا چند اصلھ از آنھا را نمی کارید
 کھ ھنوز دنیا نیامده اندبرای میلیونھا کودک
و ھمچنین برای ما؟

...آیا آنھا نا موجود نیستند ،یا سلول ھائی خفتھ
Edgar Lee Masters ,”Columbus Cheney” in “Spring River Anthology”

 برای مجدد حیوانات محرز گردید ، تالش ھای  گونھ ھایپیوستگی نوع بشر با بقیھ ھمین کھ 
 ژنتیک  ،، اصالح نژادی بھ زبان ساده با این ھمھ.تناب ناپذیر شداصالح ژنوم انسان اج
ھمزمان پنج نفر از شش نفر روسای اولیھ انجمن آمریکائی ژنتیک ، .انسانی کاربردی است

از نظر تاریخی ، ژنتیک نوین فرزند جنبش .اعضای ھیئت مدیره انجمن اصالح نژادی بودند
.اصالح نژادی است ،نھ برعکس 

بھ معنی رویکردھائی است کھ بھ منظور افزایش فرزند آوری بین افرادی  نژادی مثبتاصالح
نگیزه ھای مالی این ھا شامل ایجاد ا.انجام می گردد کھ از نظر ژنتیکی دارای مزیت ھستند 

و سیاسی ، تحلیل ھای ھدف مند جمعیت نگاری ، لقاح مصنوعی ، پیوند تخمک ، و شبیھ 
یعنی ،آنھائی کھ خواھان تحریک نرخ زاد و ولد خود  ( پروناتا لیست  کشور ھای.سازی است

. بوده اند درگیر در شکل ھای معتدل اصالح نژادی مثبت  ،از قبل)می باشند
تحت ، کھ با ھدف کاھش باروری میان افراد ی با عدم مزیت ژنتیکی اصالح نژادی منفی 

این شامل سقط جنین و عقیم .م می گرددعنوان برنامھ ریزی خانواده و مشاوره ژنتیکی انجا
مبنائی بدون تبعیض برای اطمینان از این کھ این گونھ خدمات برای ھمھ و بر.سازی می باشد

فراھم گردد ، از این روش حمایت می شود کھ حداقل ، افراد با درآمد کم این خدمات را  
.رایگان دریافت نمایند

مسیرمعلوم بود، شامل مداخلھ فعال در  گرایان اولیھ نا، کھ برای اصالح نژاد مھندسی ژنتیک 
زاد و ولد افراد با مزیت یا بدون مزیت لزومًا بدون ترغیب یا منع  و استسلول ھای بنیادی

.ا نجام می شودژنتیکی 



علم

تکامل پیشین

  ، نیستمندرون  ،)صفتی(ک ، مار ، خوگرگ
 در من نیست، کلمات پوچ ،آرزومندی بھ زنا ،نگاه فریب کارانھ ، 

. ھیچکدام نیست امتناع ، نفرت ، خست ، تنبلی ،
Walt Whitman, "Crossing Brooklyn Ferry"

نزد یکیی کھ با ھم قرابت پست ترگونھ ھای و گونھ ھا بین جدائی، خطل کھ این سوا
 در    .تعبیر گردد متفاوتی بھ نحو، فرد مشاھده کننده حسبمی تواند بھ  دارند،کجا کشیده شود، 

 اجتماعی ھای نظرنقطھ از آنکھ دانشمندان تمایل بھ پی گیری موارد انسان ھای نوین ،جوامع
.شدت مورد اختالف است ھ  ، بمرزبندی ھامتعارضی  دارند، سیاسی –

زینی دو بخشی کھ در قرن ھجدھم توسط گیاه شناس سوئدی کارل فون لینھ سامانھ واژه گ
ایجاد شد ،   )حداقل در سیاره ما  ( ترسیم رابطھ بین موجودات زنده برای )لس لینی یوس ِرَک(

تمام .مرتبط نمود بھ یکدیگر انسان ھوشمند  عنوان   تحت انسان نوین را جوامعمجموعھ
 بوتھ زا ر ، بومی ھای استرالیا ،  ساکنانخواه زندگی می کنند در عصر حاضرانسان ھائی کھ 

گونھ  از یقفقازی ھا درنوع واحدی  طبقھ بندی شده اند و ھرگونھ بحثیاژاپنی ھا ، اسکیموھا 
 توسط 1997بیانیھ ای کھ در سال . با تردید و خصومت  نگریستھ می شودی پست ترھایی

اء شد و در پاسخ بھ سیاستمدار دست راستی فرانسھ  گروھی از بیولوژیست ھای  برجستھ امض
 ، وجود نژاد را در جوامع انسانی   منتشر گردید در باب عدم برابری نژادی ماری لو پن ،-ژان

اصالح نژاد گرا در  وجود نژاد اولین بار توسط جولین ھاکسلیدر واقع ،انکار.انکار نمود
در  زمان بود،  آنیزه آن ، رویدادھای سیاسیتاکید مجدد این نکتھ کھ انگ.مطرح گردید1935

"بنابراین  ما در حال حاضر یک .2انجام گرفت  اعالمیھ ھای ضد یھودی ھیتلر پاسخ بھ
این حقیقت دارد کھ .یگانھ ای داریم کھ در رنگ ھای متفاوت زاده شده است"انسان نوین 

 نشان داده است ، ولی ھمچنین   مطالعات ژنتیک نوین تشابھ چشمگیری را در ھمھ ابناء بشر
.دارندسازی ا غیر ھمتا–ن ِا– در دی ٪99ئی نزدیک بھ انسان و شامپانزه  اشتراک ھا

 ریشھ ھای  ،امروزه عمومًا دانشمندان در این مورد توافق دا رند کھ جمعیت ھای نوین انسانی
 کھ آیا تفاوت ھای   استرد این مو توضیح خود را از آفریقا دارند ، ولی  اختالف عمده ای در

گرددمی  بر راست قامت انسانبا تکاملی کھ بھ یک میلیون سال قبل بھ درون گروھی فعلی 
" )چند منطقھ گرائی ( تا 100،000و تقریبًا در تازه واردکھ نسبتًا انسان ھوشمند یا آیا "

مھاجر رقیب ، ره ھای  سال قبل ظاھر شد و سپس اقدام بھ محو انسان وا200،000
ولد درونی ومیزان زاد").جایگزینی "تئوری ( نموددرھرجائی کھ با آن ھا روبرو می شد

انجام دادند ھنوز در مرحلھ حدس و گمان باقی مانده  انسان واره ھای پیش تر گونھ ھایکھ 
ای ن ، چند منطقھ گرا ھا در مظان اتھام زمینھ سازی برای انتساب تفاوت ھ است ، کھ در آ   

ف سیمور ایتزُکبھ گفتھ .3اساسی بیولوژیکی قرار گرفتھ اند ، کھ معادل نژاد گرائی است
 یادآور اغوای روشنفکران با مدل ھای باورکھاراده برای این "دانشور ،ما در این جا با یک 

.4 روبرو ھستیم " استپندارگرائی انتزاعی در سیاست و افکار اجتماعی
. می نمایدنمایان مدل ھای مفید و متضادی را ، یوزپلنگ وحشی و اسبدرخت فامیلیبررسی 

 را نشان میمی چنان تنوع ک ،مطالعات ژنتیکی نشان داده اند کھ یوزپلنگ وحشی امروزه
 از یک محدوده باریک از نظر  ھای گذشتھدھند کھ اجدادش بایستی در مقطعی از زمان



با زاد و ولد کردن در درون خود باعث   عداد اندکی    فقط تبعبارت دیگر باشند  کردهگذرژنتیکی 
 تنوع عظیمی را نشان می دھند کھ نتیجھ رام کردن  ،اسب ھا ، برعکس .تداوم این نوع شده اند

. در نقاط مختلف دنیا است آنھاو  پرورش
نھایتًا ، ژنتیک بیشتر بھ بازی شطرنج شباھت دارد کھ در آن پیشرفت یک موقعیت صرفًا از 

 کھ  ، تاریخی جالب است و نقشی در تعئین نتیجھ بازی ندارد ، برعکس بازی بریججنبھ
قبًال بازی کرده  بیاد داشتن این کھ چھ کارت ھائی درموفقیت در آن عمدتًا با توانائی بازیکن 

تنوعی کھ در جمعیت ھای انسانی چنین آشکار است ، حتی بر مبنای درون .است بستگی دارد
 تا آنرا ھدایت  کرد بر این امکان می گشاید کھ در تکامل انسان بتوان دخالت   گروھی ، راه را

اینکھ از  .نمود و حتی افق ھای جدیدی صرفنظر از چگونگی ایجاد تنوع پذیری فعلی یافت 
.است کامًال متفاوتی کجا آمده ایم سوال جالبی است ، ولی اینکھ بھ کجا می رویم مطلب 

اذعان می کند کھ نوع بشر حدا قل پنج تا ھشت ھزار نسل در     حتی مکتب فکری جایگزینی 
.خارج از آفریقا و تحت شرایطی کامًال متفاوت از نظر انتخاب طبیعی ، تکامل  یافتھ ا ست

.در زیر گروه ھای جمعیتی مختلف کفایت می نمایدچنین ترتیبی برای ایجاد تفاوت ھای عمده 
ی تنوع زیست شناختی ، قھرًا در زمان ترک گروه ھای بعالوه ، ھمچنین  تنوع بیشتری بر مبنا
زمان بسیار طوالنی از آنجائی کھ جمعیت ھای انسانی .جمعیتی از آفریقا بایستی فرض شود

تری در آفریقا در مقایسھ با خارج از قاره مادری تکامل یافتھ اند ، جمعیت ھای انسانی در 
ایر نژادھا نشان می دھند، و جمعیت ھای آفریقا دارای تنوع ژنتیکی بسیار بزرگتری از س

.اندکی کھ بھ خارج از آفریقا مھاجرت نمودند حداقل منعکس کننده برخی از این تنوع می باشند 
 انسانی ھم در آفریقا و ھم با آنھائی کھ پیش تر گونھ ھایبعالوه ، مھاجران ممکن است با سایر 

 مقایسھ ، پرورش دھندگان حیوانات می توانند در.،زادوولد کرده اندبھ آن مناطق رسیده بودند 
این عوامل ، در ترکیب با تخصص .تغئیرات عمده ای را فقط در طی چند نسل حاصل نمایند  

ھای حرفھ ای در جامعھ نوین و جفت جوئی انتخابی نشان دھنده منشاء ھای اصلی تنوع ھای 
.ی است گونھ ادرون 

 کھ بوجود آمده است ، موجودیت آتی ما ممکن است باشد سال 150،000انسان ھوشمند شاید  
بنابراین نوع بشرمھاجر نشینی است کھ آغازی داشتھ و ظاھرًا دارای انتھائی .زودگذر تر باشد

است و دراین جا بینش نھ فقط بعنوان کل انسان ھای زنده در ھر لحظھ معین ،بلکھ بعنوان 
اصالح . استمطرحدنجامعھ اشراف داراین  آینده کھ برتمامی طول عمرانسان ھایکلیت 

،و اینکھ نھ فقط  تسری دارد الزامات اخالقی ما برھمگی آنھا   نژاد گرایان استدالل می کنند کھ 
طوری کھ اسطوره ھمان.ما جزئی از بوم شناسی سیاره زمین ھستیم ، حافظ آن نیز می باشیم

5.یستیم نھشیاری آنازترکمکند ، ما شناس جوزف کمبل بیان می

متخصص معروف ژنتیک جیمز وی نیل ساختار جامعھ و ژنتیک جامعھ یانوماما کھ در جنوب 
ونزوئال و شمال برزیل ساکن می باشند را مورد مطالعھ قرار داده است و بھ نحو قانع کننده ای  

 مشابھ دوره ای است کھ واستدالل می کند کھ ساختار جامعھ آنھا نمونھ جمعیت ھای انسانی 
 تمام تاریخ بشر بھ جز  مشابھھنوز مردم فقط بصورت گروھی زندگی می کردند ، یعنی

این ھا جمعیت ھای جداگانھ منفردی می باشند کھ تعدد زوجات و زنای . سال گذشتھ 10،000
با تنوع زیادگونھ ھای امکان انتخاب بین  بنابراین طبیعت ،عرف است ، در آنھابا محارم

این شرایط منجر بھ .متفاوت فراھم شده استنتیکی در محیط ھای کامًال میان گونھ ھای ژاز
و  در واقع ھرگز کامل اختالط کامل ممکن است ھنوز خیلی بعید باشد ،.می گرددتکامل سریع 

باعث  دائمًا رشد یابنده درجمعیت ھای انسانی ، ولی افزایش زادوولد غیر فامیلی نمی گردد،
 کھ شاید گردیدهجمعیت ھای بزرگی نکھ ھمزمان باعث ایجاد شده حال آانسان کاھش تنوع 

6. گیرند می قرار نوسانات ژنتیکی عمده و ناگھانیدر معرض،کمتر

 تنوع ، با وجود اجتماعی بھ خصوص م سازیتاریخ بھ نحو روشنی نشان می دھد کھ  نیل بھ ھ
ریخی ھمگی مواردی از جنایات بزرگ تا.، زبانی یا قومی ، اساسًا مشکل استخواه مذھبی



ھ آسانی از بو زمانی کھ دو یا چند قوم .خشونت ھای گروھی بر علیھ گروه دیگر بوده است
،  ایاالت متحده آمریکا .یکدیگر قابل تشخیص باشند ،شرایط آ کنده از تنش ھای بیشترمی گردد

 را  کاریآش برای یک قرن تبعیض نژادی کنار گذاشت تا کھ جنایت وحشتناک برده داری را  
درگیری ھای ترس از متاسفانھ  ولینائل گردد بھ تساوی نژادی  دارد  ،حال سعیحفظ نماید

 این موضوع  ،ھمزمان.کامًال ریشھ داراست نیز و بی شک در آتیھھم در حال حاضرنژادی
بحث ) تبعیض و تنفر گروھی ،ب) شده ، الفاین طورتعریف است ، نژاد گرائی   شدهشفاف

 کامًال با یکدیگر متفاوت است اگرچھ بی  در واقعدو مبحث.اوت ھای بین گروھی در مورد تف
 کھ مطالعات  مربوط بھ بھ این نتیجھ رسیده اندنخبگان جامعھ . نیز نمی باشند یکدیگرباطتبارا

 ای بصورت گستردهتاشود مجاز د است کھ بتوانبیشتر از آن تنش زاتفاوت ھای بین گروھی 
چنین مطالعاتی را بھ دروغ بعنوان جداکننده کامل کیفیات گروھی تا گیرد و مورد بحث قرار

.بسامد آماری نسبی مشخصات خاص آنھا مدعی شده اند
 اختالفات بین گروه ھا یک مبحث کھرا داشتھ باشیم  این شناخت ما ھمگی بایستی توانائی 

الح نژادی است ، بھ نحو   تا جائی کھ مربوط بھ مبحث اص. ونھ یک مسئلھ اخالقی  استعلمی
حتی اگرثابت شود منابع مطلوب زایش در بعضی از گروه ھا ی .اساسی نامربوط می باشند

جمعیتی بھ نحو متفاوتی با دیگران توزیع شده باشد ،ھرگروه شامل خزانھ عظیمی از افراد با  
 اختالف ھای صرفنظر از میزان.استعداد می باشد کھ می توانند والدین نسل ھای بعدی باشند

 درون گروھی ما بایستی کمتر از  معیارمیان گروھی واقعیت این است کھ حتی بر اساس
.خودمان راضی باشیم



آزمایش  

:یک آزمایش مطمئن ، یک آزمایش آسان 
ند ، بھترین ھستند ،آنھائی کھ مائھ الشعیر می نوش

...مائھ الشعیر قھوه ای ، قوی 
Robert Graves ," Strong Beer "

 برای اولین بار در اوایل قرن بیستم باب شد ، بھ نحو  ضریب ھوشیاز زمانی کھ آزمایش 
ینئگسترده ای توسط ارتش ایاالت متحده آمریکا برای انتخاب افراد تازه وارد و برای تع

طرفداران برابری   . ، مورد استفاده قرار گرفت  این افراد محل برای انجام خدمات ینمناسب تر
صورت عمده ای  ھ خوشحالند کھ بھ علم با قدمت یک قرن حملھ نموده و سپس نتایج خود را ب 

 برای بسیاری از ضریب ھوشییقینًا سواالت آزمایش ھای اولیھ .ستھ اندبر دانش نوین بھ کارب
Knightمثًال آیا موتور . ایجاد می کندشرمسارین امروزه لبخندی ھمراه با آزمون دھنده گا

Pierce  یا در  Packard، Lozier، Stearnsدر   Arrow یا آیا . استفاده شدVelvet Joe
7 ،تنباکو یا صابون ظاھر شد ؟خرازیدر تبلیغات مربوط بھ پودرھای تمیزکننده دندان ، 

 داشت ، بھ معنینانی کھ در آمریکا رشد یافتھ بودند تا حدی اگرچھ چنین سواالتی برای جوا
وضوح ، برای افرادی کھ بھ آمریکا مھاجرت کرده بودند و بھ سختی بھ زبان انگلیسی تکلم  

صورت ھ بحالچنین افرادی در این آزمون عملکرد بدی داشتند ،   .می کردند نامناسب بود
ھزاران با پشتکاری نوین، کھ حاصل کار آزمون ھاخودکار نباید نتیجھ گیری نمود کھ

. و کًال بی اعتبار می باشندشتھ داصروانشناس است ، مانند آزمون ھای قدیم نق
خوشبختانھ توسعھ عظیم تعلیم وتربیت در دنیا در قرن بیستم نھ تنھا بھ مردم کمک نمود کھ 

 فکر خود بھ حقایق مشخصی را کسب کنند ، بلکھ ھمچنین بھ آنھا آموخت کھ چگونھ از
لی ترس از این وجود دارد کھ الگوھای بارآوری ضد اصالح و.صورت بھینھ بھره گیرند

 نفوسی ایجاد نموده کھ دارای توانائی ھای   ،است در جوامع نوین انسانی   امری ذاتینژادی کھ
.غریزی کمتری از پیشینیان خود باشند

نژاد . مانھ را روشن نمائیمخُرون نژادمانھ   بایستی ابتدا اختالف بیقضیھبرای رویکرد بھ این 
من باب مثال ، آمار نشان . محقق شده می باشداستعداد مانھ خُر است ، ولی ارثی استعدادمانھ

.دراکثر نقاط جھان بھ نحو پایداری درحال افزایش استمی دھد ارتفاع متوسط قد انسان
و شاید گوشتی کھ با (بھبود تغذیھ است روشن است کھ علت آنھم نھ تغئیرات صفات ارثی بلکھ 

اگر بھ گروھی از پیگمی.ولی نژادمانھ حدود را تعئین کرده است).ھورمون آمیختھ شده
بھترین مواد غذائی )آفریقای استوائی و جنوب شرقی آسیا زندگی می کنند  ی کھ دربومیان(ھا

زیع گردد ،   وبا کیفیت پائین ت قبیلھ ماسائی مواد غذائی  یلا  گروھی ازاھینداده شود ولی ب 
واضح است کھ پیگمی ھا از افزایش طول قد برخوردار می شوند و لی ماسائی ھا کاھش طول  

 المارکی  ،قد خواھند داشت ، ولی پیگمی ھا از ماسائی ھا بلندقد تر نمی شوند، و این صفات
.وار بھ فرزندان آنھا منتقل نمی گردد

ضریب "پرسشی با والتر لیپمن روزنامھ نگار مطرح نمود ھمانطوری کھ ادوین بورینگ در 
این لزومًا  ،  " آنرا اندازه گیری می کنند ضریب ھوشی ھمان است کھ آزمایش ھای ھوشی
.بایستی بین متغیر ذھنی و تعریف عملی آن تفاوت قائل شویم .ھوش مطلق نیست ھمان 

.خ مانھ است بسادگی معیاری از ُرضریب ھوشی



 امتیاز درھر 4 تا 1 نژاد مانھ در حدود ضریب ھوشی از تخمین ھا نشان می دھند کھ بعضی
فلین ، دانشمند علوم سیاسی  نیوزیلندی مطالعات با  . ولی جیمز آر 8، نسل کاھش می یابد 

 در حال افزایش مداوم ضریب ھوشیاھمیتی را انجام داده و مدعی است کھ عمًال  امتیاز ھای 
وکسلر بصورت منظمی سوژه ھا را مورد  بینت  و –یش ھائی مانند استنفورد آزما.می باشند

از .آزمون قرارداده و امتیاز ھای متوسط و انحراف معیار ھای جدیدی را جایگزین می نمایند
)نمودار( آزمایش شوندگان مداومًا ھنجارھا را تغئیر داده و ھر بار ستون 1978 تا 1932سال 

/8  ، ضریب ھوشیزمانی کھ ھنجار ھا ثابت نگاھداشتھ شده اند ، متوسط .را باال تر برده اند
 سالھ ، برابر یک انحراف 46 کھ تقریبًا در طول یک دوره –امتیاز افزایش یافتھ است 13

9.معیار می باشد

 ممکن ضریب ھوشیو نشان می دھد اختالف ھای .این نتایج بسیارتشویق کننده ای است 
قبًال تصور می گردید ، منعطف تر باشند،  وممکن است آرمان از آنچھ است نسبتًا بیشتر 

برابری ، کھ در بطن جنبش اصالح نژادی نھفتھ است ، بھ نحو آسان تری از آنچھ قبًال مورد 
محدودیت ھائی کھ توسط  فقط  ھنوزاز طرف دیگر ، ما .اعتقاد بود قابلیت تحقق  داشتھ باشد

اگرنتایج فلین صحت داشتھ باشند ، . گردیده ، حدس می زنیمخ مانھ تحمیلُنژاد مانھ بر ر
. شدن نژاد مانھ را خنثی کرده استتباهخ مانھ ُاین است کھ پیشرفت رظاھرًا  اتفاقی کھ افتاده 

SAT)آزمون( Iدر مقابل آن  و ،  برای آزمایش ھوش بکار می رود SAT II  معیاری از 
SAT.دانش در موضوع ھای مشخص است I ، از دو بخش تشکیل شده است  SAT V

SATو )شفاھی( M) ریاضی. فلین ادامھ می دھد و این نکتھ را خاطر نشان می سازد کھ )
 ، در مورد امتیاز ھای آزمون ھای ضریب ھوشیدر امتیاز ھای  فوق الذکرھمزمان با افزایش

. گرایش مخالفی وجود داشتھ استSATشفاھی 
 ، قابلیت افزایش دارند ، ولی این بھبود در امتیاز تابع قانون بازده وزشآم باSATامتیاز ھای 

 امتیاز، و امتیاز ھای 30 ، امتیاز ھای ریاضی آموزش ساعت 40تقریبًا بعد از  .نزولی است 
 در صدی درا متیاز ھا حتی  50ولی بھبود مداوم حتی .ا متیاز،  افزایش می یابند 20شفاھی  

10.ات آموزش و کار آموزی ، قابل دستیابی نمی باشدبا صرف شش برابر ساع

 ، موسسھ 1979در سال  .ھمواره از حمایت اکثریت جامعھ برخوردار بوده استھا آزمون این 
گالوپ از یک نمونھ آماری  بعنوان نماینده مردم آمریکادر مورد آزمون ھای استاندارد ،نظر 

خواندند"تااندازه ای مفید"یا "بسیار مفید " بعنوان  راھشتاد و یک درصد آنھا.خواھی نمود
ھمزمان  ، ائتالف نیرومندی از انجمن ملی آموزش و پرورش ،با عنوان انجمن ملی 11.

 این ائتالف . مخالفت نمودنداین آزمون ھابا قاطعیت با رنگین پوستان ، وپیروان  رالف نادر 
برای مثال دان رادر در  .و مطبوعات بود دارای حامیان بسیار قدرتمندی در دستگاه دولتی 

ھا اعالم نمود نھ تنضریب ھوشیافسانھ   با عنوان CBS در بخش ویژه خبری 1975سال 
  معیاری برای تعئین ھوشمندی افراد ، بیھوده می دید ازبالنسبھضریب ھوشیآزمون ھای 

ضریب ه درامتیاز ھای  خط فکری اصلی تعئین کنند"بلکھ مغرضانھ نیز ھستند ، زیرا باشد ،
 حمایت عمومی یکی از گروه  ،ولی این ائتالف.12" ، طبقھ اقتصادی مربوطھ است ھوشی

یھودی ھا . را نداشت)یعنی یھودی ھا(ھا ئی کھ در بسیاری از موارد دیگر با آن متحد بود
یتھ استثناءدر این آزمون ھا نتایج خوبی کسب می کردند ، و تعجب آور نبود کھ کمبدون 

یھودیان آمریکا ، اتحادیھ مخالفین با ھتاکی نژادی  ، و کنگره یھودیان آمریکا ،ھمگی بیانیھ 
در جھت برنامھ ھا ئی (اقدام  دردادگاه دیوان عالی در مخالفت با برنامھ ھای مثبتیھای 

13.ثبت نمودند)جلوگیری از این آزمون ھا



 عمومی مندی                                ھوش
چنا ن ساخت کھ حد خود را بدانم ،خدا ، مرا 

و معیار روزھای خود را بسنجم ، چرا کھ 
.بتوانم بدانم تا چھ میزان شکننده ھستم 

Psalm XXXIV , 4

"  عمومی مندیھوشآیا چیزی بنام   )g( وجود دارد ، یا ھر فردی دارای مجموعھ ای نا "
ھوش "رتبط  یعنی ھوش چند گانھ است؟ ھر گونھ بحثی در مورد  از توانائی ھای نا مھمخوان

 اھمیت سیاسی است زیرا می تواند بعنوان معیاری برای برآورد ارزش کلی یا حائز"یگانھ 
. فرد تعبیر گردد  بندیدرجھ

د ، خاطر نطرفداران ھوش عمومی  کھ با چارلزا سپیرمن در اوائل قرن بیستم شروع می شو
یک   . کھ رابطھ مثبتی بین توانائی ھای ابعادی ، عددی و کالمی وجود داردنشان می کنند

 کانای از سوی دیگر نمی توان منکر وجود . است g  اساسًا بیان عددی ضریب ھوشیامتیاز 
، یعنی افرادی شد کھ حتی در انجام وظایف ابتدائی روزمره خود دچار اشکال می   ھوشمند 

مھ سازان موفق ،افراد دارای توانائی جمع کردن یک سری از باشند ولی موسیقیدانان یا مجس
 بھ سھولت شرایط دارای توانائی بازگو ئی  یا افرادی ،اعداد با دقتی نھ کمتر از ماشین حساب  

بعبارت دیگر ارتباط بین توانائی خاص .می باشند،ھوا در یک روز دلخواه در قرن ھجدھم 
و نیازی نیست کھ ما خود را بھ موارد استثنا ئی  .استآنھا با دیگر توانائی ھایشان منفی 

وقتی آزمون ھای تخصصی ھوش بھ گروھی از دانشجویان بجای معیار ھای .محدود نمائیم
 در صد باالی ھر توانائی مشخص قرار  10 آنھا در ی از بیشتر از نیم ،عمومی ھوش داده شد

14.فتندرگ

را مقایسھ نمائیم؟ ممکن است اھمیت ھوشمندی پس چطور می توان توانائی ھای نا ھمخوان 
با توجھ بھ فضای فیزیکی محدود اشغال .اغراق شده و یا نتیجھ ای کاذب است  "g"عمومی 

شده توسط مغز، توسعھ مفرط بعضی توانائی ھا ، حتی لزومًا ممکن است بھ بھای دیگران 
کھ یا نیمھ آن خالی ویا نیمھ آن بھ بیان دیگر این سوال ھمانند ضرب المثل لیوانی است .باشد

.کھ بستگی بھ دیدگاه فرد ناظر دارد .پراست



ضریب ھوشیزوال  
ست، ابخردینال زوا

...ور شرم آ ، ساکتمقبرهبھ و دستبرد
Sir William Jones,

"An Ode : In Imitation of Alcaeus"

چگونھ میتوانیم بھ بھترین وجھ منافع نسل ھائی کھ ھنوز بدنیا نیامده اند را تا مین نمائیم ؟ این 
ان را بعنوان کاالئی معمولی تلقی می کنند ،بسیار  کودک ،امر در دنیائی کھ در آن بسیاری 

خوانده می شود ، و وفق آن مردم در جوامع "گذار جمعیت نگاری "آنچھ .دشوار است 
اقتصاددانان و جمعیت شناسان با ارائھپیشرفتھ داشتن فرزندان کمتری را برگزیده اند ، حتی  

Xزینھ پرورش یک کودک را معادل  واقسام منحنی ھا ، گراف ھا و نمودارھا ،ھگونھ ھا
. مورد مطالعھ قرار داده اند ،ھرچھ داریددستگاه خودرو ، تلویزیون یا 

کھ زنان جوان دارای قابلیت پیگیری در حالتی مترتب استعواقبی بر سرمایھ ژنی چھ 
 در صد زوج ھای آمریکائی ،تاخیر 20در (تحصیالت و اشتغال را با کاھش باروری 

،حال اینکھ زنان جوان از گردونھ خارج نموده   ) بھ حذف باروری می گرددرباروری منج
دارای قابلیت کمتر را برمبنای تعداد فرزندانی کھ می زایند پاداش می دھیم و حق آنھا برای 

.سقط جنین راعلیرغم خواستھ شان ، منکر می شویم
ی توانند این انتخاب را درحالی کھ دختران در کشورھای دارای برنامھ ھای مترقی رفاھی م

نمایند کھ اگر نتوانند خود را توانای جوابگوئی بھ برنامھ درسی یابند ، با تشبث بھ حاملگی از 
 نشان می دھد ثلث زنان آمریکائی کھ 2001مدرسھ بگریزند ، مطالعھ انجام شده در اوایل سال 

فاقد فرزند بوده و   سالگی 40 دالر در سال می باشند در سن 55000دارای درآمد باالی  
15.احتماًال در بقیھ عمر خود نیز بدون زادن فرزند باقی خواھند یافت

 تعداد فرزندانی کھ یک زن در طول عمر  -یعنیTFR(" کلی باروری  ھاینرخ"اگرچھ 
معیار با اھمیتی برای سنجش الگوھای باروری است ، طول نسل نیزدارای نقش )می آوردخود
 بیشتری می تواند داشتھ باروریزنی کھ ھرچھ زودتر فرزند آورد ، واضح است کھ .است
 سالگی ودر دیگری 20دو گروه را متصور شوید، در یکی زنان بطور متوسط در سن .باشد 

 درصد بیشتر از گروه دوم 50گروه اول  موثر ، ای بھ گونھ.شوندبارور سالگی 30در سن 
ای مثال در مطالعات طول جغرافیائی جوانان بر. مشابھ ،فرزند خواھد داشتTFRحتی با 

درصد پائین مقیاس اولین نوزاد خودرا بیشتر 5زنان با ھوشمندی نشان داده شده کھ نیویورک ، 
16. درصد باالی مقیاس بدنیا می آورند5از ھفت سال زودتر از زنان با ھوشمندی 

نتخاب موثر است اھمیت  کھ بر ااز نقطھ نظر مباحث اصالح نژادی سقط جنین  بھ درجھ ای
 باالضریب ھوشیبھ ویژه زمانی کھ این خدمات بھ آسانی دردسترس گروه ھای  با ،دارد
 برای گروه ھای با)این خدمات( دارند،ولی را آنھزینھ کھ توانائی پرداختن آسان است

وابستھ میانکار شده است،کھ بھ دریافت خدمات یارانھ ای یا رایگان   پائین ضریب ھوشی
تحصیالت مرتبط است کھ می تواند بعنوان جایگزین ناقصی نرخ سقط جنین بھ سالھای .باشند

 ،نرخ استاندارد شده سقط جنین بحسب سالھای 1979در سال . بکار رودضریب ھوشیبرای  
 برای زنان با تحصیالت دبیرستان 3/44 سال تحصیل و بیشتر 20ا تحصیالت برای زنان ب

. بود2/3 تحصیالت کمتر از ھشت سال بودند فقط برای زنانی کھ دارای
مخلوقی کھ خود را بشکل خدا قالب ریزی شده .عامل ضد اصالح نژادی دیگر جنگ است 

 پیشرفتھ برای ارتکاب بھ خشونت ھای خیلی بیشتر نھ تنھا بھ محیط می بیند از فن آوری



 ھا ونھ میراث گراھا بوده اند و برابری گرا.زیست خود بلکھ نسبت بھ خویش استفاده می نماید
کھ کمترین وسواس را برای جنایت و تبعیدچھ در روسیھ ، چین یا کامبوج از خود نشان داده 

اگر ھمھ یکسان ھستند ، ھرکسی کھ برای   :سازگاری غمناکی در منطق آنھا وجود دارد .اند
پدیدار  کھ نسل بعدی  زمانیتانیل بھ مدینھ فاضلھ مانع است را میتوان بھ سادگی حذف نمود 

.شود جایگزین گردد
جوانان "ھای  چین گل"جنگ بعنوان سازوکار مخرب انتخاب طبیعی در برھھ ای کھ 

اروپائی بسوی نابودی دستھ جمعی در سنگرھای جنگ بین الملل اول گام برداشتند ، سوژه 
ار بود کھ آزمایش  گذشتھ از ھمھ چیز برای اولین بار در این پیک.بحث ھای فراوانی گردید

 برای انتخاب مردان جوان شایستھ با دقت بیشتر برای استفاده بعنوان گوشت ضریب ھوشی
.،بھ کار رفتجلوی توپ 

در زمان ھای بروز درگیری ھای خشن داخلی نیز ،نیرو با شدیدترین وجھ متوجھ مخالفین 
افکار و ایده ئولوژی وقف شده    ازآنجائی کھ بنا بر تعریف ، مخالف شامل .واقعی و بالقوه است

" پدیده  ،ناتانیل ویل مورخ.است ،ھدف تخریب دراکثر موارد افراد توانا بوده است
تحلیل ھای آماری نشان می دھد چنین روندی ، کاھش . را نام گذاری نمود 17"ارسطوکشی 

 باری در  جمعیت ایجاد می نماید ، ولی کاھش فاجعھ ضریب ھوشیبالنسبھ معتدلی در  متوسط  
18. استثنائی پدید می آوردرتبھتعداد افراددارای  

سھم افراد برجستھ درترفیع علم و فرھنگ و کیفیت عمومی زندگی با تعداد آنھا تناسب 
فقط تصور کنید تاریخ موسیقی بدون وجود گروھی از مصنفین بزرگ مانند باخ .معکوس دارد

ون ، چھ می بود؟ بھ ھمین روال می توان ،بتھوون ،موتزارت ،برامس ،استراوینسکی ومندلس
این نوابغ را حذف .از فیزیک دانان ،ریاضی دانان و فیلسوفان تھیھ کرد"فھرست کوتاھی "

کنید ،سطح توانائی متوسط نسل بعدی تغئیر محسوسی نمی کند ،ولی دنیای ما چھ فقرزده 
.خواھد بود

 حتی با متوسط بالنسبھ پایدار .واضح است کھ عواقب چنین روندی ھشدار برانگیز است
حداقل نسبت  ، جامعھ ای کھ رھبری روشنفکری در آن کاھش چشمگیری یابد ،ضریب ھوشی

 این از این موارد گرفتھ می شوددرسی کھ  .جامعھ ای فقرزده می باشدبھ وضعیت قبلی آن،
یکی آن ھا  ھای اجتماعی دارای رابطھ الزامی با عواقب ژنتآشوب آشفتگی و  میزان کھاست

.نمی باشد

بیماری ھای ژنتیکی
زیرا با ھر نسل جدید ،  شناختی وجود ندارد، تچیزی بنام تغئیر ناپذیری در رده ھای زیس

در موارد نادر، جھش ، شانس . بھ شکل جھشی بھ ا رث می برند راگونھ ھا  ژن ھای جدیدی
و سپس بطور کلی ، ژن جدید در جمعیت گسترش   تی فرد را بھبود می بخشد ، ھای دیر زیس

.دنمعذالک ، اکثریت بزرگی از جھش ھا باعث کاھش تعداد زادوولد می گرد.بیشتری می یابد
 از طرف زیست ،نامیده می شود "ا نتخا ب طبیعی "این توازن کالسیک جھش و مرگ  کھ 

. ھمھ گونھ ھا شناختھ شده استشناسان بعنوان پدیده ای قطعی در
ب ارزش ھا و اھداف تمدن انسانی و طرح سواالت جامع فلسفی در باکتاب حاضر ھدف 

دراینجا .مسیری است کھ نوع بشر با آگاھی در پیگیری یا رد انتخاب مصنوعی  دنبال می کند
 تشابھ می بھقیاس با .منظور بحث در مورد پیچیدگی ھای بیماری ھای ژنتیکی بشر نمی باشد

 راھنمای تعمیرات خودرو ، ولی  معذالک الزم  تا را با نقشھ راه مقایسھ نمود نوشتھتوان این 
. ذکر شوند ویژه دراین جا است بعضی از جزئیات عملی با اھمیت

بھ چنان پیشرفت ھائی در علم پزشکی نائل گشتھ ایم کھ انتخاب طبیعی تقریبًا بھ صفر کاھش  
منظور از 19.بیست وپنج سالگی زنده می مانند  آمریکائی ھا تا سن  ٪98ل حداق .یافتھ است



 تا حد زیادی سود رساندن بھ بوجود آورندگان آن است یعنی افراد ی کھ در حال    علم پزشکی
بنابراین ، اگر ما بحث از بیماری می کنیم ، تاکید  بر     .حاضر در قید حیات می باشند 

از .بیماری ھای ژنتیکی است"انتقال عمودی "ماری ھای عفونی در مقابل بی"انتقال افقی "
این گذشتھ ، برای یک پزشک ،یک شرکت داروسازی یا یک بیمارستان دریافت ھزینھ از 

مشتری وابستھ بھ  حرفھ ای رشتھ پزشکی .مردمی کھ ھنوز بدنیا نیامده اند بسیار مشکل است
 می کنند است ،و با انگیزه ترین مشتری ھا یعنی آن ھائی کھ در حال حاضرھزینھ پرداخت

ھائی کھ نھ فقط میتوانند بلکھ شایق بھ پرداخت ھزینھ ھا می باشند آنھائی ھستند کھ در ھم 
.اکنون دچار درد وبیماری ھستند

 نوع 3500 مرتبط بھ   نمایانز واقعیت ھای بطور موجز بعضی ادائره المعارف بریتانیا 
 کروموزم غیر جنسی مسلط ، کروموزوم غیرجنسی نھفتھ ، و نارسائی مرتبط بانارسائی ھای  

):این فھرست سریعًا در حال گسترش است(ارائھ می کند کھ تا بحال ثبت شده  راھای جنسی
 درصد نوزادان دارای یک 1زمینھ یابی ھای  ھمھ گیری شناختی  نشان می دھد کھ تقریبًا 

رای ناھنجاری کروموزومی با شدت کافی برای ایجاد نقائص  درصد دا5/0 و یگانھنقص ژنی 
 درصد نوزادان با 4 تا 3 از مطالعھ نشان می دھد،.فیزیکی و عقب ماندگی ذھنی می باشند

 درصد    5حداقل .نقص در ھنگام تولد ، حداقل نیمی از اشکاالت مھم  ناشی ازژن رنج می برند  
 درصد سقط جنین ھای خودبخود 50 تا 40د، و دارای نارسائی کروموزومی ھستنازآبستنی ھا 

 درصد تمام مرگ 40در حدود .ناشی از نطفھ ھای از نظر کرموزومی نابھنجار می باشند
10 درصد از  کودکان بیمار و   30ومیر نوزادان ناشی از بیماری ھای ژنتیکی است ،  

محققین پزشگی .ارنددرصداز بیمارھای بالغ بعلت نارسائی ھای ژنتیکی نیاز بھ بستری شدن د
 درصد ھمھ بالغین وجود 10 در  -اگرچھ اغلب جزئی–برآورد می کنند، کھ نقائص ژنتیکی 

 درصد ھمھ نوزادانی کھ مرده زاده می شوند و نوزادانی کھ پس از تولد 20درحدود ...دارد 
وعی از  ن درصد از تمام متولدین ،7 در حدود  و مرتبط بودهبا نارسائی ھای شدیدمیرندمی

20.از خودبروز می دھندنقص ھای فیزیکی یا ذھنی 

 عدد بر ھر 200در حدود "خطاھای ژنتیکی"، نرخ جھش خودانگیختھ ، ترسناک تر این کھ 
 کھ اغلب آنھاظاھرًا خنثی می باشند ، ولی درصد نامعلومی از آنھا 21فرد برآورد شده   

نارسائی ھای ژنتیکی کھ شرط الزم گذشتھ از .نامطلوب ھستند وآثار آنھا جمع شونده است
تعداد بسیار بیشتری از بیماری ھای چند ،وکافی برای ابتال بھ بیماری ھای خاصی می باشند 

عاملی موجودند کھ در آنھا ژن ھا ئی خاص گرایشی بھ سمت ایجاد بیماری ھا ئی فی المثل 
.،اکثر انواع سرطان ھا ،دیابت ھا و فشارخون پدید می آورند

نژاد گرایان پیشین دارای این نگرش ساده لوحانھ بوده اند کھ برای ایجاد جمعیت   اصالح 
فرزند آوری منعسالمتر در ھر نسل بھ سادگی کافیست افراد مبتال بھ بیماریھای ژنتیکی از

بنابراین .بسیار نادر می باشند نھفتھ و ھستندشوند ، معذالک ، اکثر ژن ھا ئی کھ بیماری زا 
 افراد   زادوولد کسانی کھ عمًال مبتال می باشند بسیار بیشترند، و عدم مقایسھ بان در تعدا د ناقلی

این بدین مفھوم  .با بیماری فعال باعث کاھش بسیار بطئی بیماری در نسل ھای بعدی می گردد 
 نسل طول می کشد کھ   90 از جمعیت وجود داشتھ باشد ٪1است کھ اگر ویژگی نامطلوبی در  

 نسل طول می کشد تحت شرایط جفت گیری تصادفی بھ سطح یک 900 و 01/0این ویژگی بھ 
حتی بعدًا نیزنرخ جھش طبیعی خودانگیختھ کھ بایستی بر پایھ بی 22.کاھش یابدمیلیون در 

.انتھا برشماری شود باقی خواھد ماند
برای ناقلین بیماری ھای ژنتیکی باروری .فنون مھندسی ژنتیک بسرعت پیشرفت کرده است

جنین کھ بھ تشخیص کھ بعد از آن عملیات گزینش   ،در محیط آزمایشگاھی امکان پذیر شده
موسوم می باشد انجام گشتھ و جنینی سالم برای کاشتن در رحم مادر ژنتیکی قبل از کاشتن 

این یک فن اصالح نژادی است کھ از قبل روی افراد داوطلب و بصورت    .انتخاب می گردد
نطفھدر آینده ای نھ چندان دور امکان انجام تغئیرات در سلول ھای  . استتدریجی اعمال شده



آنھائی کھ در ھماوری (و نھ تنھا در سلول ھای بدنی )آنھائی کھ در ھماوری مشارکت دارند(
 نطفھ در قالب اصالح نژادی مثبت یا استایردرمان در .وجود خواھد داشت)مشارکت ندارند

 ھردو در حکم تشویق یا منع فرد برای ورود بھ توالی زادوولد را کھچمنفی قرار نمی گیرد ، 
در ابتدا کھ این .است ، بلکھ این درمان بدون چون وچرا اصالح نژادی محسوب می گردد

امکان فراھم گردید نگرش عمومی بصورت محکوم کردن مطلق آن جلوه نمود ، در حال  
.تاخیر انداختن این درمان نوین استحاضرگرایش بھ بحث بیشتردر مورد آن با ھدف بھ 

: زیست شناس اخالقی در دانشگاه آزاد بروکسل اینطور نگاشتھ است،فریتس مان 
 نطفھ وجود استای توجیھ اخالقی برای عدم نفوذ در رصرفنظر از مسائل مذھبی ، ھیچگونھ

دد،نھ تنھا اگر روزی درمانی برای معالجھ یک بیماری توارثی بھ این سیاق کشف گر .ندارد 
برای حامل آن بلکھ برای تمام اوالد واحفادش کارساز خواھد بود بنابراین چھ دلیلی می تواند 

23؟برای منع آن وجود داشتھ باشد

چنین دستاوردی نشان دھنده یک کشف ژنتیکی است ، ولی حل معمای ژن ھا و تعامل آنھا فقط   
گیاھان  نطفھ استایاست کار تغئیر دررمعذالک ، متخصصین ژنتیک مدتی .در آغاز راه است

 نطفھ در انسان فقط سوال استای درمان ازطریق ر  در مورد و حیوانات را آغاز کرده اند و  
 آنھا ئی را کھ امروزه مواردی،در ضمن ، مشاوره ژنتیکی و درمان در  .زمان مطرح است

لقوه ای کھ میداند ناقل پدریا مادربا.زنده اند بھ بھای نسل ھای آتی مورد کمک قرار می دھد 
ژن نھفتھ ای است کھ می تواند در نسل ھای بعدی بیماری زا شود ، می تواند جنینی را کھ در 

بنابراین ، کودکان بی واسطھ این .نمود کرده بصورت انتخابی سقط نمایدآن ژن بصورت فعال 
این زنجیره نسلی پیوند از بیماری خالص می گردند، ولی تعداد ناقلین دارای ژن نھفتھ در 

.افزایش می یابند
سوال این است کھ آیا والدین از نظر اخالقی ذیحق می باشند کھ فرزندانی بھ دنیا آورند کھ از 

پسر من مانند یک "بقول  فیلسوف امانوئل لویناس  .نظر توارثی دارای عدم مزیت ھستند
آیا مسئولیت والدینی را می 24."اودارائی من نیست .شعر یا یک شئی  مخلوق من نمی باشد 

 ویا انکار نمود؟ مارکوس پمبری  پرفسوری در انستیتو ی بھداشت کودکان در کردتوان ترک 
:دانشگاه لندن در بحث مربوط بھ مشاوره ژنتیکی این بحث را مطرح می کند

،تامینھدفزیرااگربیمار ژنتیکی باشد،تولد نبایستی کاھش موارددنخدمت رسان ازھدف
این ... انتخاب مادر در موضوع سقط جنین گزینشی است  انکارمعنیھ  باشد بی خدماتنینچ

 نیست  خدمات ژنتیکی ھدف مقتضی، کاھش  موارد تولد با نارسائی ھای ژنتیکیھنگرش ک
25.درحال گسترش است

پائین  کودکان نسبت بھ والدینشان در سلسلھ مراتب بھزیستیبھ این مشاوره ژنتیکی  کھ در آن 
زندگی   حقوقی   شاید در دعاوی  . می گویند 26"مدل خدمات شخصی  "تری قرار می گیرد ،

مرگ ناروا  دعاوی حقوقی  در امریکا اقامھ شد و مدعی1964کھ اولین بار در سال (ناروا 
چنین نگرشی می تواند در دادگاه   یا حتی براساس اقدام طبقاتی ،) قضایی آن بود رویھبعنوان 
ً  اگرچھ .آسانی مورد چالش قرار گیردھا  بھ  ضروری برای کاھش موارد  فاقد دانش  سابقا

.در آتیھ بھ تدرج رنگ می بازد  ، بیماری ھای ژنتیکی بودیم ، استدالل بھ بھانھ ندانستن 
1957-1961قابل مقایسھ با افتضاح کودکان تالیدومایدی  سال ھای  والدین رضایتوضعیت

.ت کامل ارتکاب خواھد یافت اقدامی است کھ با شناخت ونّینخواھد بود ، زیرا این
دخالت در راستای نطفھ از سوی افرادی کھ براساس باور ھای مذھبی احساس می کنند کھ این  

را بازی کنیم "نقش خدا "است و این موضوع کھ حق نداریم "غیر طبیعی "نوع معالجھ 
بعضی از گروه ھای مذھبی حتی مراقبت ھای بعنوان مثال .مورد مقاومت قرار خواھد گرفت

پزشکی متداول را نیزانکار می کنند ، وگاھی بھ مقالھ ھایی در روزنامھ ھا برمی خوریم کھ 
خانواده ای را توصیف می کند کھ فرزند آن ھا بھ لحاظ فقدان مداوای پزشکی عادی از د ست   

ی غیر مذھبی وتوسط افرادی   ھمچنین ممکن است مخالفت ھایی بر اساس مالحظات.رفتھ است



معذالک   .در واقع اشتباھات واقعًا ممکن است صورت گیرند.کھ بیم  اشتباه دارند صورت گیرد
زمانی کھ بھ شناخت بسیار بھتری از ژنتیک انسانی نا یل شویم حربھ مخالفین غیر مذھبی 

.ضعیف تر خواھد شد
 یکی از دانش پژوھان دانشگاه بن بھ گفتھ.اسراییل یکی از پیشگامان مشاوره ژنتیکی است

یدئون باخ رییس گ27"تفکر اصالح نژاد گرایانھ امروزه دراسراییل زنده و پویا ست "گوریون 
ھار نظر می ظبخش ژنتیک در مرکز پزشکی دانشگاه عبری ھاداسا در اورشلیم این طور ا

:کند
رای منشاء ژنتیکی ھستند ،و حاال می دانیم کھ اگر نھ ھمگی بلکھ اکثر نارسایی ھای انسانی دا

...در حال کسب ابزاری برای مطالعھ ،درمان ونھایتًا پیشگیری ودرمان ریشھ ای آن ھا ھستیم 
آزمایشگاه غنی  بستھ ، با زادوولداین ثابت شده کھ اسراییل با بسیاری از گروه ھای قومی

گروه ھای با زادو ردگیری نارسایی ھای ژنتیکی در .انسانی برای پژوھندگان ژنتیکی است
28. بسیار ساده تر است ،ولدبستھ یعنی با درخت خانوادگی ھمگن

اشکنازیم کھ تا چھل سال پیش عمدتًا در درون قوم خود ازدواج می کردند،ناقل   )یھودی ھای (
معروف ترین این نارسایی .یک دوجین بیماری ھای ژنتیک نھفتھ با بسامد نسبتًا زیاد می باشند

کس است کھ بعد از کاشف آن  اس-منتسب بھ کروموزوم غیر جنسی موسوم بھ تیھا نارسایی 
این نارسایی بھ .وارن تی چشم پزشگ بریتانیایی ،نام گذاری شده است توسط1881در سال 

علت فقدان وراثتی آنزیم تعیین کننده  ای است کھ در حالت عادی مسئول شکستن محصوالت  
اگر ھردو والدین ناقل این ژن باشند،فرزند .شود می باشداتالفی چربی کھ در مغز تشکیل می

یک نفر از  . شانس ناقل بودن آن خواھد بود٪50 شانس ابتالء بھ این بیماری ، و ٪25دارای 
کودکی کھ از این بیماری رنج می کشد در ابتدا  .ناقل این ژن است یھودی در آمریکا 27ھر 

از تولد نسبت بھ صدا حساسیت افزونی خواھد  طبیعی بھ نظر می رسد ، ولی  چند ماه پس  
نھایتًا کودک کرو کور شده و دچار عقب ماندگی ذھنی شده ونسبت بھ محرک ھای .یافت

. سالگی منجر بھ فوت بیمار می گردد5در سن .خارجی بی احساس خواھد شد
لی آزمایش  ، خاخام جوزف اکستاین با استناد بھ تورات و انجیل برنامھ بین المل1985در سال 

" دوریشوریم ژنتیک موسوم بھ )نسل صالح ( ، با ھدف پیشگیری از تولد کودکانی با این "
در این برنامھ ،دانشجویان یھودی ارتودکس برای تعیین این کھ آیا .نارسایی را بنیان گذاشت

 باشد اگر یک نفریافت می شد کھ ناقل این ژن.ناقل این ژن ھستند مورد آزمایش قرار گرفتند
از ازدواج نھی نمی گردید ، ولی اگر ھردو نفری کھ قرار بود ازدواج کنند ناقل این ژن بودند 

. آن ھا مشاوره می شد کھ زوج دیگری انتخاب نماینداب
اسرائیل دارای یکی از بزرگترین نرخ ھای گزینش ژنتیکی در دنیا می باشد ، و بیشتر از ده     

ظاھرًا  نگرش ، نا اومی استون نویسنده29قرار می دھد ھزار نفر را در سال مورد آزمایش 
:ساکس بشرح زیر بیان می کند-عمومی یھودیان را نسبت بھ پیشگیری از بیماری تی

 ازبین نفوسی کھ تمرکز بیماری در آنھا است کامًال ریشھ کن نمود ،  شاید این بیماری را بتواًن
من  یک ...عقوالنھ بیم ھا را بیان نماید ؟مو اگر این حالت اتفاق بیافتد ، چھ کسی می تواند 

یھودی اشکنازی ھستم ومی دانم کھ وظیفھ اخالقی من آگاھی تمام عیار از درجھ ریسک باالی  
30.ن برای ابتالی بھ این بیماری استم

این قابل درک است کھ اقدامات اصالح نژادی در امریکا در اغلب موارد توسط نمایندگان      
زیست شناس اخالق گرا بنام . مورد مقاومت قرار می گیردجسمیتادگی گروه ھای با عقب اف
:ادرین اش می نویسد

مخالفت اخالقی من با آزمایش ھای والدین و سقط جنین گزینشی از این اعتقاد سرچشمھ می 
عدالت  گیرد کھ زندگی با ناتوانی جسمی ارزش زنده ماندن دارد و این اعتقاد کھ یک جامعھ 

ندگی ھمھ مردم را صرفنظر ازاین کھ آنھا در بخت آزمائی طبیعی از چھ خواه بایستی ز
31.موھبتی برخوردار شده اند ، قدر نھاده و حمایت نماید 



نقطھ نظر مشابھی توسط اخالق گرای کانادائی موسوم بھ تام کاچ بیان شده کھ معتقد است ھمھ 
32.بیماری ھا بخشی از تنوع حاکم بر نژادھای انسانی است

ھلن ھندرسون کانادائی دیگری است کھ در جنبش افراد با ناتوانی جسمی در مقابل اصالح   
:نژاد گرائی فعال است و از این ھم پیش تر رفتھ است 

. زندگی من غنی تر است  ھستم ،MSمبتال بھ بیماری   چون تردید می توانم بگویم کھدونب
33 را درک کند؟ ھا بتواند آن ،دارد فردی کھ تجربھ ای با ناتوانی ھای بدنی نگونھ چ

:در یک سند اینترنتی دیگر چنین نوشتھ شده است
موضوع اساسی در اصالح نژاد گرایی این است کھ فردی بر پایھ ارزش ھای اعالم شده یا 

امعھ می باشند و نشده تصمیم می گیرد، چھ خصوصیت ھایی دارای ارزش کافی برای جاعالم 
... نمودن تبعیض(کدام ھا نیستند  اصالح (سوال اساسی این است کھ چگونھ یک جامعھ )

 کھ چھ خصوصیت  می گیردتصمیم)اصالح نژاد گرایی فردی(یا فرد )نژاد گرایی اجتماعی
آیا جامعھ می تواند بر تصمیم ھای اصالح نژاد گرایی فردی یا .ھایی برای متولدین مجاز است

ساکس -یم نماید؟ آیا روش منطقی برای تمیز بین تیاجتماعی تاثیر داشتھ و آن ھا را تنظ
 ،گرایش   فرزند ، جنسیتPKU،تاالسمی بتا ، کم خونی سیکل سل ، تالیدوماید ،آلزایمر ،

تصلب بافت ھای مثانھ ، بیماری روانی ،)اگر روشی برای پیش بینی آن یافت شود(جنسی 
 ، بیماری قلبی عروقی ، پوکی ،سیندرم داون،فلج مغزی، فلج نخایی ، کوتولگی ،ھموفیلی 

یک جنگ خصوصیت ھا در حال وقوع است ، کھ   ...استخوان ، و فربھی حاد وجود دارد ؟  
این بایستی متوقف .بسیاری از مشخصھ ھا را از جنبش ھای حقوق بشری خواھد گرفت 

34."گردد

رد بعضی از ضمن این کھ بھ راستی این نویسنده گمنام سوال ھای ناراحت کننده ای در مو
دفاع از خصوصیت ھا مثًال گرایش ھای جنسی ،کوتولگی و فربھی حاد را مطرح می کند ، 

بعضی از بیماری ھای ترسناک ذکر شده مشوش کننده است ،اگرچھ از بیم مشروع و صحیحی 
وظیفھ ما اطمینان دادن از .از تبعیض علیھ فردی کھ مبتال بھ این بیماری ھا است خبر می دھد

ست کھ بھ راستی برعلیھ بیماری تبعیض قایل می شویم ونھ بر علیھ افرادی کھ مبتال بھ این ا
:گرھارد مایزنبرگ متخصص ژنتیک می گوید.بیماری می باشند

موضوع اصالح نژاد گرائی عبارتست ازکاھش دادن بھ ژن ھای بیماری زا و نھ خالصی 
بھ معنی فقدان توجھ ری ھا و ناتوانایی ھا و چرا بایستی پیشگیری از بیما!یافتن از مردم مبتال 

و حمایت از بیماران وناتوانان تعبیر گردد؟ آیا واکسینھ کردن بر علیھ بیماری فلج اطفال چیز 
بدی است برای این کھ پیش فرض این است کھ ما افراد فلج را قدر نمی شناسیم؟ 

بررسی : را نادیده می گیرد  یک حقیقت ساده جسمی ،باالتر از ھمھ ، استدالل حقوق ناتوانان
 ذھنی آسایشھا و مطالعات نشان داده اند برخالف ادعای برخی فعاالن ،رضایت از زندگی و 

این کھ با اراده خود کودکی ناقص در مقابل .در اغلب افراد دارای ناتوانی جسمی ناقص است 
نھا دلیل این کھ ت. کودکان استکنیم بھ معنی زجر دادن غیر ضروری یک کودک سالم ایجاد 

این دسیسھ  این اقدامات مقبول جلوه می کنند این است کھ کودکان در مقابل  ،چرا برای بعضی
35.بزرگتر ھا ناتوان بوده و نمی توانند حقوق قانونی خود را طلب نمایند

میروش ھای عل
بھ ن جنسی ابتدا پیاده کردن داربست شیطانی ینقوا بھالزمھ ھرگونھ کوششی برای سامان دھی

و یادگار پرستی ھایی است کھ در اطراف   پریشی ھا روان تحریم ھا ، نفرت ھا ،شکل 
 با قلمرو کلی  عمومًا  با دانستن این حقیقت کھ انسان36.اعضای تناسلی انسان برپا شده است

ً با پستانداران شامل جانداران و ی کھ بھ یکدیگرپیوند خورده اند مانند گونھ ھاییخصوصا



،انقالبی کھ در زیست شناسی توسعھ ای وملکولی  دارای پیوستگی است ،فوقانینخستینیان  
ناسلی انسان بر وفق اصول وقوع یافتھ فضای روشنفکری را با مفھومی نمودن اعضای ت

.استزایش حیوانی ، باز تنظیم نموده 
انتخاب ژنتیکی تنوع ژنتیکی را بعنوان پیش فرض قرار داده است،در غیر این صورت چیزی  

 معیاری است کھ ھم انتخاب طبیعی قابلیت توارث.نیست کھ از میان آن انتخاب صورت گیرد
امتیاز ھای قابلیت توارث دارای ھمبستگی ھای .وھم انتخاب مصنوعی با آن سنجیده می شود

 بھ معنی این است کھ  ،1قابلیت توارث . کھ دامنھ آن ھا بین صفر ویک استریاضی ھستند
 صفر نشان دھنده این ث ویژگی صرفًا توسط ژن ھا تعیین می شود،حا ل آن کھ قابلیت توار

.دگرد کھ ھر تنوعی از محیط زیست ناشی می می باشد
مورد حیوانات مزرعھ قابلیت توارث ویژگی ھایی کھ از نظر اقتصادی مطلوب می باشند در 

 ،وزن یکسالگی گوسفند 25/0بعنوان مثال ،قابلیت توارث تولید شیر .،وسیعًا مطالعھ شده است
37.می باشد5/0-55/0 قراردارد ، نفع حاصل ازنوع تغذیھ در دام گوشتی  2/0-59/0در دامنھ 

. است9/0قابلیت توارث طول قد در میان مردم سفید پوست اروپایی وشمال امریکایی برابر  
تاماس بوچارد و ھمکاران وی در دانشگاه مینھ سوتا بااستفاده از داده ھای مربوط بھ 38

5/0مطالعات انجام شده روی دوقلو ھا ، قابلیت توارث کلی شخصیتی برای آن ھا را در حدود 
 برای رادیکالیسم ،65/0:قابلیت توارث نگرش ھای اجتماعی حتی بیشتر است .تعیین نمودند

عالیق حرفھ ای در   . برای عالیق مذھبی در زمان فراغت  59/0بی احساسی ،و  برای 54/0
و دو )سان ھم(ای کھ روی دوقلو ھای یک تخمکی مطالعھ 39. ھمبستھ شده اند36/0حدود 

 نشان می دھد کھ دو قلو ھای یک تخمکی ھمبستگی بیشتری انجام شده)برادروار(تخمکی 
ی  ، حرافیورد ویژگی ھایی مانند صراحت ، فعال نسبت بھ دوقلو ھای دو تخمکی در م

 ، دارای ثبات عاطفی   خویی،اجتماعی بودن ، برونگرایی  ،آرامش ،اعتماد بھ نفس ، ثابت
یوجدان با،ی ، سامانھ دار گی ،پاکیزه بودن،مصممی ، سازگاریت ، مطبوعادب ، ی،مھربان

،از ف انعطاای پیچیدگی مثبت و  ،دارپالودگی،ی ،آزمون پذیریت،خالقیع ، خیال پردازابدا،
40تحلیل ھای مستند بھ مدل سازی نشان می دھند کھ  ویژگی ھا در حدود  .خود نشان داده اند

40.  ناشی ازتاثیر محیط غیر مشترک می باشند٪35 ناشی ازمحیط مشترک و٪25 ژنتیک ،٪

س ھمین معیار اگرچھ قابلیت توارثی ھر ویژگی یا ترکیبی از ویژگی ھا را می توان بر اسا
اندازه گیری نمود ،بحث در مورد ھوشمندی است کھ بیشترین توجھ را بھ خود جلب نموده  

8/0 و بیشترین را 4/0 در بین نفوس انسانی را ضریب ھوشیکمترین قابلیت توارث .است
.تخمین زده اند

یب ھوشیضرجدا نمود؟ ھمبستگی بین امتیاز ھای  آزمون چگونھ بایستی خمیره را از تغذیھ 
محک بھ کار برای افرادی کھ ھمان آزمون را برای بار دوم گذرانده اند می تواند بعنوان یک 

برجستھ انگلیسی تعدادی سیریل برت ،روانشناس 41. است86/0رود ،این ضریب ھمبستگی 
در سال  .از دوقلوھای ھمسان را کھ بھ صورت جداگانھ رشد یافتھ بودند مورد مطالعھ قرارداد

 دو قلو ی مورد مطالعھ اش برابر 53  را در بین ضریب ھوشیاو ضریب ھمبستگی 1966
و  ،وی متھم بھ تحریف درداده ھایش شد 1971بعد از مرگ برت در سال . تعیین نمود77/0

معذالک ،امروزه پژوھش ھای زیادی در   .بعنوان افتضاحی در اخبار اصلی منعکس گردید
برت بارھا تجدید چاپ شده است ، یکی از این مطالعات نوین   این باب انجام شده و یافتھ ھای 

ضریب  دوقلو است کھ ضریب ھمبستگی 8000مطالعات انجام شده توسط بوچارد روی 
  و برای دوقلو ھای 76/0را برای دوقلوھای ھمسانی کھ جدا از ھم رشد نموده بودند ، ھوشی

ر مطالعھ دیگر روی کودکان فرزند د42. تعیین نمود87/0ھمسانی کھ با ھم رشد کرده بودند 
در دانشگاه مینھ سوتا انجام گردیده ، واینبرگ .ای.خوانده کھ توسط ساندرا اسکار و ریچارد 
 بسیار مثبت تری با والدین طبیعی ضریب ھوشیفرزند خواندگان دارای ضریب ھمبستگی 

43.خود در مقایسھ با والدین خواندگان خود بودند



ھرچھ دامنھ .ا بر تغییرات ژنتیکی بلکھ بر تغییرات محیطی استوار استانتخاب طبیعی نھ تنھ
نوع .تغییرات این دو شکل بیشتر باشد  شدت انتخاب بیشتر شده و نرخ تکامل بیشتر می شود

بشر در ھزاران سال بدون دانستن نظریھ تکامل داروین  بھ نحو موفقیت آمیزی انتخاب 
"نمونھ ھا  و بر اساس  مطلوب ترینی با ھم آوریمصنوعی گیاھان وحیوانات را بھ سادگ

این روش ھنوز روش شناختی اصلی ھم آوران حیوانات می ." ھمانند خود می زاید ھمانند ،
معذالک اگر ژنتیک یا قابلیت توارث پائین انتخاب را مانع می گردد ،ابزار نوین ژنتیکی .باشد

ه آور از نر آور ، فرا تخمک ریزی ، مانند ، نطفھ یخ زده ، جداسازی تخمک ھای ماد
نگھداری و انتقال جنین ، بار آوری در محیط آزمایشگاه و انتقال مواد ژنتیکی ، بھ خدمت    

.گرفتھ می شود
استفاده از تلقیح مصنوعی معیار ھای اصالح نژاد گرایانھ را بر جنس نر موثر تر از جنس  

 می تواند  از نظر تئورینردید یک گاو برای مثال با کاربرد فنون ج .ماده تبدیل می کند
/3 دارای  یک گاو نر در حال حاضر44. واحد سلول جنسی نر در سال ایجاد نماید  200٫000

 اسپرم می تواند برای مدت ھای طوالنی منجمد شده وبعدًا مورد  45. ماده استنوه میلیون 2
.استفاده قرار گیرد

فقط   .ز صادق استی ھمین در مورد تخمک ماده ناگر کمبود اسپرم با کیفیت باال مشکلی نباشد
تلقیح مصنوعی ،کھ منتج بھ کاشتن جنین .درصد کوچکی از تخمک ھا تا بحال بارور شده اند

در درون رحم مادری بھ غیر از مادر اصلی  شده است امکان ایجاد انقالبی در کیفیت نفوس  
. می نماید فراھم رابدون ایجاد مشکالت کمی

در این روش یک کپی ھمسان از نظر ژنتیکی .ھنوز فن جدیدی بھ حساب می آیدھمتا سازی 
ھمتا سازی در طبیعت . ساختھ می شودتلقیحیاز ارگانیزم زیست شناختی با روش ھای غیر 

ھر گیاھی کھ بتواند از یک قلمھ رشد کند و ھر نسج حیوانی کھ بتواند در .فرایند متداولی است
 ماھی ھا گونھ ھایبعضی از .ھمتا سازی نیز می کند،ی نماید ھمسان ساز ،یک ظرف کشت

.و مارمولک ھا فقط از طریق غیر جنسی تکثیر می شوند
،کد ژنتیکی ارگانیزم منفردی بھ داخل )انتقال ھستھ( ھمتا سازی آزمایشگاھی فراینددر 

 و در   شده داده  تخمکی کھ از ھستھ اش جدا شده وارد شده و سپس این تخمک بھ یک جنین رشد     
بچھ ای .کاشتھ می شود ، درست مانند حالت ھای تلقیح مصنوعی  "مادر زاینده"داخل رحم  

اولین حیوان ھمتا سازی شده در اواخر   .کھ بھ دنیا می آید دو قلوی ھمسان ژنوم دھنده می باشد
 محققین امریکایی انسانی را ھمتا سازی کردند تا معالجھ 1993در سال . تولید شد1950

ھمتا سازی .ناباروری را امکان پذیر نمایند،ولی این آزمایش سیل انتقاد را موجب گردید
سایر پستاندارانی کھ توسط دانشمندان . صورت گرفت1996اواخر "دالی" با نام یگوسفند

گوزن،خوک،موش صحرایی و بز،، گاوخرگوش،سگ،ھمتا سازی شدند عبارتند از اسب،
.موش معمولی

برای . استتمرکز یافتھ جنبھ درمانی آن بر جاری در مورد ھمتا سازی بحثموضوع مورد 
 نموده  جدا مثال ممکن است در آینده سلول ھایی از فردی کھ ازنارسایی قلبی رنج می برد    

و این سلول ھا را بھ ماھیچھ قلبی بدل نمود ،سپس این ماھیچھ را بھ قلب   وھمتا سازی کرده 
.فع نسج توسط بدن بیمار پیوند زدھمان بیمار بدون وجود خطر د

معذالک ، موضوع اصلی ھمان ھمتا سازی کامل انسان است ، تصور این کھ بچھ ھایی را  
ھمتا .ھمتا سازی نمود وبھ داخل نفوس عمومی مردم بھ صورت افرادی مستقل وارد نمود

رزه با ناباروری اول این کھ ، وسیلھ ای برای مبا:سازی کامل بھ دو دلیل قابل پیگیری است 
ھمتا سازی "من بھ این مورد اخیر  .می باشد و دوم غنی نمودن خزانھ ژن ھای انسانی است

جنین ھای ھمتا سازی شده و ھمچنین جنین ھایی کھ .خطاب می کنم"اصالح نژاد گرایانھ 
ا توسط تلقیح مصنوعی بوجود می آیند را می توان درون رحمی کھ متعلق بھ انسان ،حیوان ی

لئون کاس ، رئیس شورای  اخالق گرائی زیستی جرج بوش می .حتی مصنوعی باشد کاشت 



 ببینیم بھ جلو می راند بھ روشنی وقتی کھ قطار پیشرفت  می توانیم ما ھمھ این ھا را"46نویسد 
 مخالف  ، استی محافظھ کار معتقددیس کھ خود یھوکا."ولی ما مقصد را دوست نداریم

.می باشدتلقیح مصنوعی ، جراحی زیبائی وآزادی جنسی ، پیوند اعضاء،تشریح اجساد 
است پاسخ نظریات کاس را در این )خرد(مدیر کل مجلھ ریزون  کھ  ویرجینیا پوسترل ، 

"عبارت بیان کرده است  قرن  نظرات قرن بیستم نیستند این ھامربوط بھاین حرف ھا :
47."شانزدھمی می باشند

 آن  فق و کھ سرچشمھ می گیردیاد ھایی کھ بھ ھمتا سازی می شود از سوءتفاھمبسیاری از انتق
 مخلوق ھایی یکسان و فاقد ھرگونھ شخصیت  متشکل ازقصد ونیت در تولید نژادی است کھ

 یقینًا این موضوًع صحت ندارد و ھرگز از چنین تجربھ ای جانب داری نمی .وفردیت می باشد
 افرادی کھ محصول فرا یند ھمتا سازی ھستند با نفوس بزرگتر  بلکھ انتظار این است کھ.شود

متشکل از افرادی کھ محصول روابط جنسی سنتی می باشند رابطھ جنسی عادی برقرار نموده 
 و بنابراین بسامد ژن ھای مفید را در نسل ھای کردهو بھ ھمان روش سنتی تکثیر و تولید مثل 

.بعدی افزایش خواھند داد
یت ھایی کھ بھ وفور در معرض اطالع عموم قرارداده شده ، ھنوز پاره ای از  علی رغم موفق

برای مثال .مشکالت وجود دارد کھ بایستی حل شوند و نرخ عدم موفقیت ھنوز باال است
حیوانات ھمتا سازی شده اغلب دارای جفت غیر عادی می باشند ،عاملی کھ  در اندازه وبقای 

بخشی از این مسایل ناشی از ناھنجاری در شاکلھ ژنتیکی .حیوان ھمتا سازی شده موثر است
.است

بسیاری از مقاومت ھای موجود در مقابل ھمتا سازی از گروه ھای مذھبی ناشی می شود ولی 
عالوه بر بیم موجھی کھ ممکن است بلحاظ عدم کفایت دانش.فقط بھ آنھا محدود نمی گردداین 
ان وجود دارد ، مقاومت در مقابل ھمتا سازی بھ  بھ منظور اقدام در ھمتا سازی انسفعلی

تھاجمی بھ مقام "نحوشگفت آوری یادآور بحث ھای سنتی در مقابل تکامل است کھ بھ صورت 
.انسانی تعبیر می گردد این دقیقًا متن وعنوان نامھ سرگشاده ای بھ پرزیدنت جرج دبلیو بوش "

 نفر از سیاستمداران محافظھ کار و 29 بود کھ توسط 2002در واشنگتن تایمز چاپ ژانویھ 
48.رھبران دینی امضاء شده بود

نمونھ ھایی از این در .پر توانی را برعلیھ ھمتا سازی بھ راه انداختھ اندرسانھ ھا مبارزه 
 از 1978 موسوم بھ بچھ ھای برزیل توسط ایرا لوین کھ بعدًا در 1976داستان منتشر شده در 

 و اخیر ترین آن در سال .ز میسون ساختھ شد بھ چشم می خوردروی آن فیلمی با شرکت جیم
حتی .ھجوم ھمتا سازی شده ھا : با بھ صحنھ آمدن بخش دوم جنگ ستارگان با عنوان 2002

شایعھ ای پراکنده شده کھ روش ھای ھمتا سازی انسان ممکن است مانند اختراع قابل ثبت 
.باشد

"ست نیویورک تایمز کامًال بھ درستی گفتھ ا مخالفت با ھمتا سازی مولد در کنگره ھمگانی :
نگرش مالیمی نسبت بھ این روش  و اگر سناتوری یا نماینده کنگره ای مخفیانھ 49"شده است

 مطلقًا صفر  ، بیان کندیعموماینکھ بتواند نقطھ نظر خود را بھ صورت داشتھ باشد شانس 
ھمھ شکل ھای ھمتا سازی داد و سنا در    مجلس نمایندگان رای بھ تحریم 2001در سال .است 

سپس کنگره ھمتا سازی مولد را جرم دانست اگرچھ  در این   .مورد تحریم کامل مقاومت نمود
وفق اظھار وال .اتفاق آرای کنگره ھمھ افراد جامعھ علمی و دانشگاھی  شریک نبودند

 امریکا در سازمان ری موضع گیبعضی از دیپلمات ھا گفتھ اند کھ معتقدند "استریت جورنال  
امتیاز گیری سیاسی داخلی از طریق جمع کردن رای محافظھ کاران مذھبی و   ملل با ھدف 

"فعالین ضد سقط جنین می باشد  فقط  این احساسات   بھ سختی می توان ادعا نمود کھولی 50.
 رای 79 رای در مقابل 80 با  سازمان ملل 2003در ششم نوامبر . گردد میبھ آمریکا محدود

ممتنع ، تاخیری دوسالھ بر غیر قانونی کردن ھمتا سازی درمانی و مولد را کھ رای 15 باو
تعدادی از کشور ھا ی دیگر ، .توسط آمریکا و واتیکان پشتیبانی می شد ، تصویب نمود



پیشنھاد بلژیک را کھ وفق آن ھمتا سازی مولد تحریم و ھمتا سازی درمانی قانونی اعالم می 
. ، مورد پشتیبانی قرار دادندگردید

پرورش در حیوانات  معموًال معادل تولید یک نوع خاص بر اساس مشخصھ  ھای روش ھای 
ھمین در مورد انتخاب گیاھان نیز صادق می باشد، کھ  معموًالدر آن تنوع .بسیار دقیق است

انی چنین برای نفوس انس. مختلف با چند تک کاشت جایگزین می گرددگونھ ھایغنی از 
انتخاب انسانی ھمانطوری کھ توسط طرفداران اصالح نژادی .روشی مقتضی نمی باشد

تنوع تنھا بسادگی .پیشنھاد می شود با ھدف کاھش بسیار محدود تری از تنوع ژنتیکی است
منشاء عظیم قدرت نوع بشر نیست بلکھ جزء تجزیھ نشدنی آن چیزی است کھ ما می خواھیم 

اصالح نژاد گرایان .سوی دیگرکاھش معینی از این تنوع ھدف ریاضی استاز .باقی بمانیم
با اھمیت مادری و انتخاب بسیار دقیق میان انسان استدالل می کنند کھ حتی راه گزینی بسیار 

در مقایسھ تمام نژاد ھای .ھا ھنوز میلیاردھا نفر را برای زادو ولد بحال خود باقی می گذارد 
 ھای مسابقھ ای از سھ نژاد اسب نر خاورمیانھ ای منشاء گرفتھ اند و  پرورش دقیق یافتھ اسب

.انتخاب طبیعی می تواند حتی بی رحمانھ تر عمل کند

      نقشھ برداری از ژنوم انسان
 معده مرغ را داریمما
 را باز گو کنیم جنگ ی  نعمت ھاتا

 داریمرا ھا ما برده
اندکھ ھمیشھ ساکت 

 داریم ھا راما سنگ
می سازیم)ساختمان(ھا کھ با آن 

.ن شویم مزاحم  خدا یاا این نعمت ھوجودچرا باپس 
Osip Mandelstam "Nature is the Same Rome…"

 پیشرفت 1859تئوری تکامل با انتخاب طبیعی تا سال .ژنتیک دانش بسیار جوانی است
ریشی بھ نام گرگور مندل با انتشار نتایج گرده افشانی تدر ھمان سال ھا راھب ا.چندانی نداشت

پا ی خود را بھ محدوده اسرار خلقت نھاد ، ولی کشف ھای او کھ کنترل شده روی نخود باغی ،
 انتشار یافت تا آخر قرن مورد بی اعتنائی قرار گرفت و داروین ھرگز از 1866در سال 

بھ صورت اتحاد ھستھ سلول ھای جنسی حتی کشف سازو کار لقاح  .وجود آن مطلع  نگردید
 شاھد کشف اجسامی با نقش ھای عمیقی در 1888سال . محقق نگردید1875نر و ماده تا سال 

برای عامل "ژن " کلمھ 1909ھستھ سلول ھا بود کھ بھ کرو موزم نام گذاری شد ، و در سال   
تا سال )نین میمونخرگوش و ھمچ(اولین تلقیح مصنوعی .ھای توارثی مندل بھ کار رفت 

ھمھ این . کشف شد1953 در سال DNAساختمان پیچی شکل دوگانھ  محقق نگردید، و 1934
 اصالح نژاد گرایان اولیھ بدون دانش در مورد سازو ودر واقعھا در سال ھای اخیر رخ داده 

. نموده بودندایجاد ، روش ھا و اھداف خود را توارثيکارھای 
دانستھ ھایمان را بسیار نمی دانیمآنچھ .ان ھنوز در ابتدای راه استنقشھ برداری از ژنوم انس

بنظر می رسد تقریبًا سھ میلیارد پایھ یا حرف شیمیایی وجود دارد کھ   .کوچک نشان می دھد



 مستقیمًا برای ، ژن می باشند 30000 تا 20000رشتھ ھای نوکلئوتیدی را کھ متشکل از 
در حال حاضر کامل شده ولی قشھ برداری از ژنوم انسان ن.پروتئین ھا کد گذاری می کنند

51.چگونگی تعامل ژن ھا و پروتئین تولیدی آن ھا ھنوز بطور کافی روشن نشده است

نقش سایر رشتھ . ژنوم انسان را تشکیل می دھند٪2تئین فقط روولی ژن ھای با کد گذاری پ
 دانیم کھ بعضی از آنھا شامل کلید ما می. تا اندازه زیادی ھنوز اسرار آمیز استDNAھای 

كروموزوم ھایی می باشند کھ ژن ھا را خاموش و روشن می سازندو آموختھ ایم کھ در انتھای 
واقع شده اند كھ بنظر مي رسد كوتاه شدنشان بھ فرایند كھولت مرتبط است و ھا تلومرزھا 

بھ .ازي خودشان مي باشدانگل ھاي ژنومیك بیكار كھ تنھا وظیفھ آن ھا در بدن ما  ،ھمتا س
حتي بعد از رشتھ یابي ژنوم ھنوز . درصد رشتھ ھاي تكراري مي باشند48 تا 40طور تقریبي 

این رشتھ ھا .شكل ظاھري ومنش فردي تعیین نمودبایستي چگونگي ارتباط این داده ھا را با  
 بھ رد گیري فقط فھرست قطعاتي از ماشین عظیمي ھستند كھ تصویر تقریبي آن را فقط شروع

.كرده ایم
 دانشگاھي با تاكید و آگاھي بیشتري در مورد نقش ژن ھا در اجتماع انساني با نگرش ھاي

دایان پل ،دانشمند علوم سیاسي در دانشگاه ماساچوست در سال    .سرعت در حال رشد است  
 زیر  این برچسب را بھ عنوان1984 سال قبل یعني در سال 14 نوشت كھ او درست 1998

:كار بردب
 ھاي در شیوه اندیشھ و خلق  تفاوت كھ نگرشبھ این"جبري گراي زیستي "یا "ارثي نگر "

با این تصور كھ  كاربرد این اصطالحات -تحت تاثیر ژن ھا مي باشند اساسييبھ شكلو خو
رش  زیرا این نگ .این كاربرد امروزه یقینًا مورد اعتراض است  .معاني آن ھا فاقد اشكال است  

ھا كھ بھ صورت ضمني  با این برچسب ھا خفیف شمرده شدند دوباره ھم توسط دانشوران و 
52. بھ شكل گسترده اي  مورد استقبال قرار گرفتھ اندھم توسط عموم مردم

برآورد نھایي این است كھ ھر روزه دانش و آگاھي بیشتري مي یابیم و خیلي دور نخواھد بود 
 كھ بھ نسل ھاي آینده منتقل مي كنیم را پیش بارژنتیكيھ میزان زیادي كھ بتوانیم با اطمینان ب

.بیني نماییم

  آرمان گرایی



شرایط   اساسی

.چون جزیی را می دانیم ، فقط جزیی را پیشگویی می کنیم 
I Corinthian, xiii, 9

طرفداران جنبش اصالح نژاد گرایی ،بھ این جنبش بعنوان جزیی از مجموعھ سیاست ھای 
استدالل آنھا این است کھ ،اگرچھ ما نمی توانیم آینده دورراپیش بینی .محیط زیستی می نگرند

 کھ ھمواره اساسی یا حداقل مطلوب خواھند اھدافکنیم ، با درجھ خوبی از اطمینان بعضی از 
:می توانیم بھ این شرح ترسیم نماییمود را ب

عرضھ دایمی منابع طبیعی.
محیطی پاک و دارای تنوع زیستی.
 جمعیت انسانی کھ از ظرفیتی کھ این سیاره بھ راحتی در زمان طوالنی می تواند

.تحمل کند بیشتر نباشد
دننفوسی کھ تندرست ،نوع دوست و با ھوش باش.

ما بھ . نمی باشندتر زیادی ماندگارھب صنعتی حاصل شده بھ درجانقالدستاوردھایی کھ از 
مباحثات موجود در مورد  .صورت سازمان یافتھ در حال تخلیھ ثروت ھای این سیاره می باشیم

این کھ این منابع تا چھ زمانی ماندگار خواھند بود از زاویھ دید بزرگتر غیر علمی است زیرا  
خواھیم  زمین را از ھمھ ثروت ھا  کامًالعاری رین خاک کرهنھایتًا ما الیھ قابل دسترسی زی

آن منابعی می باشند کھ تنھا منابعی کھ در دراز مدت می توانیم روی آن ھا حساب کنیم   .نمود
زبالھ دانی " بعبارتی یای عامدانھ ایاین تخریب گر نتیجھ .واقعًا تمام نا شدنی وتجدید پذیرند

نقل مکان بھ دیگر سیارات بھ  ، در داستانھای تخیلی علمی آنگونھ کھ "نمودن کره زمین 
. می باشدبرای میلیا ردھا نفر از مردم  جھان ناشدنیتصویر کشیده می شود ، 

چھ . آنرا بھ قاعده تبدیل می نماید، پایان یافتن منابعناگزیریالبتھ می توان استدالل نمود کھ 
 شود؟ پاسخ اصالح نژاد گرایان یک پاسخ تکمیلتر تفاوتی می کند کھ این فرایند دیر تر یا زود

یم ، و اگر نخواھیم  ه ااقدام بھ انقالب صنعتی نموداست کھما فقط دو قرن  .اخالقی است
 در حالی کھ برای شکار و  رجعت نمایندگردآورنده-فرزندان مان بھ اقتصاد شکارچی

از دوران گذر سختی عبور گردآوری چیز چندان باارزشی برایشان باقی نمانده ، بایستی 
 بھ ما بھ صرفھ جویی نمودن در منابع محدود و قیمتی مان برای گذر از این دوران .نماییم

. نیاز داریمنحوی عاقالنھ
 یعنی چیزی کھ در مورد -جوامع سنتی قادر نیستند صدماتی جدی بھ محیط زیست وارد نمایند

 ما تا حال حاضر توانایی طبیعت برای  و–جامعھ ھای صنعتی نوین نمی توان منکر گردید 
محوشده اند حال آن کھ برخی دیگر   گونھ ھا تعداد متنابھی از .ترمیم خودش را نابود نموده ایم

توسط انسان بھ محیط ھای متفاوت دیگر منتقل شده اند کھ در آن محیط ھا بھ لحاظ فقدان   
 جھانی شدن تا بحال .ی شوند انسان بھ نابودی کشانده م بھ پیروی ازدشمنان طبیعی اشان

اگرچھ محیط زیست ھمانند آلودگی .ضربات نابود کننده ای بھ تنوع زیستی وارد نموده است
 بخش   ،آنقدر پیش رفت کرده کھ حتی خواندن در مورد آن در روزنامھ ھا بسیار دردآور شده

.عمده آن ھنوز برگشت پذیر است
ارد کھ می تواند سیاره رادر مدت زمان کوتاھی  و مسایلی در ارتباط با جمعیت انسان وجود د

در جوامع سنتی ،فرزندان تنھا شکل تامین اجتماعی موجود می باشند و   .مورد تھدید قراردھد 
.ھر چھ تعداد شان بیشتر باشد بھتر است.برای خانواده یک کاالی اقتصادی بھ حساب می آیند

شرفتھ محسوب می شوند فرزندان دقیقًا از سوی دیگردر جامعھ ھایی کھ از نظر اقتصادی پی



کھ برای (التزام اقتصادی می باشند و مطمئن ترین روش برای بھ حداکثر رساندن مصرف 
.حداقل کاھش تعداد فرزندان می باشد ) استبسیاری ھدف غایی زندگی

/7در جنوب شرقی آسیا کمتر از نرخ جایگزینی )TFR( نرخ کلی بار آوری 2003در سال 
 کاھش یافت و حتی در تایوان اعداد کمتری 3/1  ملی حتی بھ TFRدر ژاپن و تایوان .د بو1

 و 5/1 سقوط نمود و در کانادا و آمریکا بھ ترتیب بھ 4/1  اروپا بھ TFR.نیز گزارش گردید
. بود2/5 و در آفریقا 7/2، در آمریکای التین TFR ،در تضاد کامل با این ارقام. رسید1/2

. برابر شده است6 سال گذشتھ 250 بود جمعیت جھان در 8/2 در سطح جھانی TFRمقدار
این جمعیت ھنوز ھم با خیزش ھای وافزایش ھایی در حال رشد است اگرچھ نسبت بھ قبل رشد 

اگر چھ  امید میرود کھ  . وقوع یافتھ استترین کشور ھابیشترین رشد در فقیر .آھستھ تری دارد
ای دنیا از دوران گذارجمعیت عبور نما یند ، این امکان را نبایستی از نھایتًا تمامی کشور ھ

نظر دور داشت کھ قبل از چنین رویدادی  پاره ای ازکشورھا ممکن است دچار فروپاشی 
 میلیون نفر است 134برای مثال بنگاالدش کھ دارای جمعیتی برابر .وحشتناک مالتوسی گردند

بخش عمده این سرزمین الت ویسکانسین زندگی می کنند زمینی تقریبًا بھ وسعت ایسرکھ در
جلگھ ھای رسوبی  سیالبی است کھ اغلب توسط طوفان ھا ویران می گردد و با باال آمدن آب 
دریاھا بعنوان پی آمد گرم شدن کره زمین مورد تھدید قرار می گیرد ، افزایش جمعیت این   

سایر کشور ھا حتی دارای . است میلیون نفر پیش بینی شده255بھ 2050کشور در سال 
 برابر نسبت بھ 3/3جمعیت فلسطینی ھا در ھمین مدت :نرخھای رشد سریع تری  می باشند

وضعیت جمعیت فعلی  اشان افزایش خواھد یافت آن ھم در سرزمینی کھ از نظرکمبود آب در 
 برابر با کل افزایش جمعیتی در ھمین زمان ھندوستان  پیش بینی می شود کھ. می باشدیبحران

53.جمعیت اروپا را تجربھ خواھد نمود

پیش بینی ھای با دقت .پیش بینی ھای  جمعیت نگاری دقیق می باشندنمی توان ادعا  نمود کھ
و سواالتی وجود دارند کھ ھیچ کسی برای آن ھا            .کم ، متوسط و زیاد وجود دارند

ین در دراز مدت بھ چھ میزان است؟ در اثر ظرفیت حمل سیاره زم:از قبیل .جوابی ندارد 
پدیده ھایی کھ جمعیت را با افزایش نرخ مرگ ومیر بجای کاھش نرخ زادوولد کاھش می دھند 

 میلیون انسان 50 ھایی مبنی بر مرگ تخمینھم اکنونچھ تعداد از انسان ھا حذف می شوند؟ 
اتمھ خواھد یافت؟ چھ بیماری این اتالف کی خ.موجود استدر اثر ابتالء بھ بیماری ایدز 

دیگری در گوشھ ای دیگر پنھان شده است؟ درگیری ھای نظامی می تواند بھ آسانی منجر بھ 
پیش بینی ھای جمعیت نگاری در حقیقت بھتر از پیش بینی ھای .مرگ میلیون ھا انسان گردد

قضایا خطا کردن در ھر حالتی ، رویکرد اصالح نژاد گرایان در این .بورس سھام  نمی باشند
نفوس کمتری کھ بتوانند با استفاده از منابع تجدید پذیر فعلی تداوم یابند .از جانب احتیاط است

.تنش کمتری ایجاد نموده و گذار بھ یک اقتصاد نوین را ممکن می سازند

 دوستی نوع



تو در میان برگ ھای خشک ومرده چنار ، و در آتش شبانگاھی ،
...ھمچون یک فداکارسوختی ،تو ای نامرئی 

D.H. Lawrence, “ Scent of Irises,” 1916.

 جھت الگوھای رفتاری است کھ قابلیت بقا را درداروین متذکر گردید کھ انتخاب طبیعی 
می گردد و     کشی گرا منجر بھ نابودی حیوان مورد نظر  بنظر میرسد رفتار خود.ارتقاع دھند

زیست گرایان اجتماعی این سوال .بنابراین از انتقال ژن آن بھ نسل بعدی جلوگیری می نماید
را مطرح می کنند کھ پس چگونھ رفتار زنبور عسل قابل توضیح است کھ با نیش زدن عاملی 

شاء واعضای نیش زننده خود شده ومرگش کھ برای کندو تھدید بنظر می رسد باعث پارگی اح
اگرچھ زنبور  .جواب این است کھ بقای ژن ھا و نھ یک فرد اھمیت دارد.را موجب می گردد

منفردی می میرد ژن ھای آن توسط ملکھ کھ سھ چھارم ژن ھایش با آن مشترکند، منتقل می 
.این حالت باز تولید ھاپلودی پولویدی نامیده می شود.گردد 
انسان حیوانی است کھ از نظر فیریکی .ران ھای اخیر ،بقای انسان منفرد مسئلھ ساز بود تا دو

ابھتی ندارد و بدن وی بھ راحتی دریده می شود، دارای چنگال نبوده و از نظر عضالنی   
در دوران ھای اولیھ آدمخواری فرصت طلبانھ .ضعیف و دندان ھای نیش او تحلیل رفتھ اند

بنابراین ، گرو ه ھای بیگانھ نھ تنھا بعنوان دشمنان .س بقا را افزایش می دادخارج از قبیلھ شان
.فرایند تحولی ھستیم ما دقیقًا نتیجھ چنین.، بلکھ بعنوان پتانسیل غذا نگریستھ می شدند

بقا نیاز .در ھمھ گونھ ھای حیوانی ، نوع دوستی خارج از خانواده استثناھای نادری می باشند
نوع ( ، و کوششی کھ مصروف بھ ژن ھای بیگانھ می گردد را دارد اکثر تالش بھ صرف حد

کوششی ھدر رفتھ بوده و لذا وفق تعریف شانس بقاء را کاھش )دوستی پراکنده یا غیر متمرکز 
.می دھد

.اکثر خصلت ھا در راستای پیوستگی ترتیب یافتھ اند و نوع دوستی در این ھا استثنا نمی باشد
نی آماری برای نمایش دادن نوع دوستی پراکنده در یک سو و نوع دوستی تمرکز اگر یک منح

یافتھ در سوی دیگر ترسیم گردد نتیجھ بھ صورت ریشھ ای بھ طرف نوع دوستی تمرکز یافتھ 
.، یعنی بھ سمت فرزند بالفاصلھ وتا درجھ کمتری بھ طرف اقربای نزدیک چرخش می کند 

مساعی بھ ملحق شد ،تخصص و تشریک )قبیلھ ھا(زرگتر زمانی کھ انسان بھ گرو ھای ب
این چرخش بھ قوت خود باقیماند ولی تاکید آن کمتر گردید ، و .شکل دست در دست شدند

و حتی نوع دوستی غیر متمرکز را جعل "تحت قواعدی زندگی نماید "انسان یادگرفت کھ 
نشان دھنده انسان اندیشھ ورز خ سیاسی تاری.ولی ژن ھا در واقع آنقدر ھم تغییر نکردند.نماید

 در قلمرو حیوانات اورا در میان ویرشتھ ناگسستنی از خشونت است و ھرگونھ برآورد عینی 
.شکارچیان قرار می دھد

بھ درجھ ای کھ نوع دوستی توسط ژنھا یمان تعیین شود چھ نوع اجتماعی را می خواھیم؟ 
ایجاد کند کھ بھ طرف نوع مرخی اجتماعیانتخاب مصنوعی بھ صورت نظری می تواند نی

مشکل این است کھ تالش در راه ایجاد جامعھ بھتر نیازمند بھ .دوستی پراکنده چرخش نماید
 دیکتاتوری می  ھفداکاری از سوی افرادی است کھ در حال حیات بوده و دارای قدرت مطلق

.باشند
 گرت ھاردین پرفسور در بوم شناسی وفق نوشتھ.ھمھ این ھا بھ نتایج تیره ای منتھی می شوند

و پیتر سینگر 54انسانی  ، این کھ انسان بر ضد منافع خود اقدام نماید انتظاری بیھوده است 
"یک اصطالح فنی برای ھمکاری "را فقط "نوع دوستی دوجانبھ "زیست شناس اخالق گرا

55.تعریف می نماید



سوال مشابھی در .سی این است کھ چگونھ انتخابی را برای نوع دوستی بنمائیم سوال اسا
چگونھ  آن را سنجش نمائیم ؟ سھم نسبی   .مورد سایر خصلت ھا  بایستی جواب داده شود

طبیعت و تغذیھ در آن ھا بھ چھ میزان است؟ چھ ژن ھایی و با چھ ترکیبی در این جا نقش 
چیست؟ چھ ترکیبی ازرویکرد مثبت ومنفی اصالح نژاد گرایی بازی می کنند؟ قابلیت توارث 
احتمال بیشترین تاثیر را دارد؟

تمدنی جھانی  خلق نماید کھ در اصالح نژاد گرا بعنوان یک محیط زیست شناس آرزو دارد کھ 
برای جامعھ ای با محبت و  مصرف آن مصرف بعنوان ھدف اولیھ زندگی مقرر نگردد بلکھ 

داف آن غنای ذھن وروح است تداوم داشتھ باشد،جامعھ ای کھ بھ استانداردی  کھ اھنوع دوست
فرھنگ و علم خود بعنوان ھدف می باشند .از حیات دست می یابد کھ حاصل این ذھنیت است

رفاه زندگی بعنوان نتیجھ دانش باالی استاندارد بھ .و نھ بعنوان  وسیلھ دستیابی بھ نتایج مادی 
.و نھ بر عکسنگریستھ شود و عشق 

این ھا ارزش ھای .ھیچ فلسفھ ای از زندگی نمی تواند بھ طور منطقی ابعاد آن را توجیھ نماید
جامعھ ای کھ مدعی بیشینھ کردن مصرف  .فردی یا گروھی می باشند کھ تعیین شده است

مادیات بعنوان ھدف غایی خود است فقط نگرانی زودگذری در مورد سرنوشت نسل ھای آینده 
خود نشان می دھد و ارزشی برای فرھنگ وعلم بھ جز مشتقات آن ھا در جھت مصرف   از 

ما حصل فرایندی تکاملی از انتخاب طبیعی است کھ نوع دوستی آن قبیلھ بیشتر قائل نیست و 
.گراست

در تضاد با چنین جامعھ ای  ،جنبش اصالح نژاد گرا از جھانی شدنی پشتیبانی می کند کھ ھمھ 
 در بر گرفتھ و پیوستگی گونھ ھای ما را با دیگر گونھ ھا ی این سیاره بھ رسمیت انسان ھا را

 ای برای شناختھ و از ھرگونھ جھت گیری صرفًا انسان مدارکھ مخلوق ھای دیگر را وسیلھ
 بودن آزاداصالح نژاد گرایان ھمچنین معتقد بھ نیاز بھ  .استفاده ما بنگرد ، انکار می نماید

. ، توسعھ ماشینی و حتی تماس با سایر موجودات سیاره ھای دیگرند ژنتیکیتحقیقات
" این سامانھ اخالقی عبارتست ازعملیشاه بیت  کھ بیشتر از روح تعلیمات "نیکی بزرگتر :

(قابل درک است تا اعالمیھ ھای لذت طلبانھ جرمی بنتھام )1806-1873(جان استوارت میل 
. می یابدتوسعھر  و بھ خود فکمخلوقات گذشتھاین فلسفھ از جھان ).1832-1748

اصالح نژاد گرایان چنین استدالل می کنند کھ در ژن ھای  ما بسیاری ویژگی ھا وجود دارد   
، ولی در حال حاضر کھ ممکن است برای نسل ھا و گونھ ھای گذشتھ دارای مزیت بوده باشند

ه اند کھ ما یا میتوانیم با طبیعت آن ھا بی این نتیجھ رسید.شرایط بکلی تغییر نموده است
ھمکاری کنیم و بھ مدینھ فاضلھ برسیم ویا در حرص وطمع خود اصالحات را طرد نموده و 

ذیر است کھ برای مثال پکامًال امکان .بدون تردید این بسیار خطرناک است.شویم می نابود 
 انجام دھند ھمانگونھ مردمی را خلق نماییم کھ با ھوش محدود خود کارھای سخت دستی ما را 

کھ در حال حاضر چنین افرادی را بواسطھ سیاست مھاجر پذیری ملی خودمان بھ کشور وارد 
با توجھ بھ درک وفھم ھنوز محدودمان بھ آسانی میتوانیم قدرت پیش بینی ھایمان را .می کنیم

نگ نظرانھ وخطر اینجاست کھ در جدا کردن مطلوب از نامطلوب ت .گزافھ وار برآورد نماییم
.عمل کنیم



              جامعھ و ژن ھا

                        سیاسی بازی با نقاب مردم ساالری            

شما ما را بھ کنگره فرستاده اید ، .من بھ اصل تقسیم کار معتقدم
... آورید شما پول در میرا تصویب می کنیم کھ تحت لوای آنما قوانینی 

... تا شما نیز بیشتر بھ ھزینھ ھای مبارزات انتخاباتی ما کمک می کنید ،و از منافع حاصلھ
 دوباره بھ کنگره باز گردانید ، تا ما قوانین بیشتری بگذرانیم تا شما نیز پول بیشتری   راما

.عایدتان شود
1896،)جمھوری خواه از پاسادنا(زُرسناتور بویس پن

:سیاست دارای اھمیت بیشتری استدو چیز در 
. کھ چیستاول پول است و دومی را نمی توانم بھ خاطر آورم

1896، رئیس کمیتھ ملی حزب جمھوری خواه،)جمھوری خواه از اوھایو(سناتور مارک ھنا 

٪68 ،حتی  در گذر بھ ھزاره جدید ، وفق گزارش موسسھ نظر سنجی گالوپ ،     1999در سال 
 انسان بھ ھمراه با تئوری علمی آفرینشنوز طرفدار آموزش روایت مذھبی از آمریکایی ھا ھ

  معتقد بھ این نقطھ ٪47،  گرا آفرینش از آن ھا منحصرًا ٪40تکامل در مدارس بودند ،کھ  
 سال پیش است  انسان را بھ ھمین شکل 10000خدا درزمانی کھ قدمت آن در حدود "نظر کھ 
 در سال ٪44اد افرادی کھ معتقد بھ این روایت می باشند از   تعد( بودند"است  آفریده  فعلی  
. افزایش یافتھ اند 1982 مجادلھ ای  "متخصص الھیات چنین گفتھ  جان سی فلھ چر   بھ 56!)

57."فکند ابر بحث منطقی سایھ ای از بیم و سوء تفاھم می 

ی جامعھ مبانی ژنتیکی ساختار سیاسی واجتماعی موضوعی است کھ در دوثلث قرن حت
این تحریمی است کھ .محتاط بوده اندشناسان ودانشمندان سیاسی بی باک ترنسبت بھ طرح آن 

.بھ نحو آشکاری فھم ما را نسبت بھ خودمان تحریف می نماید
محتمًال ھرگز جامعھ ای نبوده کھ دارای چنان ساختار انعطاف ناپذیری باشد کھ در آن توانایی 

عثمانی ھا ،تزارھا و حتی در زمان  زمان سزار ھا ،فرعون ھا ، در.شخصی نقشی نداشتھ باشد
 با نشان دادن توانایی ھای خود مدارج ترقی   مستعدشاھزاده ھای مایایی در مواردی برده ھای

معذالک در جامعھ نوین چنین تحرکی  افزایش عظیمی یافتھ است، آموزش .را طی می نمودند
باعث خلق طبقھ بندی ھای بزرگتر وبزرگتر اسب،منو پرورش عمومی ھمراه با زوج گیری 

.کھ با طبقھ بندی ثروت و قدرت تطبیق یافتھ است شدهژنتیکی
در یک رژیم دیکتاتوری ، حکومت بیشتر تمایل بھ دخالت مستقیم در تعیین وظایف مختلفی 
دارد کھ شھروندانش انجام می دھند ، در حالی کھ در یک دموکراسی معموًال شھروندان از  

ولی حتی در بازترین دموکراسی ھا  اگر فرد مالک امکانات مستقل .آزادی بیشتری بھره مندند
 وظایف را عھده دار گردد کھ جامعھ  بعضینباشد و نخواھد کھ در اثر گرسنگی بمیرد ،بایستی  

این بعنوان . سیاسی استنظام لغت کلیدی برای ھردو  اجبار .گذاری می کند بر آن ارزش 
تفاوت بین دموکراسی و .شی بیان نشده بلکھ بھ سادگی یک واقعیت زندگی استقضاوت ارز

دیکتاتوری بدوًا بایستی مربوط بھ این باشد کھ اولیای امور چگونھ بخواھند وظیفھ یکسانی 
 و بنابراین امکان – منظور ھر وظیفھ ای از حمل زبالھ گرفتھ تا آموزگاری است –انجام گردد 

ظیفھ اجتماعی فراھم گشتھ و آنھایی را کھ در قدرت ھستند در مکان حفظ سازوکار انجام و
.ھای خود حفظ نماید



ثابت شده کھ جعبھ اسکینر سرمایھ داری بسیار کارامد تر از گوالک کمونیسم در افزایش تولید 
ظاھرًا ما دارای مشترکات بیشتری بھ گلھ ھا تا بھ گربھ ھا می باشیم زیرا .ومصرف بوده است

 اگر مردم موفق بھ درک موضوع نشوند مردم . آسانی شگفت آوری چرانده می شویمما بھ
ھوشمندی پائین زاینده استبداد است ، وتاریخ سیاسی  .ساالری واقعی امکان پذیر نمی باشد

واقعًا چیزی نیست مگر مجموعھ گسستھ ای از روزھا یی کھ در آن با بدنامی زندگی جریان 
.خواھد داشت

استبدادی مشکل است ، زیرا رھبری کھ آرایش نیروھا در جامعھ را در نظر      حفظ حکومت 
بکار گیری  اراده  از سوی دیگرمردم ساالری ھا از طریق .نگیرد باالخره سرنگون می گردد

.می باشند دارای انعطاف بسیار بیشتری  ملی 
 بھ طرح موضوع ھای تقلبی)الف:گیرد  سیاسی در سھ سطح انجام میھایگفتگو

مخفی نخبھ ھای حاکم کھ معموًال  واقعینقطھ نظرات) ذھنی توده ھا ،بجھت دادنمنظور
 مدت و از آنجایی کھ موجوداتی کھ  موضوع ھای مربوط بھ بقای گونھ ھا در دراز)است، و ج

 قدرتی را تشکیل نمی دھندعمومًا بیشتر نادیده گرفتھ می شوند تا دارای حوزهذینفع می باشند 
.شوندپایمال 

در حالی کھ در شرایط کساد عظیم 1933سال درجان مک کانافی کارمند سابق دولت 
 برای اینکھ ی بودجنگ مقدس" ونگاھش بھ شده بوداقتصادی با نارضایتی بھ اطراف خیره 

چھ کسی بر امریکا حکومت در کتابش با عنوان  " باشدی ایمن جایبرای مردم ساالریدنیا 
 سیاسی برای اھداف اقتصادی  کنندهکنترل"ھ شکلکشورش را ب"نامریی  دولت "می کند 

شانھ خالی می ی کھ ھمواره از پذیرفتن مسئولیت تعریف نمودخودپرستانھ اگرنھ گوییم شرورانھ
عروسکھای دست نشانده در پشت نقابی از در آ نھا . است ھمراهکھ ھمواره با قدرتکند 

"ی عمل می کننداقتصاد و تجارت بھ صورت پنھان ف ویلیام دام ُھ. دقیقًا نیم قرن بعد جی58.
جامعھ شناس کھ عقاید سیاسی وی نسبت بھ مک کانافی بسیار بھ چپ گرایش داشت در کتابش 

 بھ نتایج مشابھی رسید در جایی کھ او امروزه بر امریکا حکومت می کندچھ کسی با عنوان 
ط سیاسی و اجتماعی را شکل می دھد ونقش طبقھ حاکمھ منسجمی را تعریف می کند کھ شرای

.مسلطی را در اقتصاد و حکومت با اھدافی در جھت ارتقای منافع شخصی بازی می کند
طبیعت واقعی این روند .ھیچ تعامل انسانی بیشتر از سیاست بھ شکلی سبعانھ رقابتی نیست

معھ ای متشکل از    را در نظر می گیریم ، واشنگتن دی سی مرکز جاچیست؟  فقط نمونھ ای
٪37از افراد پولدار است کھ از نظر سیاسی پیچیده می باشند ، حال آن کھ "شبکھ ای "

این شرایط قابل 59.ساکنان ھمین شھر از آموزشی در سطح سیکل یا کمتر برخوردار می باشند 
ستھ  سالھ ای کھ روی صندلی چرخ دار نش90مقایسھ با قھرمان دوسرعتی است در مقابل پیر 

این مسابقھ از این روند کھ امکان حفظ "برندگان "شگفت آور نیست کھ .است مسابقھ دھد
وتداوم نظام تباھشان را فراھم می نماید راضی بوده وھمھ این کارھا را بدون احساس گناه 

.انجام می دھند
 ثروت ملی کشورشان می ٪40 شھروندان امریکا  مالک  ازدر حال حاضر یک در صد

بھ مبارزات انتخاباتی کمک  از منافع خود در انتخابات گروھی در جھت برخورداری60.ندباش
کھ بخشی از این کمک ھا برای نظر سنجی ھایی خرج می شود کھ آنچھ دوست دارند  می کنند 

بشنوند انتشار دھند و بخش عظیم تر آن صرف تبلیغاتی می گردد کھ بھ ھمان اندازه منطقی 
حاصل این تبلیغات ملقمھ ای .ط بھ نوشابھ ھای گاز دار منطقی می باشنداست کھ تبلیغات مربو

کشف نموده و آنچھ  از از نظر سنجی ھای جھت دار و آنچھ می باشد کھ ارباب نظر سنجی 
از این بد تر این کھ عمًال .نظر متخصصین تبلیغات مورد پذیرش عامھ مردم خواھد بود است

را کنترل نموده و اصًال صحبتی از کاربرد قوانین ضد   اغلب رسانھ ھا    ، مشتی از افراد 
و این نظام بھ .تراستی برای متوقف نمودن ادغامھای بزرگتر شرکت ھای رسانھ ای نمی شود

 باالخره . کار می کندششکل باور نکردنی بدون اشکال و دقیقًا مطابق نیات کنترل کنندگان



ز رقبای خود برنده انتخابات می گردد ، بھ     زمانی کھ نامزد انتخاباتی با صرف پول بیشتری ا
اگر نتایج انتخابات .سراغ راضی کردن افرادی می رود کھ صورتحساب ھا را پرداختھ اند

مورد شک وتردید قرار گیرد نامزد انتخاباتی فقط خود را در پرچم امریکا می پیچد و بھ   
گستردهبگان سیاسی وطبقھاف پر نکردنی بین نخنتیجھ ایجاد شک.رقبای خود اتھام می زند

تیراژ یک کتاب جدی کھ توسط انتشارات دانشگاھی چاپ می گردد فقط در.توده ھا می شود
تعداد بینندگان یک نمایش تلویزیونی کھ فقط محبوبیتی حال آن کھچاپ می شودنسخھ چند صد 

رای این بلند در حد متوسط دارد در حدود ده ھا میلیون نفر براورد می گردد ، و ھالیوود دا    
 ظاھرًا. بھ میلیارد ھا نفر می رسنددنیاپروازی است کھ تعداد مخاطبینش در سراسر

البتھ حداقل تا زمانی کھ  این عقاید تھدیدی برای (روشنفکران آزادند کھ عقاید خود را بیان کنند 
.ولی عقاید مبتنی بر اطالعات دراین روند سیاسی بی ربط می باشند)قدرت ھا نباشد

براستی .عامھ مردم در مورد طبیعت واقعی موضوع ھا استاین شرایط ناشی از فقدان درک 
این سوال مطرح می گردد کھ چگونھ یک ناظر خردمند می تواند جامعھ انسانی را مجموعھ 
ای از افراد مطلع کھ تصمیمات آن ھا مبتنی بر خرد گرایی ا ست ارزیابی نماید؟ در نظر 

 آنھایی کھ مورد سوال قرارگرفتند حتی نمی  از٪34 گالوپ ، موسسھ2000سنجی سال 
برای افرادی کھ دارای تحصیالتی .کاندیداھای احتمالی ریاست جمھوری را نام ببرندتوانستند 

 دالر در سال داشتند این نسبت نادانی بھ  20000در حد دبیرستان یا کمتر و درآمدی کمتر از   
 شده توسط  انجمن ارزیابی پیشرفت آموزش ملی ، بر وفق بررسی انجام61. بالغ گشت55٪
100 را از عدد 37 و 55 از افرادی کھ مورد آزمون قرار گرفتند نمی توانستند اعداد 56٪

 نمی توانستند ٪24 را محاسبھ نمایند ،43×67 نمی توانستند حاصل ضرب ٪18تفاضل کنند، 
سیصد و "با حروف یعنی "356097" از بیان عدد  ٪28 تبدیل نموده و٪35 را بھ 35/0

نسبت بھ این  از بالغین امریکایی ٪24 بعالوه 62.نا توان بودند"پنجاه و شش ھزارو نودوھفت 
ھیچ ٪21کھ امریکا بر ضد بریتانیای کبیر در جنگی انقالبی در گیر بوده نا آگاه بودند و 

ق گزارش انستیتوی   وف63.اطالعی از این کھ زمین بر گرد خورشید دوران می کند نداشتند
60شمال شرقی غرب میانھ کھ گروھی پژوھشگرغیر انتفاعی در مسایل آموزشی  می باشد ،

سھ نفر 64.میلیون نفر از بالغین آمریکایی حتی نمی توانند صفحھ اول یک روزنامھ را بخوانند
یا پیدا کنند  سال نمی توانستند اقیانوس آرام را در نقشھ دن24 و18بین سنین از ده نفر آمریکایی 

 بریتانیایی ھا نمی دانستند کھ در چھ سالی جنگ جھانی دوم خاتمھ یافت و ٪67، حا ل آن کھ 
65.کوه ھای آلپ در چھ کشوری واقع شده است دانستند  نمی 64٪

تا جایی کھ بھ ھنر، فلسفھ ، موسیقی جدی ،ادبیات و غیره و افکار روشنفکرانھ و خالقیت کھ   
و ما را از حیواناتی کھ دارای احساس     مربوط می شود مان می دھند بیشتری بھ زندگیعمق

عشق ،نفرت و رویا  مانند ما می باشند متمایز می سازد ، اکثریت عظیمی از مردم نسبت بھ 
.چنین مطالبی بی عالقھ می باشند

ن میلیو.ولی حتی ھمھ این ھا نمی تواند ابعاد افراطی سیاست ھای تساوی طلبی را نشان دھد
 کھ حتی قادر نیستند کھ در حدیھا نفر از مردمی کھ بھ بیماری زوال عقل مبتال می باشند 

بشناسند در انتخاب رھبری ملی کشور لباس خود را بپوشند یا اعضای خانواده خود را 
در بررسی روی بیماران در کلینیک ھای روانی در رود آیلند و در .مشارکت می کنند

برایان . بیماران در انتخابات شرکت کرده اند٪64 و ٪60 بھ ترتیب پنسیلوانیا مشخص شد کھ
 از بیماران با زوال عقل مالیم و در حدود ٪37آت از دانشگاه براون مشخص نموده کھ  .آر

66. بیماران با زوال عقل شدید در انتخابات رای داده بودند18٪

وین توده ھای وسیع اجتماعی جامعھ  امروزه جامعھ ن با توانایی باال،در موضوع انتخاب افراد
از صنعتگران و شاعران با استعدادی کھ قبًال در آفریننده فرھنگ ھای ملی بودند، محروم   را

نگاھی بھ باجھ فروش مطبوعات فروشگاه ھای محلی یا نگاھی بھ صدھا کانال 67.نموده است
.تلویزیونی تجربھ تلخی خواھد بود



رفاه و باروری 

.نگاه کن بھ آن کودک شادمان کھ در مقابل چشمانمان می رقصد
"کودک "سارا کولریج ، 

 ضد اصالح نژادی است ؟  ی طبیعت مبتنی برس در اسایآیا ھدف دولت بھ اصطالح رفاھ
 شکلی از ارثی نگری بیرحمانھ را در 1936جولین ھاکسلی زیست شناس معروف در سال 

.سخنرانی گالتون خود در برابر جامعھ اصالح نژاد گرایی بیان نمود
، نبایستی ... گفتھ می شود از نظر ژنتیکی فقیر تر است ، کھ... جامعھپائین ترین قشر

دسترسی آسانی بھ امداد یا درمان بیمارستانی داشتھ باشد زیرادر غیر این صورت آخرین 
وجود دارد حذف می گردد وبرای فرزندان آنھا بھ دنیا کنترلی کھ بر فرایند انتخاب طبیعی 

آمدن وباقی ماندن آسان می گردد،عدم اشتغال در بلند مدت وسیلھ ای برای نا بارورکردن است 
68.موکول بر این شرط باشد کھ نبایستی فرزند بیشتری بھ دنیا آیدیا حداقل ھرگونھ امداد 

بیان شده و بسیاری از  کسادی عظیم اقتصادی بایستی بھ خاطر آوریم این حرف ھا در اعماق
افرادی کھ در شمار کمک بگیران اقتصادی از دولت قرارداشتند بھ سادگی قربانی سیاست  

.ھای مالی شکست خورده دولت بودند و نھ ژن ھای بدشان
ی کھ تحت حمایت مالی دولت است فقط برای دوسال حقوق  اگرچھ بھ طور متوسط مادر

نوزادیدر زمان نوجوانی صا حب مادرانی کھ ھرگز ازدواج نکرده اند و دریافت می کند، 
این مورد 69.وابستھ بھ کمک خواھند بودمی شوند بھ طور متوسط در مدت ھشت سال یا بیشتر

10بھ طور متوسط مادران نوزادان نامشروع .ھا اصطالحًا حالت حاد حمایت دولت می باشند
این نوزادان کمک 70.ارای نوزاد مشروع کسب می کنندن دمادراضریب ھوشینمره کمتر از

71. قربانی خشونت می نمایندخارج از مقیاسی بھ اجتماع آتی کودکان مطرود ، رھا شده و

 کھ دارای توانایی متوسط ویا باالتر یزن جوان.اقتصادی استسازوکارھا  این رسدبنظر می
دی سازنده می نگرد و وسوسھ کمی  از متوسط است بھ بسیاری از فرصت ھای زندگی با دی 

دریا فت حقوق زمان بیکاری کم اھمیت دارد ، حال آن کھ زنی کھ دارای بھره ھوشی  برای 
کمی است ممکن است منطقًا  کمک دولت را بعنوان بلیطی برای استقالل و آزادی خود از 

وق بیکاری این منطقی است کھ ھرچھ حق.واقعیات تلخ کارھای با حداقل حقوق تلقی نماید
معذالک ارتباط بین اقتصادیات وباروری  .بیشتر باشد وسوسھ دریافت آن بیشتر می گردد

 بعنوان مثال دانیل وینینگ .بعنوان عاملی کھ اثبات نشده مورد چالش قرار گرفتھ است
متخصص جمعیت نگاری خاطر نشان می کند کھ حقوق بیکاری کمتر در ایالت ھای جنوبی 

72.ھای بارآوری بھ نحو موثری نشده استباعث کاھش الگو

جامعھ موظف است از ضعیف ترین اعضای .در این جا ما با معمای وحشتناکی روبروھستیم 
خود مراقبت نماید ولی آن روی سکھ این است کھ با این اقدام بھ نحو موثری باروری زنان با 

ضریب  ازدواج با مردان با این زنان عمومًا تمایل بھ(داده ایم  کم را افزایشضریب ھوشی
و ما با تولد ھر ).گفتھ می شود"ھماھنگجفت جویی " کم دارند کھ بھ این ازدواج ھوشی

مادران متکی بھ مزایای بیکاری بھ طور .فرزند پول بیشتری بھ آن ھا پرداخت می کنیم
 فرزند 1/2 فرزند و مادران غیر وابستھ بھ مزایای بیکاری بھ طور متوسط 6/2متوسط دارای 

در واقع ھمھ جوامع نوین با . این عامل مھمی در الگوھای باروری آمریکا است73.می باشند
.ھمین معما روبرو می باشند

ضریب وفق گزارش سازمان زمینھ یابی ملی سراسری جوانان در آمریکا ھمبستگی بین
 سال 45 تا 40ن  اندازه گیری شده در سال ھای آخر نوجوانی و تعداد فرزندان در سنی  ھوشی
ضریب برای  با تخمین اضافیگرھارد مایسن برگ متخصص ژنتیک. است-139/0برابر 



معنی این در غیاب تغییرات محیطی. محاسبھ نموده است٪50 برابر یقابلیت توارث ، ھوشی
 در ضریب ھوشی ھر امتیاز 8/0 متوسط مردم آمریکا در حدود ضریب ھوشی ، این است کھ

.می یابدھر نسل کاھش 
چھ باید کرد ؟ آیا زنان فقیر و فرزندانشان را از کمکھای مالی دولت محروم نمود؟ آیا برای 
زادوولد بیشتر بھ طبقات باال رشوه داد؟ یا شانھ ھای خود را با بی عالقگی باال انداختھ و اجازه 

ی ،چھ می توانیم  نماید؟ در واقع با توجھ بھ واقعیات اقتصادنزولدھیم جامعھ از نظر ژنتیکی 
بکنیم؟ یقینًا حداقل ضروری است کھ خدمات مربوط بھ برنامھ ریزی خانواده را برای فقرا 

.افزایش دھیم
 بر الگوھای -خارجی ھم داخلی و ھم-این حقیقتی ساده است کھ سیاست ھای جاری دولت

ستمداری ، ، برای ھر سیااز آنجایی کھ نسل ھای آتی وفق تعریف . استموثر بودهباروری 
قلمروعمومی عمدتًا بھ صورت افقی تعریف می شود حوزه انتخا باتی صفر بھ حساب می آیند 

 در حالی کھ آثار عمودی یا طولی بھ دامنھ  - یعنی بین افرادی کھ در حال حیات می باشند   -
.امور خصوصی ارجاع شده و بنابراین نادیده گرفتھ می شود

عمودی مخالف می باشند ، و معتقدند کھ از آنجایی کھ  /ن مقابلھ افقیاصالح نژاد گرایان با ای
پتانسیل بسیار بزرگتری از نظر نفوس در مقایسھ با افرادی افرادی کھ ھنوز بھ دنیا نیامده اند 

وفق تعریف .کھ در حیات می باشند تشکیل می دھند ،بھ حقوق آن ھا بایستی اولویت داده شود
ورقابت در بین افرادی کھ در قید حیات می باشند ، و آنچھ ممکن تالش سیاست عبارتست از
بعضی از جناح ھای سیاسی باشد ممکن است برای فرزندان ایشان باعث است پیروزی برای 

مصیبت گردد درست مانند مواردی کھ مصیبت برای والدین باعث آتیھ خوب برای فرزندان 
.گرددمی 

ر جنسی را از تولید مثل جدا نماییم ، ھریک می تواند بدون حال ما این توانایی را داریم کھ امو
 صاحب  نطفھ نر بدوندر حال حاضر حتی این امکان وجود دارد کھ زنان .دیگری انجام گردد

 خصوصی افراد ،اصالح  هبنابراین ضمن واگذاری حقوق جنسی بھ حوز.74فرزند شوند
واقعی انسان ھای آینده را تعریف می کند طلبان حقوق تولید مثل را از آنجایی کھ آنھا طبیعت 

.آن تمام خواھد شددر صورتی در جامعھ نادیده انگاشتھ شود فقط بھ ضرر 

ضریب ھوشی    جرم و

 کھ خون پدرم است،خونیآه خون ،
کھ در این رگھای آلوده جریان دارد،

اگر شما آنرا روی این خاک آلوده بریزید،
... تواند این جنایت راپاک کندمی

"سنسی "پرسی بیش شلی 

شامل الکلیسم ،   بازی می کنند کھ در حقیقت ژن ھا  نقش اصلی را در ھمھ رفتارھای انسانی  
 ، مصرف قھوه سیگار کشیدن، در خود ماندگی ،ھراس بی دلیل ، روان رنجوری ، بی خوابی

و  رضایت شغلی ، مشغولیت ھای تفریحی  ، اسکیزوفرنی ، ازدواج و طالق 75)ولی نھ چای(
شگفت این کھ اگرچھ یک مطالعھ نشان می دھد کھ ژن ھا نقشی در توان  .ھراس ھا است



، مطالعھ دیگری نشان می دھد کھ درک تن صدا کامًال ارثی است و قابلیت    76خوانندگی ندارند  
یبًا ھم ارز خصوصیت  تخمین زده است کھ تقر8/0توارث  کری در مقابل تن ھای موسیقی را 

 پرورش دھندگان 77. می باشدھای پیچیده ژنتیکی ،مشخصھ ھای رقابتی مانند طول قد افراد 
حیوانات و حتی دارندگان حیوانات خانگی در مورد تفاوت ھای درون گونھ ھا شکی ندارند ، 

.ارندانسان ھا با یکدیگر تفاوت ماھوی دو ھمھ ما از تجربیات ھر روزه خود می دانیم کھ 
.ظاھرًا ژن ھا در انجام جرم ھا نیز نقشی بازی می کنند

با این فرض اداره می شد کھ   قرن نوزدھم ، سامانھ قضاوت در مورد جرایم ھنوز در اواسط 
در اواخر  .انسان دارای اراده آزاد است و جرم گناھی تصور می شد کھ مستحق کفاره بود

انسان شناسی فیزیکی جرم را بنیان گذاری مورل رشتھ .ای. پزشک فرانسوی بنام بی1850
گالتن ، خود مدافع کاربرد روش ھای اجباری برای محدود نمودن زادوولد نھ فقط  .نمود

 درست 1876  در سال  78.یا مجرمین محرز بلکھ ھمچنین فقرا بوددیوانگان بلکھ سبک مغزان 
 و پزشک یھودی ایتالیایی توسط داروین جرم شناس توارث انسان پنج سال بعد از انتشار کتاب 

 کوشش نمود در آن طبیعت زیست اورا منتشر نمود ،انسان مجرم  مبروسو کتاب سزار ُل
مبروسو ادعا نمود در کالبد شکافی ھا بعضی از مشخصات و ُل.شناختی مجرمیت را نشان دھد

ر مغزی  کھ مشاھده نموده بود محرز نمود کھ دارای ساختاعالئم فیزیکی  مجرمین مادر زادی
اگر چنین جبری گرایی زیست شناختی را قبول کنیم ، تنبیھ فاقد معنی  .بودندنوع ابتدائی 

.خواھد شد
امروزه نظریھ ھای لمبروسو طرفدارانی ندارد ولی مطالعات مربوط بھ نقش ژن ھا در وقوع 

1982 مطالعھ ای کھ در سال  حاصل ازیافتھ ھای.جرم فقط بھ قرن نوزدھم محدود نمی گردد
 کھ نرخ جرم در کودکانی کھ بھ فرزند خواند گی قبول شده اند هدر سوئد انجام شد چنین بود

9/2نداشتند برابر مبنی بر ارتکاب جرم محکومیتی خوانده ،اگر نھ والدین طبیعی و نھ والدین 
ولی افزایش یافتھ است ٪7/6اگر یکی از والدین طبیعی مجرم بوده این نرخ بھ  . بوده است٪

 افزایش ٪1/12اگر ھردو نفر والدین طبیعی مجرم بوده باشند این نرخ تقریبًا بھ دوبرابر یعنی 
79.می یافتھ است

در ابتدا چپ گرایان گرایشی با ھمدردی بھ اثبات گرایی زیست شناختی نشان دادند ولی بزودی  
ود بھ آن  تعیین می شیمحیطشرایط مارکسیست ھا با دیدی کھ انگیزه ارتکاب جرم توسط 

آنارشیست ھا حتی با مجرمین با این طرز تفکر کھ آن ھا شورشیانی می باشند کھ .نگریستند
جرم در یک نظام سرمایھ .بی عدالتی اجتماعی را مورد چالش قرار داده اند برخورد نمودند   

.رد توجیھ می گردیدتحت عنوان انقالبی ُخداری

" ، حق پدری  جرم شناسی باشد شناسی اگر فرانتس بوآ ز تساوی طلب  پدر مردم فرزند (
 وی در نظر کھ می گردد فردیرلند تفویض تسا.بھ ادوین ای)جامعھ شناسی "خوانده 

 او کتاب 1914در سال  .یادگیری محصولی اجتماعی نامرتبط با ساختار زیست شناختی بود
بھ .ر تمام قرن بیستم گردید را منتشر نمود کھ با نفوذ ترین کتاب در این رشتھ دجرم شناسی 

لحاظ ھمدردی گسترده با مضمون این کتاب و بھ دلیل نشرھای تجدید نظر شده آن بسیاری از 
کتاب ھای درسی کھ در این رشتھ منتشر شدند حتی نامی از ضریب ھوشی نبردند و اگرھم 

.اشاره ای می شد تاثیر آن  عمدتًا انکار می گردید
ھ ھوشمندي بھ نحو پیگیري نشان داده اند كھ ضریب ھوشي افرادي ھمزمان مطالعات مربوط ب

 نفر 200رتبھ بندي ھوشي .كھ مرتكب عمل مجرمانھ اي شده اند كمتر از عموم مردم مي باشد 
مركز بازآموزي آیووا تحت آموزش بودند نشان مي دھد ضریب از جوانان بزه كاري كھ در 

متوسط ضریب ھوشي .دختران بوده است براي 1/94 براي پسران و4/90ھوشي متوسط 
  سوابق پلیس 80. برآورد گردیده است5/105 و دختران عادي 103براي پسران غیر بزه كار  



 پسر در بخش كنترا كوستا ي كالیفرنیا رابطھ ضریب ھوشي با 3600 در مورد 1969در سال 
10در یك دوره  نفري از پسران ساكن لندن 411  یك گروه 81. نشان مي دھد-31/0بزه را 

در حالي كھ    .مقایسھ شوند غیر بزه كار باسالھ مورد مطالعھ قرار گرفتند تا گروه ھاي بزه كار  
بصورت  بھ باال بودند 110 نفر پسراني كھ داراي ضریب ھوشي 50فقط یك نفر از 

 بھ پائین بود در این 90 ، یك نفر از پنج نفري كھ ضریب ھوشي آن ھا  مرتكب جرم شدندمكرر
بلویو در سال ھاي اواخر -بینھ و وكسلر-  اززمان ایجاد مقیاس استانفورد82.بقھ قرار گرفتندط

 نمره 8 مكررا معلوم شده كھ نمونھ افراد بزه كار در مقایسھ با عموم مردم عادي 1930دھھ 
مي توان حدس زد  .مفرط نمي باشداین تفاوت عمده اي است ولي 83.ضریب ھوشي پائین ترند

بق جوان ھایي كھ دربزه كاري مھارت كمتري داشتند تحت كنترل قرار مي گرفت   كھ اگر سوا
مجرمین .ھمین گرایش كلي در بین جمعیت بالغین وجود دارد .شاید این تفاوت كمتر مي گردید

 نمره یا نیم انحراف معیار 8 مي باشند كھ 92بطور متوسط داراي ضریب ھوشي در حدود 
84.پائین تر از متوسط مي باشد

 درحالي كھ بھ سیخ  ، مغلوبموضوع چیست؟ زندگي بھ خودي خود رقابتي بي رحمانھ است
حال تمدن قواعدي را تحمیل مي كند           .كباب مي شود روي آتش فاتح بھ آرامي كشیده شده

كھ بعضي از افراد را براي پیروز شدن در مزیت قرار )با عنوان ارزش ھاي طبقھ متوسط (
.ي را تصور كنید كھ سریع ترین دونده تنھا نفري است كھ بھ او شام داده شودشرایط.مي دھد

بعد از مدتي یقینًا كند ترین رقیب وسوسھ مي شود تا بر سر او ضربھ اي بزند تا این كھ بیھوده 
افراد موفقي از ھر .ھمین در مورد ھوشمندي صادق است.سعي كند در مسابقھ برنده شود

نیازي بھ ارتكاب بزه براي ثروتمند شدن ورس ، جراح و وكیل دعاوي كارگزار ب مانند صنف
ندارند ، ولي در مقیاس ھاي پائین حرفھ اي افرادي وجود دارند كھ با ھوشمندي كم محكوم بھ 

آیا حداقل بخشي از توضیح در مورد دالیل رفتار مجرمانھ بھ ھمین  .زندگي برده وارمي باشند
سادگي است؟ 
 جنایت و مکافات  در کتاب نوع دوستی ، عاملی در جرم است؟ مبود ارثی  کتا چھ میزان 

ف  قبل از این کھ  نزول خوار پیر را با تبر از پای در آورد ،ابتدا   ل نیُکداستایوسکی ، راسُک
روشن است کھ در میان عامھ مردم تعداد زیادی از افراد وجود .بزه خود را توجیھ می کند 

.جرم در بھترین شکل خود احساسی  توسعھ نیافتھ استدارند کھ برای آن ھا 
آیا می توانیم واقعًا وظیفھ دشوار ھدایت تکامل انسان را بھ دیوان ساالران واگذار کنیم؟ آیا ما 
ھنوز از فھم چگونگی طبیعت جرم دور نیستیم؟ آیا نمی خواھیم بی تفاوتی بین مردم اشاعھ 

وبی مانند احساس ماجراجویی و عالقمندی بھ مخاطره گردد؟ آیا جرم دنبالھ آماری صفات مطل
نمی باشد؟ 

    مھاجرت 

سکونت و استیال بر گونھ ھای ما کوشش زیادی برای کوچ وحرکت بھ اطراف واکناف و
ا شده ، مغلوب   در این روند تمدن ھای متعددی کامًال جابج .ندتمامی این سیاره صرف نموده ا

توسط بیگانگانی کھ بھ سرزمین آنھا وارد شده بودند پایمال و ناپدیدشده ، نفوذ کرده و حتی 
از نظر اقتصادی تخصص بھ نحو دائمًا گسترده تری جایگزین خود کفایی شده و  .ند ه ا شد

ی طبقات حاکمھ ای را خلق نموده کھ در غالب موارد از زمینھ ھای متعدد قومی عضو گیر
85.نموده اند

خزانھ  جھانی استعداد ھا با کوچ افراد از کشور الف بھ کشور ب نھ کاھش و نھ  از آنجایی کھ 
معذالک در این نقل . است کھ حاصل جمعش صفر می باشدپدیده ایافزایش می یابد مھاجرت 



کا تعداد ایاالت متحده امری.وانتقال ھا بعضی از کشور ھا برنده وبعضی دیگر بازنده می شوند
با استعداد زیاد را جذب می کند ولی بسیاری دیگر نیز کھ خارج شدن آنھا از          زیادی از افراد  

میانگین ضریب . بھ این کشور وارد می شوندپائین ترین مقیاس اقتصادی نا محتمل است
 یا فقط در حدود یک سوم انحراف 95 در حدود 1980مھاجرین در سال ھای دھھ ھوشی 

 این تفاوت بقدر کافی کوچک است کھ  86.ن تر از متوسط  تخمین زده شده استمعیار پائی
.فاقد مزیت را برای بسیاری از تازه واردان توجیھ می کندبخوبی شرایط محیطی 

بشر اولیھ بھ آرامی کوچ می نموده و بھ لحاظ دوره ھای طوالنی انزوای نسبی ژنتیکی تنوع 
. استنمودهاین انزوا را تضعیف ب در حمل ونقل امروزه وقوع انقال.ایجاد کرده است 

 زبان ھایی 6809 از ٪53تخمین زده کھ )یونسکو(سازمان آموزشی و فرھنگی سازمان ملل 
. با خطر انقراض مواجھ خواھند شد2100کھ در سراسر دنیا با آنھا گویش می شوند در سال 

چنانچھ در  ،اه با اتالف تنوع ژنتیكي  بھ ھمر87"خزانھ اندیشھ و دانش انساني "نابودي این 
.مي گردید در میان بوم شناسان باعث نگراني وھراسھر گونھ دیگري وقوع مي یافت 

يتاریخچھ و سیاست ھای اصالح نژاد   



ریخچھ مختصری از جنبش اصالح نژادیتا

 در تکامل یگردآور-یگر مراحل کشاورزی و دامپروری  نشان از خاتمھ دوره شکاراولین
افالطون اولین  جمھوریت تا جایی کھ بھ شواھد کتبی مربوط می شود ، کتاب .انسان است

. استیتئوری در اصالح نژاد رسالھ 
موقعیت ھم  و سازوکار تکامل ھم  ،توسط داروین1859 در سال  منشاء انواع با انتشار کتاب

در طرح عظیم تر طبیعت مشخص گردید ، بعد از آن اجتناب ناپذیر بود کھ بشر تمایل بھ   انسان 
ھمزمان، آن ھا در مورد عواقب .نامیده می شود"نژاد "آن چیزی داشتھ باشد کھ اصالح 

داروین کھ خودش بھ یک داروین .ندژنتیکی  حذف انتخاب طبیعی در جھان نوین نگران شد
:اجتماعی حقیقی مبدل گردید  با ناراحتی بھ این واقعیت اشاره می کندرای گ

ما حداکثر توان خود را بکار می بریم تا روند حذف را سد کنیم ، ما تیمارستان ھا را برای 
 را برای افلیج ھا و بیماران می سازیم ، ما قوانینی برای فقرا وضع  ھان بیمارستا ،دیوانگان

 تا آخرین لحظھ   افرادشکان ما منتھای مھارت خود را برای نجات جان ھمھمی کنیم ، و پز
بنابراین اعضای ضعیف جوامع متمدن انواع مانند خود را تکثیر می ...حیات بکار می برند

ھیچ فردی کھ در پرورش حیوان ھای خانگی دستی داشتھ باشد کمترین شکی ندارد کھ .کنند
88.ن بسیار مخرب باشداین روش بایستی برای نژاد انسا

 تحقیقاتی در با نام 1883سر فرانسیس گالتون ، پسر عموی داروین درکتاب خوددر سال 
کتاب ھای او پیش تر در .را بدعت گذاشت "یاصالح نژاد " اصطالح توانایی ھای انسان 

ر کا)1874(طبیعت و تغذیھ آن ھا:مردان علمی انگلیسو )1869(نبوغ ارثی خود بنام  
گالتون ھمچنین یکی از نخستین افرادی بود کھ اھمیت مطالعات .پیشگام خود را انجام داده بود

برخالف پسر (حت نظرات خود را ھمچنین اوّص.مربوط بھ دوقلو ھا را بھ رسمیت شناخت
 کھ مدعی بود کھ  ثابت نمودآن دورهدرارتباط با رد المارکی گری )عموی معروف تر خود

.را می توان بھ فرزندان انتقال داد  کسب شده صفات
از پشتیبانی ی   در لندن افتتاح شد و اصالح نژاد  ی انجمن آموزشی اصالح نژاد 1907ر سال د

.جی.اسنو ، اچ .پی.ھوه الک الیس ، سی بزرگانی مانند بین نخبگان انگلیس شاملگسترده ای
امروزه ھیچ عذر  "الذکر نوشت کھ نویسنده اخیر .ولز و جرج برنارد شاو ،  برخوردار بود

 می تواند تمدن ما را از   ی اصالح نژادکیش کھ تنھا  نیستموجھی برای رد کردن این حقیقت
89".داشتند ، نجات دھد سرنوشتی کھ تمدن ھای پیشین 

 ریچارد داگ دیل مطالعات 1870در سال ھاي دھھ .این جنبش در آمریكا نیز توانمند بود
 عضو این خانوانده 709د خانواده جیوك را منتشر نمود، طبق یافتھ او معروف خود در مور

قب   سرپرستي افراد عگسترده ايبصورت1880در سال ھاي دھھ .داراي سوابق جنایي بودند
افتاده ذھني براي جلوگیري از تولید مثل آن ھا معمول گردید و تا آخر قرن مواردي از عقیم 

 افتتاح اداره سوابق اصالح نژادي در 1910سال .ام گردیدسازي افراد عقب افتاده ذھني انج 
الكساندر گراھام بل كھ خود با زن ناشنوایي  .بندر كولد اسپرینگ در النگ آیلند صورت گرفت

ھمسر یابيازدواج كرده بود و نسبت بھ زادو ولد بین افراد ناشنوا نگران بود ، بیمناك بود كھ 
او عضو معتبري از  .فراد آن ھمھ ناشنوا باشند منجر گردد انتخابي بتواند بھ جامعھ اي كھ ا

.جنبش اصالح نژاد گرایان امریكا گردید
ھم در بریتانیاي كبیر و ھم .نفوذ جنبش اصالح نژاد ي از تعداد اعضاي آن ناشي نمي گردید

 و بلكھ نفوذ این جنبش بھ ثروت.در امریكا وابستگان بھ این جنبش از چند ھزار بیشتر نبودند
.نفوذ گروھي نخبھ و متاسفانھ داراي گرایش بھ نخبھ گرایي مربوط مي گردید

 اصالح نژادي در بسیاري از شھرھاي امریكا افتتاح گردید وتعدادي انجمن ھای1910بعد از 
 شركت 1912 لندن در سال شھراز امریكائي ھا در اولین كنگره بین المللي اصالح نژادي در



 در نیویورك برگزار 1932 و 1921 كنگره بھ ترتیب در سال ھاي دومین و سومین.نمودند
.شد

شروع شد اصالح نژادگرایان بھ ارتش امریكا براي برگزاري زماني كھ جنگ جھاني اول 
انجام آزمون ھوشمندي كمك رساندند، وبعد از جنگ فعالیت زیادي براي گسترش آرمان خود 

سھ برابر نمودن نھاد ھاي نگاھداري افراد    نقش عمده اي براي 1920در سال ھاي  .دادند
 در رابطھ با عقیم 90.معلول ذھني و افزایش مراقبت و سرپرستي از این افراد معمول نمودند

نھ .در این مورد شكاف وجود داشتسازي بر خالف اعتقاد عمومي بین اصالح نژاد گرایان 
مي نھني از عقیم سازي حمایت كمیتھ ملي بھداشت ذھني ونھ كمیتھ پیشگیري از عقب ماندگي ذ

اكراه بھ این لحاظ بود كھ اصالح نژاد گرایان گروھي راست اندیش بخشي از این 91.نمود
ھمچنین نمي خواستند  .بودند و از این بیم داشتند كھ عقیم سازي آداب جنسي را سست نماید 

.شھرت جنبش اصالح نژادي با شائبھ حمایت از چند ھمسري لكھ دار گردد
حتي با وجود . ایالت امریكا قوانین مربوط بھ عقیم سازي را گذرانده بودند31 ، 1931 سال تا

 این 1958تا سال .این قوانین تعداد افرادي كھ عمًال عقیم شدند در مقیاس ملي نسبتًا كم بودند
ا  ت1958 رسید كھ در مقایسھ با بیست میلیون نفر كھ بین سال ھاي  92 نفر 60926تعداد فقط بھ 

 در 1984 تا 1979 در ھندوستان و سي میلیون زن و ده میلیون مرد كھ بین سال ھاي 1980
 ، رقم چنداني  93چین عقیم شدند كھ تعداد نامشخصي از این افراد بزورمجبور بھ این كار گشتند

.را تشكیل نمي دھد
مریكا را  زیردریایي ھاي آلماني در جنگ بین الملل اول، موقتًا مھاجرت آزاد بھ احمالت

 كنگره در تصویب قوانین مھاجرت بھ شدت تحت نفوذ مالحظات  1924در سال .متوقف نمود
اصالح نژادي قرارداشت ،بھ نحوي كھ جریان مھاجرت طوري تنظیم گردید كھ در كلیات 

 سھمیھ مبادي ملي بعنوان زیر 1929در اول جوالي .منعكس كننده تركیب قومي كشور باشد
. مھاجرت بھ امریكا برقرار گردیدبناي سیاست گذاري

در اینجا فقط بھ توجھ فوق  .تاریخچھ متعاقب اصالح نژادي در چھار بخش بعدي ارائھ مي شود 
جستجو در مركز آن الین كتابخانھ      .العاده اي كھ بھ این مطلب مي شود اشاره مي كنیم

)Worldcat" یا OCLC(رایانھ اي   عنوان كتاب در 3200در اینترنت مشخص نمود كھ"
 گالتون كھ این 1883ھشتادوچھار جلد از این عناوین قبل ازكتاب .این ارتباط منتشر شده است

.نام را ابداع كرده منتشر شده بودند

 براي عناوین منتشر شده در مورد اصالح نژاد گرایي OCLC ازنتیجھ جستجو

243
128
138
146
230
396
582

1949-1940
1959-1950
1969-1960
1979-1970
1989-1980
1999-1990
2005-2000

84
14
23

124
536
419
569

1883قبل از 
1889-1883
1899-1890
1909-1900
1919-1910
1929-1920
1939-1930

 اضافھ 2000-2006اگر مدارك صوتي و تصویري  نیز بھ عناوین منتشر شده بین سال ھاي 
 سند در این دوره شش سالھ مي رسد كھ از متوسط سالیانھ كتاب ھایي  822عداد بھ شود این ت

با توجھ بھ پیشرفت انقالبي دانش . منتشر شدند بیشتر است1910-1919كھ در دوره اوج 
در .ژنتیك ، این ادعا كھ این گرایش بھ صورت منحني افزاینده اي خواھد بود گزافھ نمي باشد



 در مورد اصالح نژاد گرائي در اینترنت منتشر مي شود رسانھ اي كھ ضمن سیلي از مقالھ ھا
 در گوگل 2006جستجویي كھ در ژانویھ . وجود خارجي نداشت1910-1919در سال ھاي 

یافتھ در آوریل انتشار عناوین 231000 در مقایسھ با 1840000انجام شد تعداد مدارك را    
كھ اصالح نژاد گرایي یك پدیده فراموش شده  بنابراین این تصور عامیانھ . نشان داد2004

.تاریخي است بھ روشني امري نادرست مي باشد

آلمان  

بصورت عامیانھ بعنوان ایده ئولوژی  ھولوکاست معرفی می شود اصالح نژادی امروزه فلسفھ 
لئو اشتراس فیلسوف و عضو .وئی شدید قرار گرفتھ است و بھ ھمین جھت مورد تھمت و بدگ

:ابداع نمود "تنزل بھ ھیتلر گرائی "، قاعده ای را تحت عنوان صھیو نیست آکادمی یھودی 
یک نازی می  X معتقد بھ اصالح نژادی است پسX.ھیتلر بھ اصالح نژادی معتقد بود 

94.باشد

ن نمی توان خط مشی اصالح نژادی را مورد بدون بررسی تاریخچھ اصالح نژادی در آلما
. برگردیم 1945 تا 1933بھ ھمین منظور بایستی بھ زمانی قبل از دوره .مباحثھ قرار داد

 بھ داروین گرائی– در آلمان  فقطوالبتھ نھ– آلمان ثروتمند طبقات در اواخر قرن نوزدھم
بنابراین .گرایش یافتند بودند ھانباشتثروت بی تنا سبی کھ  ،بھ لحاظ توجیھی برای جتماعیا

 برای  را مطرح نمود کھ ر الکساندر تیل  این تصو1893شگفت آور نیست کھ در سال 
مشکل خواھد بود کھ  "بار بیایند ان رقابتی بعنوان سازوکار نیل بھ پیشرفت دمردمی کھ با وج

95" روی بیاورند سم لی سوسیارویای بھ 

موضوع .د نیز موضوعی بود کھ بسیاربد استعمال می گردیدگذشتھ از طبقھ اقتصادی ، نژا
طبیعت گرای فرانسوی در سال  )1707-1778( ژرژ بوفون  انحطاط در حیوانات توسط

کنت  . توجھ عمومی را بھ خود جلب نموده بود1820 مطرح شد و در سال ھای دھھ   1766
تری داد و آنرا برای انسان این مفھوم را بسط بیش)1816-1882(ژوزف دو گوبینو فرانسوی 

"نوردیک "را بعنوان اصل پذیرفت کھ مبنای مردم "آریائی  "ھا بکار بست و نژادی 
سکونت می از نظر او آخرین بازماندگان گروه ھای آریائی در شمال آلمان و انگلستان .بودند
نجربھ انحطاط طبق عقاید گوبینو زادو ولد گونھ ھای نوردیک با سایر گروه ھا م.کردند

.گوبینودر آلمان با بیشترین استقبال مواجھ شد.نوردیک ھا می گردد
در مورد زادو ولد در بین مردم این عقیده ماتور آلمانی اوتو آمون آ مردم شناس 1895در سال 
گونھ خالص و اصلی دارای جمجمھ بلند و اندکی تیره  و گونھ ھای با " می نمود را تبلیغ

سایر انواع متوسط و آمیختھ ، در بین این انواع با .ندکی روشن تر می باشند جمجمھ گرد و ا
موفقیت زیاد شمرده نمی شوند، بلکھ در تالش برای بقا تسلیم می گردند ،زیرا آن ھا فقط 

96".بعنوان فراورده فرعی برای تولید نوع بھتر بشکل اجتناب ناپذیری خلق شده اند 

کھ برخی دارای روابط سببی با یکدیگر بودند ن آلمانی از پزشکا گروه بالنسبھ کوچکی
بنیان گذار .موضوع اصالح وانحطاط نژادی گالتون را از زاویھ چپ گرایانھ  تبلیغ می نمودند

 ، 1891در سال .یک سوسیالیست بود)1860-1940(اصالح نژادی در آ لمان ، آلفرد پلوئتز 
د زوال گونھ ھا  منتشر نمود ، ولی  اگرچھ بروشوری درمور)1857-1919(ویلھلم شالمایر 

تحت تاثیر مفھوم انحطاط  شالمایر  ، داشتتمرکز گالتون در مورد توانائی ھای ذھنی عالقھ
شالمایر معتقد بود کھ داروین با کشف طبیعت علیتی تکامل  باعث شد این روند .فیزیکی بود

-1931(آلفرد گروت یان   .مخالف بودشالمایر با تئوری ھای نژادی گوبینو .قابل کنترل گردد



"با خطر انحطاط ژنتیکی موافق بود وتئوری زوال را گامی با اھمیت در روند )1869
.مسئلھ می دانست"پزشکی نمودن 

 پذیرفتھ شدند و بھ نحو چشمگیری با 1914تزھای انجمن آلمانی بھداشت نژادی در سال 
 این نظریات ھیچگونھ اشاره ای بھ طبقھ و نژاد نظریات گوبینو در تضاد قرار گرفتند،و در

(نمی شد  توسط پلوئتز بعنوان جایگزینی  برای 1895در سال  "بھداشت نژادی  "عبارت  .
"نژادی "عنوان "اصالح نژادی "در آن دوره بجای  .اصطالح اصالح نژادی مطرح گردید

 غلط بھ معنی نژاد خاصی تعبیر می بھمتاسفانھ این کاربرد در اغلب موارد .بکار برده می شد
این تزھا تامین مسکن  خانواده مدار و حذف  ).شد اگرچھ خطاب نژاد بشری در حالت عام بود   

عواملی را کھ مانعی برای فرزند داشتن مردان شاغل در بعضی حرفھ ھا بود ، افزایش مالیات  
، کی الزامی می باشند بر الکل و تنباکو ، تنظیم  حقوقی سقط جنین ھایی کھ از نظر پزش

مبارزه با انتقال بیماری ھایی کھ در آنزمان تصور می شد کھ از طریق ارثی انتقال می یابند 
مانند سوزاک ، سفلیس ،سل و بیماری ھایی کھ در اثرشاغل بودن بھ حرفھ خاصی ایجاد می 

رھای شوند، ردوبدل کردن اجباری گواھی صحت مزاج بین زوجین ، و اعطای جوایز بھ کا
ھنری و ادبی کھ در آن ارزش ھای خانوادگی مورد تحسین و بزرگداشت قرار می گرفت   

97.بھ جوانان توصیھ می شد کھ آماده فداکاری برای اھداف خوب اجتماعی باشند.،بودند 

مباحث اصالح نژادی از بین گروه کوچکی از متخصصین 1920در اواخر سال ھای دھھ 
32/1931تز این انجمن در سال ھای .موضوع مباحثھ ملی گردیدفراتر رفتھ و مبدل بھ یک 

مجددًا بر اھمیت توارث تاکید نمود ، نسبت بھ انحطاط ژنتیکی ھشدار می داد و اھمیت خانواده 
.را تاکید نموده وزادوولد را تشویق و برای خانواده ھا مشوق ھای مالیاتی پیش بینی می نمود

فھ ای را بعنوان تضعیف کننده باروری قلمداد نموده  دوره ھای طوالنی مدت آموزش حر 
ومشاوره ژنتیکی را توصیھ می نمود و فرزند آوری افرادی کھ فرزندان آن ھا از بیماری ھای 

داشتن التزام اصالح نژادی  بھ نسبتژنتیکی رنج خواھند برد را منع می نمود و جوانان را 
.ھیچگونھ اشاره ای بھ نژاد نکرده بود یکبار دیگر 98.نسبت بھ فرزندان فرا می خواند

داروینیست ھای اجتماعی قرن نوزدھم بھ جنگ بعنوان روندی  تقویت کننده روحیھ می 
نگریستند  کھ ضعیف را ریشھ کن می نمود درست مانند رقابت اقتصادی کھ نفوس مردم را بھ 

گ جھانی اول اصالح طبقات اقتصادی وفق برازندگی آن ھا تقسیم می نمود ، ولی با ادامھ جن
. ارزیابی نمودند"ضد انتخاب گرایانھ "نژاد گرایان آن را 

ترسی واقعی قبل از خاتمھ جنگ جھانی اول در آلمان خطر واقعی افزایش جمعیت احساس 
 میلیون نفر در 67 بھ 1880 میلیون نفر در سال 45جمعیت امپراتوری آلمان از .ایجاد نمود

 بود کھ تعداد مرگ ومیرھا از تعداد 1918-1919فقط در سال .دخاتمھ جنگ اول رشد نمو
ترس جدید از کاھش جمعیت ، تبلیغ در مورد اصالح نژاد ی منفی را 99.متولدین فزونی یافت

مالتوس گرایان را بر این اساس "طرفداران بھداشت نژادی "با اشکال مواجھ نمود، ولی 
ر جمعیت مطلوب ترنداحتماًال  بیشتر توصیھ ھای مورد حملھ قرار می دادند کھ عناصری کھ د 

مربوط بھ محدودیت تولید مثل را می پذیرند وثابت شده این نوع دوستی بد موعظھ شده ضد    
نژاد "موجودیت ھمچنین ایشان نگران این بودند کھ زوال جمعیت .اصالح نژادی است

ید قرار می داد زادوولد  را  در چھار چوب تئوری ھای برتری نژادی  ،مورد تھد"نوردیک 
.بودند تلقی می کردند"نژاد برتر "خارج از نژاد را بعنوان خودکشی افرادی کھ دارای 

 او فھرستی 1920در سال  .معذالک این چیزی نبود کھ بدوًا آدولف ھیتلر را نگران سازد  
ز عبارت           ا. ماده را پیشنھاد نمود کھ اصالح نژادی در آن فھرست جایی نداشت25شامل 

.نامی برده نشده بود"نبرد من "حتی در کتاب "اصالح نژادی "



بررسی برای درک بیشتر نقش اصالح نژادی در دولت ناسیونال سوسیالیست ومحدود نکردن 
مربوط بھ اصالح نژادی در آلمان بھ مقولھ ای کوتاه بینانھ ، یکصد جلد کتاب را کھ دوره 

د مطالعھ قرار داده بودند و شامل نمایھ ھایی کھ نھ فقط اسامی خاص وایمار و نازی را مور
ھیچگونھ کوششی برای پیش داوری .بلکھ عناوین را پوشش می داد مورد بررسی قرار دادم 

در گزینش کتاب ھا جز این کھ کتاب انتخابی دوره مورد نظر را پوشش می داد در نظر گرفتھ 
این تجربھ اي است كھ ھر . این كتاب فھرست شده اند2در ضمیمھ ھمھ یکصد جلد کتاب .نشد

كس كھ دسترسي بھ یك كتاب خانھ جدي درزمان فراغت بعد از ظھر داشتھ باشد مي تواند بھ 
.آساني با انتخاب كتاب مورد عالقھ اش تكرار نماید

وشش نود.نویسندگان این كتاب ھااز ایده ئو لوگ ھاي نازي تا دانشوران متشخص غربي بودند
چھار جلد از كتا ب ھاي فھرست    .نبود"اصالح نژادي "عبارتجلد از این كتاب ھا شامل  

حتي در كتاب نبرد من و سخنراني ھاي ھیتلر .شده شامل فقط مشتي از موارد اشاره شده بود
فھرست نشده بود اگرچھ در این نوشتھ ھا اشاره ھاي عنوان اصالح نژادي تحت یك عنوان 

بنابراین بھ روشني معلوم مي شود كھ اصالح نژاد آن طوري كھ بھ آن .د شده بودزیادي بھ نژا
.موتور ایده ئولوژیكي توانمندي نبوده استنسبت مي دھند

 گویي نگریست بھ آنھیتلربا اصالح نژادي از قبل آشنایي داشت و نھایتًا با دید تائید كننده اي
کھ بیشتر "آریایي "یا "نوردیك"ي ژاد عرفان با عقاید داروین گرایي اجتماعي او و نکھ

سنخیت داشت یک پارچھ  )کھ نامش درکتاب نبرد من ھرگز ذکر نشد (باروح تفکرات گوبینو 
این تفکرات نمونھ صریحی از قبیلھ گرایی بود کھ با خرافات وعرفان آمیختھ شده ونھایتًا .بود

و استفاده از نمادھا و عالیم  دوران  مسافرت ھایی بھ ھیمالیا در جستجوی ریشھ ھا باحتی
.باستانی ژرمنیک  ھمراه گردید

گرا ی با ظاھری جزمی بوده باشد ضمنًا او ضدجھانی اگرچھ ممکن است ھیتلر یک توارث 
بجای .گرایی بود کھ تولید نژادی خالص نوردیک را ھدف غایی انتخاب ژنتیک می پنداشت 

 مساعی ھمگانی در نظر داشتھ باشد معتقد بھ نظریھ این کھ توسعھ بشریت را ھمراه با تشریک
توانایی ھایی کھ افراد نژادھای دیگر از خود نشان می دادند برای او پدیده ای     .رقابتی بود

منفی بنظر می رسید کھ گروھی را کھ او بعنوان پرچمدار تلقی می نمود بھ مخاطره می 
 ای از ارزشھا است کھ در اساسی ترین  این سامانھ ضد جھانی ارزش ھا مبین سامانھ.انداخت

.اصول ضد اصالح نژادی بود
"بھداشت نژادی "تعدادی از اصالح نژادگرایان آلمانی دارای نظراتی مخالف نگرش 

و اصالح نژاد گرای ھانس ناخت شایم یکی از ھواداران عقیم سازی داوطلبانھ .حکومت بودند
حتی . نژادی نازی ھا را بشدت رد نموده استپیشروی آلمان پس از جنگ دوم جھانی نظریات

شاید با نفوذ ترین اصالح نژاد گرای آلمانی در دوره نازی ھا بود بر علیھ ضد کھ فریتز لنتز 
پرفسور والتر شایدت زیست شناس و اصالح نژاد گرا .یھودی گرایی لب بھ اعتراض گشود

ھای آلمان تدریس می شد انکار را کھ در دانشگاه  "زیست شناسی نژادی "طبیعت ضد علمی 
ھمچنین پزشک وینی جولیوس بائر از دیگر طرفداران اصالح نژاد گرایی مفاھیم نازی  .نمود

رد نمود و نسبت بھ آثار خسارت  "فانتزی ھایی کھ از ھوا ناشی شده اند "نژاد را تحت عنوان 
زشکان اطریش و فلیکس تایتز ، عضو جامعھ پ.بارش براین جنبش بھ تلخی شکایت داشت

جولیوس .را محکوم نمود"حمایت از خون  "حامی اصالح نژاد گرایی قانون نازی با عنوان  
سوء استفاده از اصالح نژادی توسط نازی ھا را اصالح نژاد گرا ، شاکسل  زیست شناس و

رینر فتشر و کشیش سابق .مورد انتقاد قرارداد و عمًال بھ اتحاد شوروی مھاجرت نمود
لیک ھرمان ماکرمان بھ لحاظ جھان بینی متضادی کھ با نازی ھا داشتند از مقام ھای خود کاتو

برکنار شدند و فتشر نھایتًا ھنگامی کھ تالش بھ ایجاد ارتباط با ارتش سرخ نمود توسط 
100.ماموران اس اس بھ قتل رسید



با یھود ھیتلر را عقاید نژاد پرستانھ و ضدیت اصالح نژاد گرایان در سایر کشور ھا صریحًا 
 برگزار 1939در کنفرانس بین المللی اصالح نژادی کھ در ادینبورو در سال .طرد می کردند 

شد ، متخصصین ژنتیک بریتانیایی و امریکایی جھت گرایی نژاد پرستانھ اصالح نژادی در 
ا و در ھمان سال اصالح نژاد گرایان معتبر در امریک101.آلمان را مورد انتقاد قراردادند

پیش داوری  نژادی  و دکترین ضد علمی مبنی "انگلستان بیانیھ ای صادر نمودند و صریحًا 
نگاه کنید بھ (را رد نمودند "براین کھ ژن ھای خوب و بد در انحصار مردم خاصی می باشند  

).1پیوست 
ز   کنترل نھادھای علمی را بدست گرفتند و تعدادی ا   ،حکومت ناسیونال سوسیالیستولی 

دایر نمودند ،از در دانشگاه ھای آلمان "بھداشت نژادی "کرسی ھای دانشگاھی را با عنوان 
این رو اصالح نژاد گرایان ناگھان خود را در مقابل وسوسھ ترک  رویا ھای  اصالح طلبان 

.اصالح نژادی یافتند اصول درتجدید نظراجتماعی و شروع بھ اجرای 
ھ ایده ئو لوگ  جنایت ھای نازی بدل شد اوتو فن ورشوئر یکی از متخصصین ژنتیک کھ ب

 در ھامبورگ  بھ صورت 1938در سال "بیولوژی نژادی یھودیان "مقالھ او با عنوان .بود
یک جزء از نزدیک بھ پنجاه مقالھ  ظاھر شد کھ بعدًا در شش جلد با عنوان      

Forschungen zur Judenfrage) این .  منتشر شدند )ھ یھود مطالعاتی در مورد مسئل 
. یارانھ دریافت می نمودیستتحقیقات توسط حکومت ناسیونال سوسیال

فحوای این مقالھ ھا در مورد تفاوت ھای فیزیکی مابین یھودی ھای اروپای مرکزی و آلمانی 
ورشوئر این پدیده شگفت آور را کھ این گروه قومی توانستند طی دوھزار سال بدون .ھا بود
 ذکر نمود سپس او بھ درستی .مینی موجودیت خود را حفظ کنند مورد بررسی قرار دادسرز

کھ تفاوت ھایی کھ توضیح می داد مطلقًا بھ ھریک ازدو گروه کاربرد ندارند بلکھ موضوعی 
 او سعی زیادی نموده تا بھ متن این مقالھ  .است کھ در این گروه ھا دارای بسامد نسبی است  

ھ شامل مشخصھ ھایی از قبیل اثر انگشت ، گروه خونی ، یا آسیب پذیری در   لحنی علمی دھد ک
 کھ ھمگی این ھا سواالت کامًال قانونی برای مردم شناسان –مقابل بیماری ھای خاصی 

او در مجموع مدرک آسیب شناسانھ ای از نفرت نژادی در ظاھری علمی ارائھ -فیزیکی است
 پوستی دارای  ،ارای بینی ھای عقابی ،لب ھای گوشتی نظر ورشوئر ، یھودیان داز .می کند

آن ھا دارای روش گام برداشتن .مجعد می باشندرنگ کدر سرخ مایل بھ زرد و موھای 
آسیب شناختی خصوصیت ھای نژادی "سپس ورشوئر بھ .می باشند"بوی نژادی "خزنده و 

م زادوولد در یھودی ھا در خاتمھ با قبول میزان ھوشمندی باال و نرخ نسبتًا کاو .پرداخت"
:مقالھ نفرتش بھ اوج می رسد 

 نموده و می توانند تصمیم ت احساس جاذبھ نسبت بھ یھودی از مردممعتقدم فقط گونھ خاصیمن 
بھ تغییر دین دھند بویژه مردمی کھ براساس ساختار ذھنی و روانی خود احساس بھ ارتباط با 

از این نظر عنصری کھ )قط بھ ندرت دالیل فیزیکی باشدممکن است ف کھ .( می کنندتیھودی
.نبوده است"خارجی "در یھودیت جذب می شود 

سپس ورشوئر ادامھ داده ونتیجھ گیری می کند کھ مطلقًا ضروری است کھ آلمان ھا و یھودیان  
بود کھ نبرد من این نقطھ نظری مشابھ با عقاید ابرازشده در کتاب .از یکدیگرجدا باقی بمانند 

 مھمترین حقوق و التزام ھر انسانی  این است کھ   "نویسنده آن این طور بیان می کند کھ   
پس از بیان وظایف اولیھ ھر آلمانی بھ شرح فوق ، ورشائر بر ".خلوص خون را حفظ نماید 

 ، افرادی کھ از بیماری سل رنج می برند ،مبتال یان بھ ناتوانیھاسفلیسی "علیھ فرزند آوری 
بھ این معنا کھ او بدوًا و مقدمتًا نگران 102.كنداعالم نبرد می "ژنتیکی ، افلیج ھا و کوتولھ ھا 

ازدواج بین آلمان ھا و سایر گروه ھای قومی است و فقط پس از آن با ناتوانی توارثی و غیر 
.توارثی  دارای مشکل است



استفاده نمی کند او "نژادی اصالح "اگرچھ ورشائر در ھیچ بخش از مقالھ اش از عبارت 
گذشتھ از این برای  .تلقی می نماید"اصالح نژادی "خود را بھ صورت اساسی استدالل 

فردی کھ آکنده از نفرت می باشد این ادعا کھ استداللش محصول دالیل علمی و نھ احساسی 
نمی کند   درست است کھ او دعوت بھ نابود کردن یھودیان      .است ، طبیعی بنظر می رسد  

زف منگل بود ومشوق جورشائر . است ھدفولی جھت گیری و منطق وی دقیقًا نزدیک بھ آن
.ھا داشتلوفردی کھ عالقھ وافری بھ  تحقیقات روی دوقو

خطر .احتماًال در دنیا چیزی کھ نتوان آن را برای اھداف شیطانی تحریف نمود وجود ندارد
 این خیلی دلسرد کننده تر است زمانی کھ مالحظھ .سوء استفاده از دانش ھمواره با ما است

فرصت طلبی بی شرم توسط مترجمی کھ جلوی نامش عنوان شود کھ محصول فکری بیمار یا 
.دکتر گذاشتھ ترجمھ و توزیع شود 

فرانسھ ترجمھ شده زبانھ کھ براھنمای اصالح نژاد و توارث انسانی کتاب ورشائر باعنوان  
امضای او در پیش گفتار .انتشار یافت1943ده توسط آلمان در سال بود در پاریس اشغال ش

 کھ در آن بخش عمده کتاب شامل حقایقی از توارث در حدی. بود1941کتاب مورخ تابستان 
زمان شناختھ شده بود ، توزیع آماری واریانس و غیره و بسادگی کتاب درسی عامیانھ ای در  

،یوجین فیشر و نژاد گرایان معتبری مانند اروین بائر او نوشت کھ اصالح .ژنتیک انسانی بود
 واضح است کھ 103.فریتس لنتز ھمگی  نسخھ خطی را خواندند و پیشنھاد ھایی مطرح کردند

برای این کھ  مدارک برای افراد مذکور قابل قبول گردد او از گنجاندن مطالب موھن ضد 
اصالح نژاد گالتن و "مدعی شد کھ ولیھ ذکر شده بود اجتناب نمود و یھودی کھ در مقالھ ا

 او ھمچنین  104" ھدف بودھمبھداشت نژادی پلوئتز در توافق کامل از نقطھ نظر ھم محتوا و
Essaiاثر گوبینو بنام  sur linegalite des races humaines را مورد ستایش قرار داد.

ژادی مورد تحسین داروین ، مندل و کارل پیرسون نیز بعنوان پیشگامان تفکر اصالح ن
.ندوستایش قرار گرفت

*
تحت حکومت ناسیونال سوسیالیسم  سھ اتھام اصلی در ارتباط با اصالح نژادی مطرح می 

برنامھ ملی مربوط بھ آسان میری مورخ )  ، ب1933قانون عقیم سازی جوالی )الف:گردد
کشتار دستجمعی آن ھا در مراحل   آزار و اذیت یھودی ھا و کولی ھا و ) ، ث1939پتامبر س

:حال این موارد را بھ ترتیب بررسی می کنیم.انتھایی جنگ 
 این قبل از بھ  – پیش نویس الیحھ ای در شورای دولتی پروس تصویب شد 1932در سال 

ی گزینشی در موارد بیماری ھای توارثی تا زمینھ را برای عقیم ساز-قدرت رسیدن ھیتلر بود
اگر چھ عقیم سازی در مدت بیست سال گذشتھ مورد بحث قرار گرفتھ بود  .فراھم نماید

 منتقد آن بوده  ، اصالح نژاد گرایان پیشروی آلمان را شگفت زده نمود زیرا الیحھ معذالک این 
 این 1933 جوالی 14در 105.دمی دانستناضد مولد وناکار آن را از نقطھ نظر بھبود ژنتیکی و

 نافذ گردید، ولی در این شکل، عقیم سازی    1934الیحھ توسط پارلمان آلمان تصویب شد و در 
 جراحی افرادی کھ توسط عملمربوطھ بھ ویژه برای عقیم سازی  میل افراد علی رغم

وفرنی ، ، اسکیز جنون ارثی، روانی یا بیماری بدنی  ی داشت کھ بھ فرزندانشان احتمال زیاد
عالیم افسردگی حاد ، صرع توارثی ،بیماری ھانتیگتون ،نابینایی ،ناشنوایی یا نقص شدید بدنی  

در این الیحھ از نژاد ذکری 106.توارثی  و ھمچنین الکلیسم حاد مبتال شوند ، مجاز اعالم شد
 نفر 350000 تا 300000 تعداد 1939 تا 1934تخمین زده می شود کھ از سال .نشده بود

اغلب عقیم شده ھا افراد مبتال بھ جنون و سپس مبتالیان بھ اسکیزوفرنی  107.عقیم شدند
ھمزمان عقیم سازی در تعدادی از کشورھای اروپا ئی و امریکا ، اگرچھ بھ مقیاس  108.بودند

.نقش عمده ای در این مباحثات نداشتندمالحظات اصالح نژادی  .کوچکتری اعمال می گردید
ذاران آلمانی بھ نحو گمراه کننده ای عقیم سازی را بعنوان جایگزین ارزانی برای بلکھ  قانون گ



لیسای کاتولیک با عقیم سازی مخالفت نمود ولی کلیسای انجیلی  ك109.رفاه اجتماعی می دیدند
110.از آن حمایت کرد

 در کتابی با1920مباحثات مربوط بھ آرام میری توسط کارل بایندینگ و آلفرد ھوکس درسال  
. مطرح گردید ، ندارد راقانونی کردن نابودی زندگی کھ ارزش زندگی کردن:عنوان

نویسندگان کھ یکی حقوق دان و دیگری پزشک بودند استداللی صرفًا اقتصادی را پیش 
اگر چھ ممکن است موارد جانبی اصالح نژادی را در مورد قانون عقیم سازی عنوان  .کشیدند

تباطی بھ اصالح نژادی نداشت زیرا افرادی کھ بصورت نھادینھ ای نمود ،مسئلھ آرام میری ار
اصالح نژاد گرایان .امکان تولید مثل نداشتندمنفرد و در بسیاری از موارد عقیم شده بودند 

1926 بعنوان مثال در .آلمانی بھ شدت بھ پیشنھاد ھای مربوط بھ آرام میری حملھ می کردند
اگر انتخاب بعنوان اصلی "ی آلمانی این طور بیان نمود کھ بائر اصالح نژاد گرا.کارل اچ

 گرایاصالح نژاد"برای کشتن مردم بھ کار رود  ، در این صورت ھمھ ما با یستی بمیریم 
احترام نامشروط بھ زندگی ھر "درخواست نمود کھ 1931دیگر ھانس الکسن برگر در سال 

.فرد انسانی مرعی گردد  ر لوفلر اصالح نژاد گرا  نھ تنھا بر علیھ آرام  لوتا1933در سال "
"میری بلکھ ھمچنین سقط جنین بر مبنای اصالح نژادی این طوربیان نمود کھ ما آرام میری :

111."شماریم بھ نحو مستدل مردود میکھ ارزش زندگی کردن را ندارد زندگی و نابودی 

مصرف کنندگان غیر "بھ چشمرا بیماران بستري كھ امیدي بھ مداوایشان نیستمعذالک ھیتلر
می نگریست کھ وقت کارکنان و فضای تخت بیمارستان ھا را بدون ھدف باارزشی "مفیدی 

 فرمانی سری صادر نمود کھ برنامھ آرام 1939زمانی کھ او در سال 112.اشغال کرده اند
ات قابل  تخت بیمارستانی برای تلف800000میری ملی آغاز گردد صرفًا با ھدف آزاد سازی 

113.بودانتظار جنگ 

نگرش بھ جنبش اصالح نژادي کشتار تعداد کثیری از یھودیان حقیقت انکار ناپذیری است،ولی 
این حقیقت دارد كھ ھیتلر تا حدودي  . نادرست استھولوكاستبعنوان موتورایده ئو لوژیكي این 

لھ اروین بائر، یوجین تحت نفوذ كتابي راھنما در مورد توارث انساني و اصالح نژادي كھ بوسی
 ، ولي نفرت او 114فیشر و فریتز لنتز نوشتھ شده بود بھ حمایت از اصالح نژاد گرایش نمود 

بھ یھودیان براي این نبود كھ اصالح نژادگرایان بھ او آموختھ بودند كھ آن ھا را از نظر 
تمندي براي برعكس او آن ھا را رقباي قدر.نژادپست تري طبقھ بندي كندبعنوان ،ھوشمندي

یھودیان بھ لحاظ .بوري كھ او بعنوان پیشرو پیشنھاد مي كرد مي پنداشتمونژاد چشم آبي و
شكست آلمان در جنگ بین الملل اول و حقارت ناشي از پیمان ورساي مورد سرزنش قرار 

زماني كھ آشكار شد شكست جدیدي براي آلمان در نتیجھ جنگ بین الملل دوم قریب   .گرفتند
مانند كولي ھا و اسالوھا كھ گروه اولي .است ،انتقام تبدیل بھ موضوع روز گردیدالوقوع 

بایستي منقرض مي گردید و گروه دوم بعنوان برده ھاي اسیر شده از یك قبیلھ پست تر بایستي 
كشتار دستھ جمعي یھودیان ،كولي ھا وبسیاري از اسالوھا در   .مورد استثمار قرار مي گرفت 

جامعھ اصالح نژاد گرایان آلماني اعتراضي .درنھایت اختفاء وقوع یافتاواخردوران جنگ 
. ننمودندھولوكاستدر مورد وقوع 

معذالک بھ ھمین اندازه انکار ناپذیر است کھ اصالح نژاد گرایان آلمانی بودند کھ بھ خود اجازه 
 اعمالرایدادند کھ با رژیم نازی ھمکاری کرده و بھ آن کمک نمایند کھ فضایی قانونی ب

حزب گرایی قومی با تسلیم خود بھ .علیھ سایر گروه ھای قومی ایجاد نمایدسیاست ھای تنفر بر
در مقابل جھان گرایی  نھ تنھا بھ قربانیان فجایع نازی ھا بلکھ  بھ سامانھ ارزش ھا و اعتقادات 

.آسیب رساندندخود ،
باشد کھ جھت گیری ھای مصیبت  تاریخچھ روشنفکری مشحون از مواردی از ایده آلیسم می  

مسئولیت صلیب ھای مسیحیت و سوسیالیزم بایستی برای ھمیشھ .باری داشتھ است
اصالح نژاد گرایی ایده ئو لوژی ھالوکاست نمی .انگیزیسیون و گوالگ را بھ دوش بکشند

 خاص گروه کوچکی کھ خود را بھ این جنبش منتسب می نمودند یعنی یباشد بلکھ در کشور



. شریک جرم شدند ھی کھ در جو ژنتیکی در حال تغییر معاصرشان حل شده بودندگرو
معذالک این ، بر خالف آنچھ بھ شکل عامھ پسندی مطرح شده نیروی راننده ناسیونال 

بلکھ اصالح نژادی استداللی بود کھ توسط حکومت نازی بشکل مناسبی علی .سوسیالیزم نبود
.حریف گردیدرغم مخالفت صریح رھبران جنبش ،ت

وراست  چپ 
بخاطرآور

 راست سمتمی بھ ھر قد
با پاي چپ آغاز مي گردد

)گینزبرگ(الكساندر گالیچ 

، نظریھ 1915در سال  و زایش  جنگدر كتاب خود بنام ردن اصالح نژاد گرادیوید استارُج
بھ شدت مردود خواند ، و ھیوالك الیس در كتاب را "انتخاب طبیعي "جنگ بعنوان شكلي از 

اعتراض جامعھ اصالح نژاد گرایان را بر  )1917(مقاالتي در زمان جنگ تحت عنوان خود 
:علیھ جنگ با این جمالت انعكاس مي دھد

" مي سازد  جنگ انسانیت را سرزنده"گفتھگل  ھمانطور كھ طوفان دریا را از گنداب    "
كھ بھترین "، "جنگ بخش جایي ناپذیر جھان خداست "گفتو ملتكھ "شدن حفظ مي نماید 

محكوم كردن جنگ نھ تنھا پوچ "، ترایتشكھ نیز چنین گفت "صفات انسان را جال مي دھد 
.است بلكھ غیر اخالقي است  ر بھترین تفسیردر آن ھا اثري از این گفتھ ھاي صریح كھ د"

آرامش و پژوھندگي یافت نمي شود تمام آرزوھاي رفیع تر انسانیت و تمدن را بھ كناري مي 
را كھ دلیل خوبي داریم كھ نژاد را ناقص و خراب مي سازد نمي "این باز زاینده ملي "نھد و 

"ز جھان خدا تصور نماییمتوان موجھانھ بعنوان روشي براي پالودن انسانیت بعنوان بخشي ا

جنبش اصالح نژاد گرایي طبقات اجتماعي و خطوط سیاسي را در اروپا و امریكا در نوردیده 
این .نادرست مي باشداست واز نظر تاریخي انتساب انحصاري آن بھ راست گرایي سیاسي 

وزدھم  قرن ناي خالصي از سرمایھ داري لجام گسیختھ جنبش بعنوان بخشي از ره یافت بر
حتي در زماني كھ ھربرت اسپنسر در انگلستان و ویلیام گراھام سامنر .پاگرفتھ و رشد نمود

در امریكا شروع بھ انتقاد از بي عدالتي ھاي چشمگیر زمانھ خود نمودند ، چپ گرایان ھنوز 
م  بین این دو مكتب سدر مقامي نبودند كھ انتخاب طبیعي را نفي كنند و ھواخواھان سوسیالی

ماركس وانگلس خود داروینیست ھاي پرشوري بودند .كري تعارضي مشاھده نمي نمودندف
علوم تعامل ھاي كھواحساس مي كردند كھ تئوري تكامل و كمونیزم دانش ھاي مكملي ھستند 

والدیمیر لنین .متفاوت ولي مرتبط زیست شناسي و اجتماعي را مورد مطالعھ قرار مي دھند
ھ مردم از نظر توانائي ھا یكسان مي باشند را مورد تمسخر قرار   این  كھ ھمی ادعاشخود
اصلي گالتن و رھبر جنبش اصالح نژادي بریتانیا یعني كارل پیرسون یك شاگرد115.داد

با سوسیالیست فابین بود ھمینطور سیدني وب در تھیھ مقالھ اصالح نژادي در مجموعھ مقاالت 
متخصصین ژنتیك در ابتداي ایجاد دولت   . داشت تامھمكاري1890فابین در سال  نفوذ 

شوروي سعي ناموفقي براي مدل سازي تجربھ سوسیالیستي در راستاي اصالح نژادي معمول 
.داشتند

بوجود آمد کھ   "اصالح نژادی وایمار "قبل از بھ قدرت رسیدن ھیتلر در آلمان  جنبش با نفوذ     
ھمزیستی کھ .دیگر نگریستھ می شدنداز نظر آن اصالح نژادی و سوسیالیسم بعنوان مکمل یک

پدر جنبش اصالح نژادی آلمان کارل  116. دشوار است امروزهھنوز قبول آن برای جنبش چپ 



سوسیالیستی بود کھ حتی مدت چھار سال در امریکا امکان پایھ گذاری مستعمره ای پلوئتز
ھ نگار فمینیست و لبرگ روزنامدا اُ ُا.سوسیالیستی ھوادار آلمان را مورد مطالعھ قرار داد  

سوسیالیست اطریشی کھ در دوره نازی ھا بھ تبعید فرستاده شد بھ شدت جلب نظریات ویلھلم 
شالمایر بود کھ فرد اخیر کوشش زیادی جھت ایجاد پیوند بین اصالح نژادی و سوسیالیسم نمود  

رھبران از ھواخواه دیگر شالمایر ادوارد دیوید یکی  .و بشدت مخالف ھرگونھ نژاد گرایی بود
ماکس لوین رئیس دفتر مونیخ حزب کمونیست .سوسیال دموکرات ھای تجدید نظر طلب بود

آلمان نوشت کھ اصالح نژادی نقشی در توسعھ بشریت بصورت تابعی از توسعھ فنی خواھد 
آلفرد گروتیان از کوشش ھایی  در چھارچوب سوسیالیسم  جانب داری می کرد تا 117.داشت

کارل  کاھش داده شود و دی کھ از نظر ژنتیکی دارای عدم مزیت می باشند نرخ زادوولد افرا
در حزب  . انحطاط ژنتیکی را پذیرفتھ بود،نظریھ پرداز سوسیالیست با نفوذکائوتسکی 

.سوسیال دموکرات حتی  جناح بزرگی طرفدار اصالح نژاد بودند
ین استدالل می نمود مولر متخصص ژنتیک چن .جی.جنبش اصالح نژادی ، اچ اوج روزھایدر

امتیاز ھای جامعھ سرمایھ داری اغلب افرادی با توانایی ھای محدود را ارتقاء می دھد و     کھ 
مارکسیست معتبر دیگرو 118"داردنیاز بھ پرورش لنین ھا و نیوتن ھای بیشتری "جامعھ 

این طور گارگر روزنامھ در 1949ھالدین در سال .اس.بی.متخصص ژنتیک برجستھ جی 
 در بھ قدر نیازشھ قدر توانائیش بھ ھرکس بکساز ھر: یعنیفرمول کمونیزم"توصیھ کرد 

"صورتی کھ  توانایی ھا یکسان باشد بی معنی است  ادن پاول متخصص ژنتیک ، 119.
"نظرات بسیاری از افراد چپ گرا را این طور جمع بندی نمود  اگر سوسیالیست اصالح :

120."یالیستی در اثر انحطاط نژادی بھ سرعت نابود می گرددسوسنژاد گرا نباشد ،دولت 

و"توزیع مجدد"اساسًا بھ ترتیب  بھ صورت  را می توان راست و چپاختالف سنتی بین 
اگر ما ھمگی حقیقتًا     .منطقًا با نظریھ رقابتی سازگار استمساوات،.تعبیر نمود "رقابت "
"برنده بھترین فرد است "زگاری ھم شده با رویکرد باشیم بایستی بخاطر سا"مساوی "

 از جھت دیگر عدم تساوی  بھ صورت ژنتیک از پیش برنامھ ریزی شده، ولی .موافق باشیم
 با –موضوع روز شود ،کھ ابتدا شامل کاالھای مادی و مجدد انصاف حکم می کند کھ توزیع 

اطر نشان  می کنند کھ اگر کاالھای اصالح نژاد گرایان خ. شامل ژنھا خواھد شد-گذشت زمان
، توزیع نمود  دیگری فردمادی را طبق تعریف بتوان فقط با ضبط از فردی و دادن آن بھ

.توزیع مجدد ژنتیک دچار محدودیت حاصل جمع جبری صفر نمی باشد
ارثی نگران است نھ تساوی طلبا ن ، ولی جنبش چپ نیز ھالوکاست مخلوق   بھ نظر می رسد 

و .موع خود را کمتر از راست با ارتکاب بھ کشتار ھای جمعی بی اعتبار نکرده است در مج
کامھ دیوان ساالری ھای آن ھمچنین فروپاشی عمومی ،اقتصادھای سوسیالیستی ، استبداد خود 

این . لكھ ننگي بر دامن آن ھا مي باشدھا و فقر و نکبتی کھ مردم خود را بھ آن سوق دادند
در ھمھ سطوح – ایده ئولوژی چپ نمی باشد ویقینًا مطالعھ وانتقاداز خود زمان مناسبی برای

. دستور کار این جنبش است–اساسی 
کتاب کوچکی توسط پیتر سینگر زیست  دانشگاه ییل انتشارات،  ھزاره دومدر سال ھای پایانی

اروینسم شناس اخالقی  منتشر نمود کھ در آن کوشش بھ ایجاد پلی بین افکار سیاسی چپ و د
می سینگر سوسیالیسمی  پیشنھاد می کند کھ برپایھ دفاع از حقوق پایمال شده ھا   .نموده بود

 نفر ثروتمند ترین مردم دنیا مالک ثروتی بیشتر 400او خاطر نشان می سازد کھ .باشد
با ھمدردي با افرادي كھ مظلوم واقع شده اند او . می باشند قشرھا پائین ترین٪45داراییاز
ستدالل مي كند كھ راست سیاسي كوشش نمود كھ داروینیسم را پذیرا شود ، در حالي كھ چپ    ا

مرتكب اشتباه در قبول فرضیات راست گراھا شد فرضیاتي كھ نامقبول و نامحتمل مي سیاسي 
داروینیسم بھ ما قوانین تكامل در تاریخ طبیعي را ارائھ مي كند ولي "باشند ، سینگر مي افزاید 

121.داي راه تاریخ انساني متوقف مي گردددر ابت



مي تواند دوباره خیزش داشتھ باشد "داروینیسم چپ "از نظر اصولي اعتقاد سینگر در این كھ 
كھ براي بنیان گذار خود نقش پیامبري قائلند صحیح است ، اگرچھ ماركسیست ھاي سنتي 

بي شك ست مي پندارند ونظرات اورا براي ھمیشھ مشخص كننده آن چھ راست و آن چھ چپ ا
موقعیت اجتماعي آگاھي را تعیین مي "این گفتھ معروف او را نقل خواھند كرد كھ مي گوید 

و بایستي ذكر نمود كھ ماركس نسبت بھ افكار مالتوسي  كھ ھمیشھ دست در دست جنبش "كند 
. نحوه مرگ  بوده است ،خصومت مي ورزید-انتخاب–ھاي اصالح نژادي و حق 

ات معروف طبیعت یا تغذیھ  توسط  سفسطھ گراني كھ در حقیقت بسیار كمتر از آن چھ مباحث
پیروان ساده آن ھا مي پندارند تساوي طلب و محیط زیست گرا مي باشند بھ شدت اغراق شده   

اگر .اختالف اصلي بین دخالت طلبان و طرفداران اقتصاد آزاد از دخالت دولت مي باشد.است
ي پیوستھ وجود دارد كھ در یك انتھا عوامل ارثي و در انتھاي دیگر   یففردي تصور كند كھ ط

:تربیت وپرورش قرار داشتھ باشد ھر فرد مي تواند سھ موقعیت احتمالي را بگیرد
   جبر گرایي ژنتیكي كھ تنوع بین افراد و گروه ھا را مشخص مي نماید و نقش عوامل

.محیطي ناچیز است
 ژنتیكي حاكم استشرایط محیطي بر ھرگونھ زمینھ.
عوامل ارثي و شرایط اجتماعي با ھم تعامل دارند.

بخشی از جبری گرایی ژنتیکی  خالص در حقیقت  مربوط  بھ داروینیسم اجتماعی قرن 
برای بی اعتبار ساختن محیط زیست گراست کھ نوزدھم وبخشی دیگر ساختھ تساوی طلبان 

این مانند مکتب تغذیھ صرف  . نمودند منتسب می ایشانچنین نگرشی را بھمخالفین خود 
کھ غالب !)اگر این صحت داشتھ باشد (مکتب بھ شکل یک رویای خیالی باقی مانده است

فقط یک نظریھ قابل دفاع از . طلبان بجز افراد افراطی  آن را بھ کناری گذاشتھ اندتساوی
تفاوت عقاید .آن ھا استاسثنای متقابل تغذیھ وجود دارد و آن ھم تعامل آن ھا و نھ /طبیعت

.قانونی فقط  مرتبط بھ اھمیت نسبی یکی در مقابل دیگری است
.تساوی طلبان، استدالل ھای چندی را در این مورد اقامھ نموده اند

. لوح سفیدی است کھ محیط می تواند ھر متنی را روی آن منقش نماید، انسان نوین-الف
.ت ھای میان گروھی وجود ندارد تفاوت ھای با اھمیتی ما بین تفاو-ب
گروھی موجود باشد فردی درون اگرچھ ممکن است سطح ھای متفاوتی ازمھارت ھای -ت

.ولی چیزی بنام ھوشمندی عمومی وجود ندارد
 آزمایش ضریب ھوشمندی ،ھوشمندی را اندازه گیری نمی کند بلکھ فقط توانایی افراد -ث

.دبرای موفقیت در آزمون را مشخص می کن
. ھوشمندی برابر صفر استتوارث قابلیت -ج
د، ن ضد اصالح نژادی باش، حتی اگر این را قبول کنیم کھ الگوھای باروری جوامع نوین-د

 در طول یپیروی نمی کند کھ در آن تغییرات کوچکمدل تدریجی داروین را ھمواره ،تکامل 
بر دوران ھای  "نشان داريتعادل"بلکھ  .زمان باعث تغییرات عمده تکاملی می گردد 

كھ بھ عنوان مثال براي سخت  این استدالل بھ ظاھر علمي . ژنتیکی حاکم استسكونطوالنی 
اسب ترواي واقعي است كھ در حقیقت بھ منظور وارد كردن بھ شھر پوستان كاربرد دارد 

.انسان ھا بھ كار رفتھ است
لي در اذھان عمومي  تصور استثناي  مطالب مذكور اساسًا تاكتیك ھاي تاخیري مي باشند، و

.ژنتیكي را ایجاد نموده اند ، تصوري كھ انسان خود را از تكامل بعدي رھا نموده است
 باشند تراژدي كھ ممكن استنھایتًا این كھ نمي توان علم را با وقایع تاریخي ھر چقدر ھم

ي روشنفكري فعلي را دایان پل دانشمند علوم سیاسي  دانشگاه ماساچوست فضا.متوقف نمود
:بھ خوبي تصویر نموده است

عمًال تمام متخصصین ژنتیكي كھ نظراتشان در سھ دھھ اول قرن شكل گرفتند با این اعتقاد 
كھشاگردان آن ھا .درگذشتند كھ ارتباطي بین پیشرفت زیست شناختي و اجتماعي وجود دارد



 یا با نگرش آن ھا موافق نبودند و ،دند در فضاي اجتماعي كامًال متفاوتي بھ بلوغ فكري نائل آم
. عالقھ اي بھ دفاع از آن نقطھ نظر نداشتند،یا در فضاي اجتماعي  ناسازگار با جبري گرایي

. را مشخص مي نماید1940ظھور زیست شناسي اجتماعي زائل گشتن خاطرات تلخ سال ھاي 
یني باشیم كھ در صحنھ با محو شدن آن خاطرات شگفت آور نیست كھ شاھد ظھور مجدد دكتر
از سال ھاي آخر دھھ .علمي ھرگز شكست نخورد بلكھ در شرایط سیاسي اجتماعي غرق شد

شاید این نقطھ نظري نھفتھ در میان دانشمندان بود كھ منتظر تغییر 1970 تا اوایل 1940
122. تا امكان بیانش فراھم گرددباشنددیگري در فضاي اجتماعي 

ھ نظراتش بر اساس مطالعات دانشگاه مینھ سوتا روي دوقلو ھا لورنس رایت زیست شناس ك
:است چنین نتیجھ گیري مي كند

نظرات غالب در مورد طبیعت انسان در انتھاي این قرن از بسیاري جھات بھ نظراتي كھ در 
123.ابتداي قرن داشتیم شبیھ مي باشند

 ناظر  از منظرندگان اغلب خطوط ایده ئولوژي شركت كنبلحاظ داغ بودن طبیعت این مباحثات 
در زیر چھار نقطھ نظر   . بھ نظر می رسدو یا حتي شركت كنندگان در مباحثھ غیر دقیق ومبھم

تساوي طلبانھ ساده "– می باشند تساوي طلبانھآندو نقطھ نظراساسي ارائھ مي شود كھ 
 طلبان پیچیده از  تمایزاخیر این است کھ تساویدلیل".پیچیده ضد دخالت گرا "و"اندیش 

ممکن است .جھاتی با اصالح نژاد گرایان توافق بیشتری دارند تا تساوی طلبان ساده اندیش
نمایند کھ مواکدًا مخالف اصالح نژاد ی می باشند ولی نمی تساوی طلبان ساده اندیش ، ادعا 

ھی اصًال نمی توانند این مفاھیم را تشریح نموده وفقط بھ شکل مبھمی آنرا تعریف می کنند وگا
اساسًا ، تساوی طلبان پیچیده از آشکار کردن و مباحثھ در .توانند از عھده این منظور برآیند

.مورد عقاید واقعی خود از ترس استفاده نادرست از دانش ژنتیک ابا دارند
بھجدول زیر دارای بعضی از موارد ساختگی است زیرا انسان را نمی توان بھ شکل منظمی 

برای مثال ناسیونال سوسیالیسم سعی بھ برقرار نمودن رو . متمایز طبقھ بندی نمودگروه ھای
.ساخت اصالح نژاد گرا روی اساس داروینیسم اجتماعی نمود

بغیر از ایدئولوژي ھاي متعارض دامنھ بزرگي از پیچیدگي نیز در اردوگاه ھاي مختلف وجود 
: ذكر مي گردددر زیر تفكیك ساده شده اي برحسب گروه ھا.دارد

اگرچھ آن ھا بازیگران اصلی در نیمھ دوم قرن نوزدھم و .داروینیست ھای اجتماعی   
نیمھ اول قرن بیستم  بودند ولی این گروه اعتبار خود را بعنوان یک گروه متمایز از دست داده   

است  انتخاب از طریق باروری بھ حاشیھ رانده شده توسطانتخاب از طریق مرگ ومیر.است
،اگرچھ بیماری ھای واگیر دارمانند ایدزوجنگ ھای نوین ممکن است یک روز این معادلھ را  

معذالک ،   .د کھ امکان آن زودتر از زمانی است کھ ما تصور می کنیمنمعکوس نمای
کھ در ھستھ ایده ئولوژی "تھ نشین"داروینیسم اجتماعی بھ حیات خود بھ شکل فلسفھ ای

.عبیھ شده ،ادامھ خواھد دادبعضی از گروه ھا ت
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.آریایی "یا "نوردیک "اندیشھ    اولیھ از فلسفھ قبیلھ گرایی  ایاین نمونھ"
 اعراب 1967 کھ بعد از جنگ لوکاست ویشھ بوسیلھ جنبش یادبود ھھواخواھان این اند .است

 بھ زیرزمین رانده شده  )شت  نویسنده این کتاب نقش کوچکی در آن داو(و اسرائیل تشکیل شد
امروزه ھر زن  .اند ،اھداف این گروه از برتری نژاد سفید بھ بقاء این نژاد تنزل کرده است

 فرزند برای حفظ جمعیت حاضر 1/2آورد در حالی کھ  فرزند می 4/1متوسط اروپایی  فقط 
توسط دفتر 2005طبق برگ داده ھای  مربوط بھ جمعیت منتشره در سال .مورد نیاز است

/8منابع جمعیتی ،جمعیت اروپا بھ رغم مھاجرت ھای داخلی پیش بینی شده گسترده ازنسبت 
برای این نظریھ  .اھد یافت کاھش خو2050 در سال ٪6 جمعیت جھان در حال حاضر بھ  9٪

اجتناب ناپذیر است بھمان "دھکده جھانی "پردازان نتایج ژنتیکی زادوولد بین نژادی کھ در 
آین گروه .وفاداران بھ این گروه در خطوط قومی ونھ طبقاتی می باشند .اندازه شوم می باشد

.را می توان قبیلھ گرا نام نھاد

موقعیت مشخص کننده این گروه این اعتقاد است کھ .ضد دخالت گرایان پیچیده 
ولی ما بایستی آگاھی مربوط بھ آنھا را محدود نمائیم اختالف ھای ژنتیکی واقعًا وجود دارند

عدول از آن باعث اجتناب ناپذیر شدن تضادھای نژادی وطبقاتی و وقوع ھولوکاست ھای زیرا 
سلول جنسی انسان بوده و بعضی از اعضای آن ھا مخالف دخالت در روند .جدید، می گردد

ضد دخالت گرایان .آن با دخالت حتی در سلول جنسی حیوانات و گیاھان نیز مخالف می باشند
تظاھرناسیونال سوسیالیست ھا بھ حمایت از اصالح نژادی کشتار یھودیان توسط آلمان ھا واز 

غریبًا کافی است ذکر  .اده است منطبقا نظرات آن ھا را شکل دپریشان شده اند و این شرایط 



شود کھ موقعیت خصوصی این گروه دارای نقاط مشترک زیادی با طرفداران اصالح نژادی 
ھستھ ای این گروه و نظراتی کھ برای جذب افراد   البتھ فاصلھ عمده ای بین اعتقادات .است

بعضی .ه می باشداین گروه دارای نفوذی بی تناسب با اندازه گرو.اظھار می دارند وجود دارد 
.از ضد دخالت گرایان پیچیده در واقع قبیلھ گرا می باشند

این ھا افرادی می باشند کھ .تساوی طلبان ساده اندیش محیط زیست گرا  
 منتشر شده توسط ضد ھتساوی طلبانامانھ وعو مرام درباره جمعیت تفکر زیادی نکرده اند 

 ھدف از ھر مبارزه تبلیغاتی نیل بھ جدایی از تجربھ عملی در .دخالت گرایان را پذیرفتھ اند
نفوس مورد نظر است و در حالت تساوی طلبان ساده اندیش این ھدف بھ نحو تحسین آمیزی   

آموزش و پرورش است ورفتار آن ھا پذیرفتھ اند کھ ھوشمندی صرفًا حاصل .انجام شده است
آن ھا حتي تئوري تكامل را رد مي    .فرد است نوع دوستانھ یا فقدان آن صرفًا حاصل تربیت 

.كنند
در این كتاب بھ صورت مشروحي مورد مطالعھ قرار .اصالح نژاد گرایان كلیت گرا

كافي است اشاره شود كھ اصالح .گرفتھ اند بنابراین توضیح در این مقطع تكراري خواھد بود
.نده مي پندارندنژاد گرایان خود را گذرگاھي براي نسل ھاي آی

مي ھمان طوري كھ بسیاري از ملل از دوره گذار جمعیت نگاري .مالتوسي ھاي نو
گذرند این گروه نیزبخش اعظم اعتباري كھ صرفًا در دوره اخیر كسب كرده اند را نیز از 

رشد ثبیت از تحكایتجمعیت شناسي در حال حاضر بسیاري از پیش بیني ھاي .دست داده اند 
بھ  ، در حالي كھ مالتوسي ھا استدالل مي كنند كھ ممكن است نفوس موجود   دارندجمعیت جھان 

 زیاد باشد كھ نتواند خود را حفظ كند و رشد سریع جمعیت در بسیاري از مناطق دنیا   قدركافي
 اصالح نژاد گرایان گرایش بھ مالتوسي ھا دارند ولي عكس اغلب.ھنوز ھشدار برانگیز است

.زومًا صادق نمي باشدآن ل
اعتقاد است کھ سرمایھ انسانی خود منبع  این گروه بر این .ضد مالتوسي ھا   

سیاره تجاوز کنند بھ شکل "ظرفیت پذیرش "سرشاری است و بیم این کھ  نفوس بشری از 
خواه این جولیان سایمون فقید شناختھ شده ترین ھوا.آشکاری اغراق آمیز و نا بجا می باشد

از نظر تئوری ، اصالح نژاد گرایان را می توان ضد مالتوسی تصور نمود  .طرز فکر بود
.محقق نشده استولی این از نظر تاریخی 

این گروه شامل متخصصین ژنتیک ،جمعیت شناسان .دانشوران و دانشمندان مستقل
خالصھ ھر رشتھ ای است –ان شناسان ، مردم شناسان ، باستان شناسان ، جامعھ شناسان ، رو
این گروه بھ شکل دردناکی از قواعد  .کھ تمامًا یا بخشی از آن بھ مطالعھ انسان ارتباط دارد 

نانوشتھ سانسور در ارتباط با مطالعات کیفی آگاھی دارد بنابراین اعضای جامعھ دانشوران 
پناه برده مناقشھ آمیزمسائل غیرولوژی بھ اشتغال در ودانشمندان اغلب از طوفان ھای ایده ئ

برای مثال یک متخصص ژنتیک خود را وقف مطالعھ در رشتھ ژنی مشخصی نموده و از .اند
کھ کاربوراتور اتومبیلی را این مانند مکانیکی .مباحثھ در مورد آثار اجتماعی آن اجتناب نماید

ضای این گروه ویژه را بھ بعضی از اع.تعمیر نماید بدون این کھ بھ مقصد اتومبیل فکر کند
درجھ بیشتری از اعضای دیگر آرمانی شده اند و در مواردی اجازه می دھند نظرات شخصی 
بر مطالعاتشان تاثیر گذار شود و این واقعیت را نھ تنھا از مردم بلکھ حتی از خودشان 

در صد بزرگی در مورد آثار سیاسی و فلسفی رشتھ    از جھت دیگر   .نیزپنھان می کنند
.مطالعاتی اشان دچار نسیان می باشند



یھودیان  

انجام بده  ، آنچھ می گویم را       انجام نده می کنم       کاری را کھ آن
ھر پدریسخن

 نازي  وبرداشت عمومي این است كھ جنبش اصالح نژادي ایده ئولوژي نژادگرا ، ضد یھودي 
در واقع جنبش اصالح نژادي  .الھام بخش آن بوده اند امریكایي –بگان انگلیسي است كھ نخ

، اطریش ، بلژیك ، بولیوي   با آرژانتین ، استرالیا مستحكميارتباطي موفق گردیده كھ پل ھاي 
، برزیل ، كانادا ، كوبا ، چك و اسلواكي ، دانمارك ، استوني ، فنالند ، یونان ، مجارستان ، 

، ایتالیا ، ژاپن ، مكزیك ، نروژ ، زالند نو ، ھلند ، لھستان ، پرتقال ، روماني ،    ھندوستان 
124. برقرار نمایدروسیھ ، افریقاي جنوبي ، اسپانیا ، سوئد ، سویس و تركیھ

1916در سال .یھودیان نقش کوچک ولی فعالی در جنبش اولیھ اصالح نژادی بازی کردند
منتشر نمود کھ در آن سعی در  "اصالح نژاد یھودی "ا عنوان خاخام ماکس رایشلر مقالھ ای ب

اصالح نژادی می  ی ا محتودارای داشت کھ سنت ھا و رسوم مذھبی دین یھود  نکتھبیان این
کھ با رھنمود کودکان فرداپانزده سال بعد الزورت ھانتینگتن در کتاب خود موسوم بھ  .باشند
شده بود استدالل رایشلر را تکرار نمود و یھودیان را انجمن اصالح نژادی امریکا تالیف ھای 

بعنوان قومی با برتری ھای یگانھ و منحصر بھ فرد مورد ستایش قرار داد و دستاورد ھای آن 
ناشی از وفادارای ذاتی آن ھا بھ اصول و قوانین دین یھودکھ او آن را اصوًال با طبیعت ھا را 

125.اصالح نژادی نگریستھ قلمداد نمود

 با استفاده از روزنامھ سوسیالیست سیاری از یھودیان سوسیالیست در جمھوری وایمارب
126.فعالیت می کردند اصالح نژادی  اھداف برایبعنوان تریبون اصلی مبارزاتیوروارتس 

ماکس لوین رئیس اولین شورای مونیخ و جولیوس موزز عضو حزب سوسیالیست المان بھ 
فھرست جزئی اصالح نژاد گرایان یھودی معتبرآلمان .تنداصالح نژادی اعتقاد راسخی داش

شامل متخصصین ژنتیک ریچارد گلد اشمیت ،ھانریش پل و کورت اشترن متخصص آمار 
، ریاضی دان فلیکس )واینبرگ با ھمکاری ھاردی–موجد قانون ھاردی (ویلھلم واینبرگ 

س ھرشفلد ،جرج لونشتاین ، برنشتاین و پزشکانی بھ نام ھای آلفرد بالشکو ، بنو چایز ،مگن
 و بشریتاتحادیھ آلمانی برای بھبود 127.ماکس ماکوزه ، ماکس ھرش و آلبرت مل  می باشد 

دولت  فعالیت ھای براندازی با اتھامنازی  ناشرجولیوس لھمانتوسطمطالعھ توارث حتی 
128. قرارگرفت مورد حملھ یھودیان برلیننازی توسط

نی بود کھ بر علیھ دولت نازی فعالیت می کرد و چایز ،گلد   لونشتاین عضو گروھی زیرزمی
.اشمیت ،ھرشفلد و مل از آلمان مھاجرت نمودند

در آمریکایی اصالح نژادیدر امریکا زمانی کھ موزز ھرمن سردبیر انقالبی آنارشیست مجلھ 
 ساموئل 1933در سال.جایگزین شداما گلد من مادر زمین  در گذشت مجلھ 1910سال 

ن ھولمز اصالح نژاد گراوپرفسور دانشگاه کالیفرنیا در رشتھ حیوان شناسی شرکت جکسو
آن ھا " ایثار فکری "تعداد زیادی از یھودیان در جنبش اصالح نژاد گرایی را یاد آور شد و 

تبعیض بر علیھ یھودیان را کھ باعث می شد بسیاری از را مورد ستایش قرارداده و ھمزمان 
در 129.از اعتقادات  جھانی نا برابری گرا رنج بکشند ،  تاسف بار خواند روشنفکران آن ھا 

 انجمن آمریکایی اصالح نژاد گرایی خاخام لوئیس مان را بعنوان یکی از 1935سال 
.رھبرانش بر شمرد

یکی از معتبر ترین اصالح نژاد گرایان آمریکایی ھرمان مولر کھ مادرش یھودی بود جایزه 
1946ژنتیکی در سال تیش در مورد نرخ جھش خاطر کارھای تحقیقاھ نوبل پزشکی را ب

 کھ در دانشگاه مسکو 1937تا 1933مولر کھ کمونیست بود در سال ھای .دریافت نمود



نامھ ای بھ استالین نوشت و پیشنھاد نمود کھ دولت  بعنوان متخصص ارشد ژنتیک کار می کرد 
 آن برحھ درست قبل .می خود اختیار نمایدشوروی اصالح نژاد گرایی را بعنوان سیاست رس

از شروع پاکسازی بزرگ بود و یقینًا استالین این نظریھ را تائید نمی نمود ، در این نقطھ مولر 
عاقالنھ ترین اقدام را در ترک روسیھ و عزیمت بھ اسکاتلند وسپس بازگشت بھ آمریکا  

و در مورد اصالح نژاد گرایی بھ رسالھ ادر زمان اقامت موقت مولر در مسکو .ارزیابی کرد
 مولر یکسال را در آلمان گذراند و از     1932در سال   .در آمریکا منتشر شد خارج از شب  نام  
. تنفر نمودبراز و سیاست ھای نازی ھا در مورد نژاد اعقاید

 کتاب 200در حدود 1950 تا 1920وفق مدارک موجود در کتابخانھ ملی اورشلیم از سال  
این نشریات شامل نقطھ نظرات ھمسان جھانی  .الدین بھ زبان عبری منتشر شدراھنمای و

بودند کھ  اصالح نژاد گرایی بخش جدایی ناپذیر آن بود و مادران یھودی را تحت یک برنامھ 
در زمانی کھ فلسطین در قیمومت بریتانیا .آموزشی ، پرورشی و تنظیمی قرار می دادپیوستھ

دکتر جوزف سف مایر کھ  .ترویج می نمودندحو فعالی اصالح نژاد را  بود پزشکان یھودی بھ ن
: نوشت1934بیمارستان واقع در کفار ساوا بھ افتخاراو نام گذاری شده در 

              چھ کسی بایستی مجاز بھ پرورش کودکان باشد؟ اصالح نژادی کھ جواب درست بھ  
 نژاد انسانی و حفظ آن از انحطاط و زوال این سوال را یافتھ دانشی است کھ سعی بھ پالودن

لیت و آیا مسئو...این دانش ھنوز دانشی جوان است ولی دارای مزایای عظیمی است .است
در ؟ باشندوظیفھ ما اطمینان یافتن ازاین نیست کھ کودکان ما از نظر فیزیکی و روانی سالم 

ي ھاي ارثي داراي ارزش نظر ما اصالح نژادي از نظر كلي و عمدتًا جلوگیري از بیمار
پزشگان ، ورزشكاران و سیاست مداران بایستي این  .واالتري نسبت بھ سایرملل حائز مي باشد

فرزندي نیاورید مگر این كھ اطمینان یابید كھ آنھا ھم از نظر :طرز تفكر را كھ مي گوید 
130.رواني و ھم فیزیكي سالم خواھند بود ، بھ نحو گسترده اي نشر نمایند

كار "اصالح نژاد گرایي زایونیستي "ي از محققین در دانشگاه بن گوریون كھ در موضوع یك
 پرونده كارتي را یافت كھ حاوي یادداشت ھاي ویراستار مجموعھ نوشتھ ھاي مایربود ردمي ك

مسئلھ ساز و " در اسرائیل منتشر شده بود كھ ویراستار این مقالھ را 1950كھ در اواسط دھھ 
حال بعد از اصالح نژاد نازي  "نامیده بود ودر یادداشتي اظھار عقیده كرده بود كھ "خطرناك 

در حقیقت دانش حمایت یھودیان از اصالح نژادي 131."انتشار این مقالھ خطرناك خواھد بود 
132. در فلسطین براي سال ھا موقوف گردید1948بعد ازسال 

 و  توسط تئودور ھرتصل بھ زایونیسم گروید بود كھتر ماكس نوردو پسر خاخام ارتودكسيدك
 بقدري  بودافكار نوردو كھ شامل تبلیغ شدید اصالح نژاد گرایي.فردي معتبر در این جنبش شد

.گردید كھ كلوپ نوردو حتي در امریكا نیز افتتاح شددر جامعھ یھودي محبوب 
جامعھ تر سازمان جھاني زایونیسم در فلسطین در كتاب خود بھ نام دكتر آرتور راپین رئیس دف

" این طور نوشت 1930-31در سال شناسي یھودیان  براي حفظ خلوص نژادیمان چنین :
133."بایستي از فرزند داشتن منع گردند)افرادي كھ داراي نقص ژنتیكي مي باشند (یھودیاني 

.اصالح نژادي بھ نحو گسترده اي پذیرفتھ شده استامروزه در اسرائیل بسیاري از شیوه ھاي 
:بر طبق نظر میرا وایس از دانشگاه عبري اورشلیم 
بھ سیاستي گزینشي پیش زادي كھ توسط در اسرائیل ، اصالح نژاد گرایي زایونیستي 

134.تكنولوژي ژنتیكي پیشتاز حمایت مي گردد بدل شده است 

چھار  (روري بیشتر از دیگر كشورھا ي جھان است در حال حاضر سرانھ تعداد كلینیك ھاي با 
.برابر تعداد سرانھ در امریكا سقط جنین درصورتي كھ جنین مشكوك بھ داشتن نقص فیزیكي )

135.یا رواني باشد توسط دولت بصورت یارانھ اي حمایت مي گردد

وضعیت در صورتي كھ نطفھ شوھر ماندني نباشد، اھدا كنندگان بایستي تاریخچھ مشروحي از 
منابع دولتي نطفھ را در اختیار متقاضیاني كھ از نظر بیماري .سالمتي خود را تكمیل نمایند

زنان باالتر از سن سي و پنج سال بھ .ساكس مورد كنترل قرار گرفتھ اند ، قرار مي دھند   -تي



امنیوسنتز قرار گرفتھ و در صورت كشف نقص ژنتیكي جنین صورت دوره اي تحت آزمایش 
بنابراین دولت بھ شكل فعالي اصالح نژاد را پیگیري مي نماید اگرچھ بنظر   . مي كنندرا سقط

.مي رسد كھ انگیزه اصلي حداقل بیشتر كمي است تا كیفي
در این مورد . ، ولي فقط براي زنان شوھر دار136 مادر خواندگي قانوني شد1996در سال 

 یھودي فرزندان زنان ازدواج نكرده قوانین دین.نیز ھزینھ ھا توسط دولت پرداخت مي گردد
امكان تلفیق اصول فقھي دین یھود با شیوه ھاي نوین را غیر شرعي تلقي نمي كند بنابراین 

بارورسازي آزمایشگاھي و انتقال جنین بعنوان روش ھاي درمان .حقوقي وجود دارد
 ھاالخیك يشرعناباروري توسط بعضي از خاخام ھا ترجیح داده شده زیرا این روش مفھوم 

137. را نقض نمي كندي محصنھ زناھ بادر مقابل

شگفت آور این كھ بعضي از خاخام ھا استفاده از نطفھ غیر یھودي را منع نمي كنند زیرا 
استمنا غیر یھودي از نظر شرعي صراحتًا منع نشده و ھمچنین بلحاظ این كھ یھودیت منحصرًا 

ران یھودي متفاوت با استفاده از یك اھدا كننده   فرزنداني كھ از ماد .از مادر منتقل مي گردد 
آن ھا در ذات با   "از آنجایي كھ نطفھ زاده شده باشند ممكن است حتي با یكدیگر ازدواج كنند 

معذالك سایر خاخام ھا استفاده از نطفھ غیر یھودي را مكروه مي ."یكدیگرشریك نیستند 
138.دانند

نحو قابل مالحظھ اي با آن چھ در اكثر كشورھا ي  نگرش اسرائیل نسبت بھ ھمتا سازي بھ 
اگرچھ ھمتا سازي انسان در حال حاضر بلحاظ این كھ این .دیگر متداول است متفاوت مي باشد

فن آوري ھنوز ایمن محسوب نمي گردد ، مجاز نمي باشد ، خاخام بزرگ اسرائیل مانعي دیني  
این روش را داراي حظھ ننموده وحتي براي ھمتا سازي بعنوان شكلي از درمان ناباروري مال

رجحان بیشتري در مقابل اھداء نطفھ محسوب مي كند زیرا استفاده از اھداء كننده نا مشخص 
139.ممكن است متعاقبًا منجر بھ ازدواج برادر و خواھر گردد

زوھار  كھ پرفسور . رایشلر، نائوم جي1916 ھشت دھھ بعد از انتشار رسالھ  1998در سال 
او خاطر نشان نمود نظرات .ایالن اسرائیل است بھ رایشلر پاسخ داد- در دانشگاه بارفلسفھ

امروزه توسط تعداد زیادي از محفل ھاي یھودي "موكد و طرفدار اصالح نژادي رایشلر 
:زوھار مي نویسد"مورد حمایت قرار گرفتھ  است 

نگرشي كھ حداقل با تعالیم سنتي  بنظر مي رسد با  ...دي  اانفريبرنامھ اصالح نژاد
دنیا آوردن فرزند صالح از ھ  ببین آیا تفاوتي .یھودیت بطور ضمني تائید شده ھماھنگي دارد

 مبتني برشواھد وجود دارد؟ توسط دانش ژنتیكو یاطریق مالحظات اخالقي 
مانعي در بنظر من اگر ھدف یھ خودي خود مورد قبول باد تغییر در وسیلھ نیل بھ آن نبایستي 

البتھ این در صورتي محقق مي گردد كھ وسیلھ جدید از نظر اخالقي  .انجام آن ایجاد نماید
براي تدوین پاسخي مبتني بر یھودیت بھ اصالح نژادي نویني كھ در افق .مورداعتراض نباشد

ما خودنمایي مي كند ضروري است كھ وسایل وامكانات ویژه متفاوتي كھ ممكن است بھ 
امیدوارم كھ بعضي از مباني این .ادي نوین انفرادي منتھي گردد ر ارزیابي نمائیم اصالح نژ

140.امر با بررسي نظرات سنتي یھودیت ایجاد گردد

سركوب اصالح نژادي

.یط یكساني شروع كننددر شرامردم ساالري اقتضا مي كند كھ ھمھ شھروندان مسابقھ را 
.اصرار دارد كھ ھمھ آن را در شرایط یكساني بھ پایان رسانند تساوي طلبي 

"انقالب بزرگ روب "راجر پرایس ، 



 جنبش 141شروع شد1920از اواخر سال ھاي دھھ  اصالح نژادي  جنبشاگرچھ حملھ بھ
1963 نحوي كھ در سال اصالح نژادي حتي بعد از آلمان نازي ھم بھ بقاي خود ادامھ داد بھ

برگزار نمود  كھ در آن سھ زیست "انسان و آینده اش"بنیاد سیبا كنفرانسي در لندن با نام 
شركت   )ھرمان مولر ، جاشوا لدربرگ و فرانسیس كریك (شناس برگزیده و برنده جایزه نوبل 

 جنبش  ، خوشایندعلي رغم این تحول.داشتند و ھمگي قویًا بھ طرفداري از آن سخنراني نمودند
. نزدیك بود دستخوش سركوب كلي گردد بھ مرحلھ اي رسید كھاصالح نژادي

مردم كھ از دیدن عكس ھاي سگ ھاي پلیس  كھ بھ طرفداران حقوق مدني در جنوب حملھ مي 
كردند خشمگین شده بودند شنیدن مباحثات مربوط بھ تفاوت ھاي ژنتیكي نژادي را غیر قابل  

 تعداد زیادي از دانشجویان سیاه پوست بھ دفتر پرفسور ساندرا  1974 سال در .تحمل یافتند
:ھجوم بردنداسكار در انستیتوي بھسازي كودكان در دانشگاه مینھ سوتا 

یكي از دانشجویان كارشناسي ارشد در آموزش و پرورش گفت اگر ماتحقیق روي   
دیگري در حالي كھ در مقابل  .ھیم ما را خواھد كشت             كودكان سیاه پوست را ادامھ د   

"زد ما را با این كلمات مورد خطاب قرارداد ما قدم مي سفید پوستان شرور ،سفید پوستان بد :
.ذات، سفید پوستان خبیث  "

 از انستیتو بازدید می 1976 آرتورجنسن از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در سال ی کھھنگام
 دانشجویان رادیکال بر روی او واسکار آب دھان انداختند بعضی از آن ھا گروھی از ،کرد

نھ تنھا .سخنرانان و کسانی را کھ او را دعوت کرده بودند مورد حملھ فیزیکی قراردادند
سخنرانی ھای جسن مرتبًا قطع می گردید بلکھ او را نیز با بمب تھدید بھ قتل نمودند بھ نحوی 

142.ائمی قرار گرفتکھ ناچارًا تحت حفاظت د

در    در مورد تحقیقات با دی ان ای ھای جفت شده ھمایشی ، آکادمی ملی علوم 1977سدر مار
با شروع اولین جلسھ معترضین اقدام بھ پیاده روی در راھرو .واشنگتن دی سی برگزار نمود

143.ھا ھمرا ه با تکان دادن پالکاردھا و نمودارھا نمودند

" کھ در مدرسھ اقتصاد لندن ترتیب داده شده بود ابتدا با شعار ھانس آیسنکسخنرانی  از
"آزادی بیان برای فاشیست ھا نیست  جلوگیری شد و سپس وی بھ صورت فیزیکی مورد !

حملھ قرار گرفت بھ نحوی کھ از صحنھ سخنرانی در حالی نجات داده شد کھ عینکش شکستھ 
در  بحث در مورد ضریب ھوشمندی  نام کتابش بھھنگامی کھ .و خون از صورتش جاری بود

 با خشونت و آتش سوزی مورد  ھاآمریکا انتشار یافت عمده فروشی ھای کتاب و کتابفروشی
144.تھدید قرار گرفتند و امکان تھیھ کتاب تقریبًا غیر ممکن گردید

 تائید این نکتھ کھ متوسط ضریب ھوشمندی بین گروه ھای نژادی ، بخصوص بین سفید 
صحنھ ھای فوق الذکر و بسیاری دیگر   سیاه پوستان متفاوت است ، باعث تحریک پوستان و

بنظر می رسد ھیچکس متوجھ نگردید کھ این موضوع  اساسًا ارتباطی  .شبیھ بھ آن ھا گردید
.بھ اصالح نژادگرایان جھان شمول نداشت کھ بدون استثنا از ھمھ گروه ھا حمایت می نمودند

وب جنبش اصالح نژادی ایجاد جنبش یادبود ھولوکاست متعاقب عامل اصلی دیگر در سرک 
تبلیغات این جنبش چنان موثر بود کھ نظر خواھی ھا نشان . اعراب واسرائیل بود1967جنگ 

واقعھ ھولوکاست را در مقایسھ با واقعھ پرل ھاربر دادند کھ تعداد بسیاربیشتری از آمریکائیان 
اصالح "آن ھایی کھ با اصطالح 145. شناسائی کنندشتر بییا بمباران اتمی ژاپن می توانند

عموم .مرتبط می نمایند"نژاد گرایی "و "ھولوکاست "آشنایی دارند حال آن را با "نژادی 
رھبران جنبش اصالح نژادی 1939 سپتامبر 16مردم از این نکتھ کامًال نا آگاه بودند کھ در 
نگاه کنید بھ (د پرستانھ دولت نازی را رد نمودند در آمریکا وانگلستان بھ صراحت نظریھ نژا

سردرگمی  .ھمین کار توسط بسیاری از اصالح نژاد گرایان آلمان نیز انجام شد )1پیوست 
زیادی ، اگرچھ قابل درک ، در جامعھ یھودیان وقوع یافتھ و این سردرگمی در حال حاضر 

ر  یھودیان دملی جمعیت یھودیان ، ممیزی وفق برآورد .برای یھودیان با اھمیت می باشد
 بھ مرحلھ ریزش نزولی  وارد شده اند کھ این  از نظر تعداد 1990-2000 در دھھ آمریکا



نیمی از زنان 146.منعکس کننده الگوی نمونھ در گروه ھای با ضریب ھوشمندی زیاد است
 بھ باال 45سنین ر فرزند ندارند، وتقریبًا نیمی از یھودیان آمریکایی د30-34یھودی درسنین 

. این بھ بیان دیگر موضوعی ماندگار است147.می باشند
نشریات مربوط بھ اصالح نژادي از رشد قابل مالحظھ اي برخوردار شد 1980 سالدر اوایل

كھ شامل تعداد زیادي از مقاالتي بود كھ در رسانھ ھا و بعدًا در اینترنت منتشر شدند ، ولي     
وز یا نسبت بھ اصالح نژادي نگرشي خصمانھ و یا در بھترین معذالك اغلب این انتشارات ھن

دانش وسیاست ھاي پژوھش نمونھ نسبتًا اخیراین موضوع كتاب .شكل محافظھ كارانھ داشتند
تاكر ضمن این كھ مدعي دفاع از آزادي   .نوشتھ ویلیام اچ تاكر مي باشد)1994(نژاديھاي

را مردود مي شمرد و  " ھوشمندي ارزش علمي توارث ضریب"پرسش ھاي علمي است 
این سوال را "ممكن است با حقوق دیگران اھلیت یابد "متذكر مي گردد حقوق علمي پژوھش 

مطرح مي سازد كھ آیا اصًال بعضي ازعنوان ھاي پژوھشي بایستي ادامھ یابند یا نھ و از  
 پیشنھاد مي موقوف شدن كمك  ھاي دولت بھ پژوھش ھاي مربوط بھ نژاد حمایت مي كند و

مشمول قانون نورمبرگ شوند ، ھمچنین بیان مي كند كھ افرادي كھ   نماید كھ پژوھش گران 
مي توانند بدون این كھ آسیب ببینند متضرر     "تحت پژوھش ھاي روانشناختي قرار مي گیرند 

بنابراین بایستي از طبیعت پژوھش مطلع گردند تا درصورت نا مطلوب بودن نتیجھ "شوند 
 امتیاز 15آن "او ادامھ داده واین عبارت ھا را نقل مي نماید .وھش دچار ناراحتي نشوندپژ

آیا مي خواھید این ھدیھ طبیعي را كھ دارا شده اید "و این كھ "تیره بخت ضریب ھوشمندي 
 تاكر را در بھترین حالت مي توان جزء افراد معتدل   148"بر علیھ دیگر مردم استفاده نمائید ؟ 

. تساوي طلبان محسوب نموداردوي
 از اصالح نژاد دولتي تا اصالح نژاد شخصي  با نام 1999كتاب میسا وسوزان كھ در سال 

 است كھ توسط عده اي از دانشوران و دانشمندان فرانسوي يمقاالتمجموعھ منتشر شد
یده اند ،وبلژیكي نوشتھ شده كھ بعضي از ایشان با اصالح نژادگرایي خصومت مي ورز

معذالك در بسیاري از بخش ھاي كتاب از اصالح  .بوده اندگرچھ بعضي دیگر عمًال حامي آن ا
وآن "دست نیافتني "نام برده شده و اھداف آن را "تصوري "و "تخیلي "نژادي با صفت 

پژوھش ھا آن ھا را رد كرده    "بوده و "متضاد "كھ "مجموعھ اي از افكار پوچ "را حاصل 
در جاي دیگر این كتاب گفتھ شده حتي نام بردن از اصالح نژادي             .ستھ استدان"اند 

عبارت ھاي دیگري كھ براي "محكومیت بال شرط این شیوه بي شرمانھ  را بدنبال مي آورد "
خطر "، " ھاي ناشي از اصالح نژاد ي كالسیك خوف"، "ننگ "آن بكار رفتھ است شامل 

تھدید "، "گرایشي خطرناك "، "شارالتان ھاي آمریكایي "، "ي انحراف اصالح نژاد
"دسیسھ آمیز  "، "خطر جدي "، "تھدید "، "ریسك "، "ترس "، "اصال ح نژاد گرایي 

، "دیو اصالح نژادي "، "نخبھ گرا "، "غیر اخالقي "، "رادیكال "،  "طغیان كننده "، 
شبح اصالح "، "اصالح نژادیاسب ترواي نگراني آور" ، "وسوسھ اصالح نژادي "

تبعیض قومی "، "نژاد پرستی "، "اتاق ھای گاز "، "بیرحمی ھای نازی ھا "، "نژادی 
،       "ھشدار"، "وحشیانھ "، "شھرت نفرت انگیز"، "شیب لغزنده اصالح نژادی "، "
"، "مھلک" عقیم "،  "ژنتیک تبعیض "، "قابل این گرایش مقاومت ھوشیارانھ در م"

فرھنگ را بھ "، "کاھش گری ژنتیک "، "جبری گرایی خزنده "، "سازی و لبو تومی 
"، "انحراف سودا گرانھ "، "استبداد "، "کیش پرستش بدن "، "طبیعت کاھش می دھد 

"، "زیستی نگری "، "ه گرایانھ کاھش گری ماد"، "اعتقادی احمقانھ "، "غیر انسانی 
،"محکومیت شدید ،صریح و قاطع "، "بیم وجودی یا ما وراء الطبیعھ  "، "ژنتیک گرایی 

تو ھمتا ساختھ "، "بدتر از جنایت "، "مطلقًا شیطانی "، "محکومیت جھانی و مطلق "
فی "، "انحراف "، "د خوبی  بد ، مطلقًا ضمطلقًا "، "شیطان رادیکال "، "نخواھی شد

وسیلھ گرایی و "، "فی نفسھ و لزومًا منفی در ارتباط با استقالل دیگران "، "نفسھ شیطانی 
149"فقیر سازی ژنتیکی ھمتا سازی "، "خنثی سازی دیگران 



 سھ ماھنامھ اصالح  ،1969در سال  .این مبارزه در نیل بھ اھدافش بسیار موثر بوده است
. تغییر نام یافتسالنامھ ژنتیک انسانی بود بھ اخبار اصالح نژادی   کھ جانشین نشریھ ینژاد

ژنی منفرد قابل تشخیص را تشکیل سال بعد کمی بعد از اولین جداسازی اجزای دی ان ای کھ 
می داد ،دانشمندان جوانی کھ در این پروژه مشغول کار بودند تصمیم گرفتند کھ کار در مورد    

دلیل این موضوع  وفق گزارش ایشان این بود کھ این چنین پژوھش  . را ادامھ ندھنددی ان ای
توسط شرکت ھای بزرگ و دولت ھا قرار خواھد گرفت کھ   ھایی نھایتًا مورد استفاده شیطانی 

تساوی طلبان با قرض کردن این اصطالح از 150.در جھت کنترل دانش اقدام خواھند نمود
مردود شمردند بھ نحوی "دانش کاذب "نژاد گرایی را با نام  پاکسازی ھای شوروی اصالح 

 بھ انجمن مطالعات 1973کھ انجمن آمریکایی اصالح نژادی مجبور بھ تغییر نام خود از سال 
 ، ھیئت دانشکده نام آزمایش استعداد تحصیلی  1990در سال  .زیست شناسی اجتماعی گردد

 نام اختصاری خود را حذف نمود 1996در سال .ادرا بھ آزمایش برآورد تحصیلی تغییر نام د
ن تصمیم بھ ااصالح نژاد گرای.و اعالم کرد کھ این حروف ارتباطی با ھیچ موضوعی ندارند

متخصصین "، "دانشمندان جمعیت "طبقھ بندی مجدد نام خود گرفتند و عناوین اختفا و 
را برای خود "مشاوران ژنتیک "و"، جمعیت نگاران "انسان شناسان "، "ژنتیک انسانی 

.انتخاب کردند



 ژنتیک دانشسوء استفاده ازامکان 

من خود درستکاری بی طرفم
ھنوز ھم خود را متھم بھ چنین افعالی می کنمولی 

کھ بھتر بود مادرم ھرگز مرا نزاده بود
ھملت

استداللی کھ درضدیت با اصالح نژادی ارائھ می گردد سوءاستفاده احتمالی نھایتًا ، جدی ترین 
بھ آسانی می توان فھرستی طوالنی از سوءاستفاده .مسلمًا این خطری واقعی است.از آن است

ما . می تواند ھمیشھ در آب حمام غرق شودطفلاین .ھایی کھ در گذشتھ رخ داده تھیھ نمود  
نیم برای آنھا احساس از گذشتھ داریم کھ فقط در حال حاضر می تو بعنوان یک گونھ چیزھایی ا

.شرم کنیم
. در حال رمز گشایی از نقشھ ای ھستیم کھ خودمان مطابق آن ساختھ شده ایم  درست حاال ما

.یا می توانیم تنوع زیاد را از دست بدھیم .پس می توانیم اشتباھات وحشتناکی مرتکب شویم
فعلی از فن آوری ژنتیک رابری در صورتی است کھ طبقات ممتاز خطر دیگر، افزایش نا ب

و ھمین تاریخ اخیر بھ ما می آموزد کھ اصالح نژادی بعنوان توجیھ کننده برای .انتفاع یابند
خوانده شدند یا بھ ھر دلیلی مورد نفرت قرار گرفتند مورد "پست تر "حذف انسان ھایی کھ 

چھ کسی می تواند پیش بینی کند کھ مغز بارور انسان قادر بھ ھمین لحاظ .استفاده قرار گرفت
تساوی طلبان پیچیده . ترسناک استواقعًابھ خلق چھ شرارت دیگری در آینده خواھد بود؟ این   

می توان دل نگران متفکرین  را ھا آن بلکھ بھ سادگینیستندکھ در واقع اصًال تساوی طلب 
کوچھ و بازار بیمناکند، حق دارند کھ این شبھات را بیشتر از مردم عادی از ھمھ کھ انگاشت

.تجربھ کنند
در حال  .پتانسیل سوءاستفاده از دانش ژنتیک تنھا بھ دستکاری ژنوم انسان ختم نمی شود

حاضر حتی امکان دارد ژن حیوانات را اصالح نموده و ھوش آن ھا را افزایش داد تا وظایفی  
 انجام می شود انجام دھند ،یا حتی پیوند انسان وحیوان را کھ در حال حاضر توسط انسان ھا

حاضر و آماده ای برای کارگران ارزان وبا مھارت کم وجود  بازار ھمواره 151.خلق نمود
در حال حاضر انسان احساس می کند کھ این حق .دارد بنابراین خطر واقعی در ھمین جا ست

بکار برد بنابراین حتی  وسیلھ مصرف را دارد کھ ھم نوعان خود در این سیاره را بعنوان 
ولی معمای اخالقی پیش رویمان را .مباحثھ ای در مورد این دورنمای ترسناک انجام نمی شود

جھ باشیم کھ توانایی ھایشان با توانایی ھای دامنھ اتصور کنید اگر ناچار باشیم با حیواناتی مو
.پائین جامعھ انسانی برابری کند



  آرام میری

 ھایھردواین ھا فلسفھ.رابطھ نزدیکی بین اصالح نژادی وجنبش آرام میری وجود دارد
.برای کیفیت زندگی ارزش قائلند و نھ فقط برای خود زندگیمی باشند کھزندگی 

 بود یعنی زنان قبل از از باروری عقب تر1830اگرچھ امید بھ زندگی در انگلستان تا سال 
، امروزه طول عمر متوسط دراقتصادھای صنعتی دھھا 152شروع یائسگی از دنیا می رفتند 

متقاعد بازدید کوتاھی از یک خانھ سالمندان دالیل .سال بیشتر از طول دوره باروری است
 ضعیف از سالمندان)در حدود دوبرابر بھ برکت پرزائی (کننده ای از این کھ جمعیت بزرگی 

ھرکسی .و نا امید عمًال روزبھ روز ،ماه بھ ماه و باالخره سال بھ سال تحت شکنجھ قرار دارند
کھ این حقیقت مسلم را بھ رسمیت نشناسد فقط بایستی جای خود را با آن ھا عوض کند نھ برای 

درک سال ھا بلکھ برای چند ساعت تا واقعیت درد آور ی کھ بسیاری از آن ھا تجربھ می کنند 
.نماید

چنین برای این قربانیان فرار ازمنتخب ترین روش عامھ پسندبا ورود ما بھ ھزاره سوم 
روشی کھ بین سالمندان مرد از  – است خودشانبا خودکشی از طریق شلیک بھ مغزای شکنجھ 

 در 9/1(در مقابل ) ، مردان100000 در7/27(برخوردار می باشدمحبوبیت بیشتری 
153). ، زنان100000



دین  

 میل شما بھ این کھ الھیون ، توجھ کنید کھ در
 خورشید و زمین تثبیتا  در ارتباط ب

 بسازیدموضوعات اعتقادی ازگزاره ھا ، 
ناچارخواھید شد این ریسک را مرتکب می شوید کھ نھایتًا 

 بعنوان مرتد محکوم نمائید کھ زمین را ثابت آنھایی را
.و خورشید را متحرک اعالم می کنند

"دیالوگ "گالیلھ ، 

اصالح نژاد گرایانی ھستند کھ بھ خدا اعتقاد دارند ، اصالح نژاد گرایان دیگری ال ادری گرا 
 ابعاد دیگری  اعتقادات مذھبی مدعی عمل در . ملحد ھستندمی باشند ، و اصالح نژاد گرایانی  

 دانش بعنوان  بھ اصالح نژاد گرایی می باشند ، اگرچھ ھمواره کسانی وجود دارند کھغیر از
روشنفکری و معنویت تحت اصطالح برای مثال در زبان روسی .جایگزین دین می نگرند
نیی ودوخو:واحدی ملقمھ  می شوند 

 در تضاد با دین  ،بشریانشناسی  در یکی از وجوه تعیین کننده یعنی مطالعھ علمی رومعذالک
صرفنظر از از این کھ ایده ئولوژی یا روش ھای دانشمندان چھ باشد، آنھا ھمگی در    .می باشد

.گذشتھ ازاین ھا  این ھمان مفھوم دانش است.ت می باشندجستجوی جام مقدس علّی

مدیریت جمعیت  

و این کھ ما بشکل خدا آفریده شده ایم   )الف:  از نوع بشر وجود دارد دو نگرش اساسی
)و  ب.بنابراین چنان بھ کمال رسیده ایم کھ ھرگونھ اصالحی در ما غیر قابل تصور است

اگرچھ گونھ ھای ما دارای مشخصھ ھای مثبت بزرگی  می باشند ، جنبھ ھای منفی نیزدر آن 
مری اساسی است و حداقل جلوگیری از انحطاط ژنتیکی وبھبود ا اصالح  وھا وجود دارد ،

.امری مطلقًا اخالقی است
در بسیاری جھات اصالح نژادی برای نوع بشر ھمان اھدافی را تجویز می کند کھ برای گونھ 

یک جمعیت سالم  محتمًال دارای اندازه ای محدود است بھ نحوی :ھای غیر انسانی می خواھد 
، مشخصات اداره جمعیت مع ذالک .عی بین گونھ ھا و محیط بھم نخوردطبیتعادل پیچیده کھ 

)حیوانی( شباھتی با فنون مدیریت جمعیت غیربشری  ،بشری در اھداف یا روش شناسی
نھ تنھا در ارتباط با انسان  از نظر "م وسپس پر کنیتخلیھاستخر را "روش شناسی .ندارند

صراحتًا می توان . بودن آن نیز سوال برانگیز استقابل اجرااخالقی مردود می باشد بلکھ 
 حتی  اگر در مقابل اصالحات اصالح نژادی مقاومت ایجاد نمایندمدعی شد کھ ضوابط اجباری

برای این کھ اصالح نژادی بعنوان جنبش از وسوسھ تصورات .می توانند ضد مولد باشند
 کھ واقع گرایانھ و قابل   روی نمایدواھی مدینھ فاضلھ ای خود را رھا کند بایستی بھ اموری 

می توان ادامھ زندگی ساده  ،   ھدف  ،در رفتار با جمعیت ھای حیوانات غیر اھلی.تحقق باشند
در تقابل  .باشد ، در این مقولھ ، تندرستی بعنوان توانایی بقا وتولید مثل در شرایط محیطی است 

بعنوان روش . نوع دوستی می باشندبا آن ، ضوابط تندرستی انسان ھمچنین شامل ھوشمندی و
بالنسبھ جزیی با بھزیستی جمعیت جاری انسانی قابل تحمل است شناسی ، فقط برخوردھای 



برای .زیرا آن ھا و فقط آن ھا ھستند کھ می توانند اصالحات اصالح نژادی را اجرا نمایند
تلقی می "سالم  "ای  ازن بین شکار و شکارچی را پدیده مثال ، اگرچھ مدیران زندگی وحش تو 
برغم وجود پیوستگي .چیز مناسبی نیست"بقای انسب "کنند برای انسان ھا اصل اسپنسری 

عظیمي در اعتقاداتي كھ اصالح نژادي نوین از سنت ھاي اولیھ خود حفظ نموده ، در این 
موضوع ، اصالح نژادي نوین بصورت ریشھ اي از آنچھ كھ یكصد سال پیش موعظھ مي كرد  

.اصلھ گرفتھ استف
اگرچھ كوشش ھاي انفرادي اصالح نژادي كامًال دستخوش نوسانات است ولي در جریان ھاي 

 اصالحات اصالح نژادي جھان  اقدام بھ انجامبزرگ جمعیت نگاري غوطھ وراست و بنابراین
توان دولت نسبت بھ نفوسي كھ تحت حاكمیت آن قراردارد  .شمول  وظیفھ كلي جامعھ مي باشد

ھر قدر دولت ضعیف تر باشد .را تعیین مي نماید)وسوءاستفاده (حدودیت ھاي دخالت دولت م
نقش ھایي ھم .،استعداد كمتري براي انجام مدیریت خردگرا ي جمعیتي وجود خواھد داشت

براي سازمان ھاي غیر دولتي  كھ دست وپایشان كمتر از دولت ھا بستھ است براي ایفا وجود 
.دارد

مي باشد ، شنیع ترین این روش ھا نسل كشي و از موارد مدیریت اجباري جمعیتي تاریخ ممل
براي مثال .ولي روش ھاي اجباري دیگري نیز مورد استفاده قرار گرفتھ شده است.است

و اگرچھ .دولت ایندیرا گاندي سیاست عقیم سازي و اختھ كردن اجباري مردان را اعمال نمود
ست را مردود شمرد ،جمعیت فعلي این كشور چندین میلیون كمتر از نھایتًا ھندوستان این سیا

معذالك  ثابت شده كھ سیاست نیمھ اجباري تك .حالتي است كھ چنین اقدامي انجام نمي گرفت
 بزودي 1/3وري ھندوستان با نرخ كلي بارمدتر بوده است و جمعیت آفرزندي در چین كار

 جمعیت ترین كشور جھان است را پشت سر   كھ پر)7/1با نرخ كلي باروري (جمعیت چین 
 یك چھارم میلیاردنفر 2000اینطور برآورد مي شود كھ جمعیت چین در سال .قرار خواھد داد 

از جھت دیگرشرایطي وجود دارد  .كمتر از حالت بدون اجراي سیاست تك فرزندي بوده است
وش موجود بنظر مي كھ براي جلوگیري از بروز فاجعھ عمده اي روش ھاي اضطراري تنھا ر

 سر عقل آمده اند ولي اراده سیاسي حتي براي مطرح كردن بربنگاالدش و ھائیتي .رسند
.جامعھ جھاني با  دروغ مھلكي زندگي مي كند.موضوع كامًال غایب است

مباحثھ در مورد روش بدین ترتیب توجھ خود ازسوال ھای کمی بھ سوال ھای کیفی ، با عطف 
برای تامین امیال نسل ھای کمکبھ معنی  اجباری عمدتًا روش ھای مقابلھای داوطلبانھ در

ولی آیا مردم .جایگزین شده است"حقوق تولید مثل "مسئولیت تولید مثل  با .موجود می باشد
دارند کھ کودکانی بدنیا آورند کھ بھ احتمال قریب بھ یقین با عقب ماندگی ذھنی رشد "حق"

در یک طرف معادلھ ممکن ؟ از بیماری ھای ویرانگر ژنتیک رنج برندیا بھ احتمالی نمایند 
قرارگیرد کھ زندگی اجتماعی برای  ی کم آنقدراست فرد واحدی با ضریب ھوشمندی ژنتیک 

وی تقریبًا غیر ممکن باشد ، و در طرف دیگر میلیون ھا کودک محروم کھ آن ھا نھایتًا نسل ھا   
اجباری افرادی کھ از نظر ژنتیکی دارای ضریب ازی عقیم س.را در مخاطره قرار می دھند   

ھوشمندی کم می باشند و یا از بیماری عمده ژنتیکی رنج می برند بایستی مجددًا برقرار  
نادیده در حال حاضر   .این اظھارنظری مردم پسند نمی باشد ولی بایستی عنوان گردد.گردد

.خیانت جبونانھ بھ فرزندانمان استنظر سالمت و ھوشمندی ، گرفتن حقوق نسل ھای آینده از 
آیا سبب این رفتار خودخواھی ما نیست کھ با زادن طبقھ ای از افراد محروم از نقطھ نظر 

 ؟ی را برایمان انجام دھندوظایف پست می خواھیم ژنتیکی  و تبدیل آن ھا بھ خدمتکارانمان
جای خود را دارد   بطرف کاھش نرخ باروری است ، و اگرچھ اجبار  گرایش عظیم جمعیتی 

ضوابط پرنفوذ داوطلبانھ معموًال برای قانع کردن زنانی کھ بھ سن ،اخبار خوب این است کھ 
.باروری رسیده اند کفایت می کنند تا خانواده ھای کوچک تر و کودکان سالمتری داشتھ باشند

اده روشن است کھ روش ھای داوطلبانھ نسبت بھ اجباری رجحان دارند اگرچھ مرز بین ار
.گرایی و اجبار اغلب می تواند مبھم باشد



یکی از روش ھای داوطلبانھ شامل استفاده از امکانات فراصوتی برای تعیین جنسیت جنین می 
شدید است کھ می تواند چنان در بسیاری از کشورھای در حال توسعھ میل بھ فرزند پسر.باشد

ایتًا تعداد مردھا در یک جمعیت از نقطھ نھ.والدین را بھ سقط جنین فرزند دختر وادار نماید
نظر باروری بی اھمیت است زیرا فقط زنان می توانند فرزند آورند و یک نفوس کوچک از 

 بایستی جمعیتبنابراین مدیریت .مردان می توانند جمعیت عظیمی از زنان را بارور نمایند
.زنان را در مد نظر قراردھد

تقریبًا ( بھنجار بود 1970 و دھھ 1960 در سال ھاي دھھ نسبت جنسیت در بین نوزادان چیني
، ولي ھنگامي كھ سیاست تك فرزندي در سال ھاي دھھ ) دختر100 پسر در مقابل 106

2002 اعالم گردید این ارقام در جھت فرزندان پسر گرایش بیشتري یافت ، در سال 1980
86/116نگام تولد تقریبًابرابر سرشماري ملي چین آشكار نمود كھ نسبت جنسیت در ھپنجمین 

1987 سال  در9/110 و 1982 در سال 5/108 دختر بود كھ از نسبت 100پسر در مقابل 
 چنین تخمین زده 2000این سیاست یعني در سال  اعمالدر ھمان اوان حتي .افزایش یافتھ بود

.ندشد كھ مردان چیني از زنان چیني بھ تعداد شصت میلیون نفرپیشي گرفتھ بود
 حكایت از این 1991كامًال مشابھ است ، بھ نحوي كھ  سرشماري سال   شرایط در ھندوستان 

مي باشد ، این در زماني است كھ فن آوري   میلیون نفر زن 35 تا 34 كمبود كھ تقریبًا داشت 
مافوق صوتي براي تشخیص جنسیت جنین در مقایسھ با زمان حاضر بھ میزان بسیار كمتري 

 سال دربیمارستان 10 بر روي نوزاداني كھ ظرف مدت انجام شدهدر مطالعھ .وددر دسترس ب
 مشخص گردید كھ در صورتي كھ  متولد شدند ،2003 تا 1993ھاي دھلي در فاصلھ سال ھاي 

 نوزاد مذكرمي    1000 نفر بھ ازاي 542اولین فرزند خانواده دختر بود ، تعداد نوزادان مونث  
. تقلیل مي یافت1000:219ل خانواده دختر بودند این نسبت بھ ولي اگر دو فرزند او.بود 

متاسفانھ اگرچھ میل بھ داشتن فرزند پسر در میان جمعیت روستائیان بسیار زیاد است ، 
خانواده ھاي داراي ضریب ھوشي باال دسترسي بیشتري بھ طب نوین شامل امكانات فراصوتي 

ولي اگر این .ویھ ضد اصالح نژادي بوده استدارند بنابراین بنظر مي رسد تا كنون این ر
امكانات طبي در اختیار خانواده ھاي با ضریب ھوشي كم قرارگیرد یا چنانچھ چنین خانواده 

مي تواند قویًا داراي طبیعت اصالح نژادي گردد و بطور ھایي از نظر مالي تشویق گردند
(دھمزمان ھم از نظر كیفي وھم كمي مسائل جمعیتي را حل نمای رابطھ تاریخي بین اصالح .

 در    گسترده ايھم اكنون نیز تغئیرات).نژادي و نظریھ مالتوسي بایستي مورد تاكید قرارگیرد
 بسیاري از درمانگاه ھا آزمایش فراصوتي را در ازاي فقط 2005شرف وقوع است ، در سال 

براي مرداني كھ نمي ي تغئیراتچنینكھ نتیجھ این.انجام مي دادند) دالر50/11( روپیھ 500
، ولي مضرات آن از مشكل ضد اصالح مي باشد توانند ھمسري براي خود بیابند حزن انگیز

بعالوه رقابت زیاد براي بدست آوردن ھمسر بھ شكل .استنژادي اضافھ جمعیت كمتر 
(نامتناسبي براي مردان با ضریب ھوشي باال تشویق كننده مي باشد دلیل چند ھمین بھ .

تك ھمسري اجباري دخالت ضد  .ي بایستي بھ شكل جھاني از جنبھ بزھكاري خارج گرددھمسر
 مبتني  ھایي كھ پرورش دھنده یك ازھیچحتي .اصالح نژادي بھ حریم آزادي ھاي فردي است  

).آن را تائید نمي كندكار مي كنند بر علم 
لگي در میان خانواده ھاي  ، ترویج شدید استفاده از روش ھاي ضد حام دیگر داوطلبانھیكردرو

اگرچھ تحصیل باعث حذف انگیزه ھاي جنسي در میان جوانان .با ضریب ھوشي كم مي باشد
گشترعقیم سازي ب.نمي گردد ولي مي تواند در جھت كاھش نرخ تولد بسیار موثر باشد

.بایستي بھ نحو فعالي ترویج گرددپذیر
در تشخیص عواقب سقط "طرفداران حیات"و "طرفداران انتخاب "مباحثھ فعلي ما بین 

سقط جنین بایستي بنحو فعالي ترویج گردد زیرا .جنین در انتخاب ژنتیكي كامًال ناكام مي باشد
بعنوان آخرین و حتي تنھا وسیلھ براي بسیاري از مادران با ضریب ھوشي كم كھ در كاربستن  

.موثر مي باشدروش ھاي ضد حاملگي موفق نمي باشند 



بجاي این این كھ صرفًا بھ زنان . ھاي رفاھي بایستي بھ نحو ریشھ اي بازبیني گردندسیاست
داراي ضریب ھوشي كم براي ھر فرزند پاداش بیشتري پرداخت گردد، حمایت مالي بایستي  

جامعھ  .بستھ بھ قبول استفاده از وسایل ضدحاملگي بادوام یا حتي عقیم سازي معمول گردد
بر معافیت ھاي مالیاتي براي خانواده ھاي با فرزند ، شیرخوارگاه ھا ،  بایستي تاكید بیشتري 

این باعث تشویق بھ باروري مابین زنان داراي .مھد كودك ھا ي روزانھ و غیره داشتھ باشد
ضریب ھوشمندي باال كھ در غیر این صورت وسوسھ مي شوند كھ یا اصًال فرزندي نداشتھ 

ي باشند وبدینوسیلھ فرزندان بدنیا نیامده خود را در مقابل  باشند ویا داراي فرزندان خیلي كم 
اھداف جنبش حمایت از حقوق زنان بھ خودي خود .قربانگاه پیشرفت شغلي خود فدا مي كنند

قانوني و درست است ولي بھ نگرش جھاني ضد علمي تساوي طلبي افراطي پیوند خورده كھ 
.ما را در خطر اضمحالل قرار مي دھد ھاي گونھ 

خدمات برنامھ ریزي اصالح نژادي براي خانواده بزرگترین ھدیھ اي است كھ كشورھا مي 
تعصبات تنگ نظرانھ در ھر كشوري در یك جامعھ جھاني ، .توانند بھ جھان سوم تقدیم نمایند

آنچھ مورد نیاز است عشق .آسیب شناسي است كھ براي جامعھ انساني قابل تحمل نمي باشد
چنین سیاستي منافع ھر گروه قومي را قوام مي بخشد ، زیرا اگر اعضاي با .مداوام مي باشد

و با ھوش ترین اعضا با شدید ترین ضد انگیزه ھا كمترین ھوشمندي بعنوان منبع زادوولد 
.براي باروري روبرو باشند ھمھ جامعھ متضرر خواھد شد

 غیر دولتي كارساز مي در كشورھاي متفاوت ملقمھ ھاي گوناگوني از فعالیت ھاي دولتي و
ضوابط مفید شامل پرداخت بھ زنان داراي ضریب ھوشي كم در مقابل قبول انتقال جنین  .باشند

بانك ھاي نطفھ بایستي تشویق شوند تا باالترین اھمیت را براي ھوشمندي قائل گردند .مي باشد
لوژي بایستي براي و تكنو.، و تقویت چنین نھادھایي را بایستي باوجوه مالیاتي  پوشش داد

ایجاد رحم مصنوعي یا بعنوان گزینھ دیگر امكان پیوند جنین بین گونھ اي واقعیت یابد كھ بدین 
.ترتیب تعداد افرادي كھ داراي مزیت دارترین نوع ژن ھا مي باشند تكثیر گردند  

ي اعتقادات مذھبي ھمواره با ما بوده است و اصالح نژادي نبایستي بعنوان مقولھ اي علم
 اعتقاد محوري توده ھا  بھدر ھمین زمان اگر اصالح نژاد.مطرح گردددرفضایي ضد مذھبي 

. استعداد زیادي براي دست آوردھاي بیشتر نیز وجود داردتبدیل شود
چھ كسي مي تواند استعداد .تحقیقات ژنتیكي بي توجھ بھ ھزینھ ھاي آن ترویج وتوسعھ یابد

الت درراستاي نطفھ قابل انتظار است بھ ما خاطر نشان شگرفي را كھ درآتیھ در نتیجھ دخ
نماید؟ 

كارھاي  واردات گروه ھاي با ضریب ھوشي پائین براي انجام ،بایستيدر مقولھ مھاجرت 
بدون مھارت در مقابل دستمزدھاي كم بعنوان تھدیدي در مقابل ادامھ زیست پذیري جمعیت  

.نمایانگر اتالف در تنوع ژنتیكي مي باشدھمچنین ھمسر گیري تصادفي .میزبان تلقي گردد
ھمھ جمعیت ھا ھویت یگانھ اي را نشان مي دھند، و اتالف این یگانگي اتالف ھر یك از اعضا 

مع ذالك ، با توجھ بھ بھبود وسایل حمل ونقل و ارتباطات درون زایي فقط در آتیھ .مي باشد
.افزایش خواھد یافت

امكان سنجي 



برده است را جمع کرده وكلھ تیزطبیعت این 
.مانند شمشیری کھ در نیام رود

کھ گورشان سبز ،او آنھایی را فراموش کرده
. استزوركي خنده ھاشان  ونفسشان سرخ 

"المارک "اوسیپ مندل استم ، 

.رد می گردد "خیالی و تصوری "مانی کھ آرمانی دست نیافتنی بنظر رسد ، تحت عنوان   ز
 ضروری باشد ، و نوع در قید حیات می باشنداگر فداکاری حقیقی از جانب آن ھایی کھ 

 و در اغلب اوقات نسبت بھ فرھنگ وتمدن بی تفاوت در یکی دو نسل زوال یابددوستی آن ھا 
نمی باشد؟ئی فقط رویا  بھ سادگی ادی باشند ،آیا اصالح نژ

برای ارزیابی امکان سنجی برقراری مجدد جنبش اصالح نژادی بھ صورت نیرویی  ماندنی ، 
 عوام  وطن پرستی بھ ماورای نگریستھ ونقادانھ ھای سیاسی را با نگاھی نظامابتدا بایستی 

 در یک حکومت خودکامھ .پسند گرایانھ  کھ ھمواره و در ھمھ جا حاضر است گام بگذاریم   
 بھ ساختار"مردم ساالری ھا "قدرت آشکارا در یک نفر خالصھ می گردد ، در حالی کھ در       

:است یت کمتری  شفاف باھرم قدرتشکل 
)کھ در غالب مواردگم نام می باشند (ھیات حاکمھگروه ھای متنفذ و:سطح الف 

سیاست مداران:سطح ب
سانھ ھادولت و رکارمندان عالی رتبھ  :سطح پ
عامھ مردم:سطح ت

 دارای اھمیت می باشد رابطھ بین سطوح ب و پ با سطح الف است کھ تا   نظامآن چھ در این  
برای انتخاب شدن .می باشدمیزان زیادی ازنوع رابطھ کارمند در مقابل کارفرما 

دارند ، در حالی کھ  نیاز ھیاھوی تبلیغاتی،سیاستمداران  بھ پول  جھت نظر سنجی ، تبلیغات و 
عامھ مردم را  با رقبایی سرگرم می کنند کھ تفاوت )کھ سطح الف مالک آن ھاست (رسانھ ھا 

می شوند اراده آنھایی کھ ھزینھ"انتخاب "سیاستمدارانی کھ .استبین آنھا بسیار جزیی 
 کھ در انتخابات  در حالی کھ سیاستمدارانی سازند تامین نموده اند محقق می  را آن ھاتبلیغاتی

می شوند تا خود را "موقتًا متوقف "شکست خورده اند در سمت ھای تشریفاتی پر سود 
 میان عامھ مردم افراد خردمند و آگاھی وجود دارند    مطمئنًا در.نمایندبرای دوره دیگر آماده 

ت یا حتی  وبرطبیعت نظام آگاھند ، ولی میتوان آن ھا را تھدید نمود ، فریفدهخورنکھ گول 
از آنجایی کھ آن ھا تھدیدی برای نظام .مجاز نمود کھ صدای اعتراض خود را بلند نمایند 

نھایتًا این کھ .قلمداد می شود  "بیانآزادی "محسوب نمی شوند اعتراض آن ھا بعنوان نشانھ 
ھیات حاکمھ دارای طبیعت)و شاید ھمگی ساختارھای جامعھ بشری(ھمھ نظام ھای سیاسی 

. وابستھ استی می باشند و اجرای سیاست ھای اصالح نژادی بھ گروه نخبھ نسبتًا کوچکیا
بسیاري از تصمیم ھایي كھ درسطح .  نیست)گزینھ اي(یا آن/اصالح نژادي پیشنھادي یا این 
برنامھ ریزي ھاي خانواده ،سقط جنین - ازعواقب ژنتیكي استدولت گرفتھ مي شوند مشحون

 داشتن ، مرخصي  انھ اي ،ضوابط مھاجرتي ،اعتبار ھاي مالیاتي براي فرزندھاي قانوني و یار
اجباري با حقوق والدین ، پژوھش ھاي ژنتیكي ،ھمتاسازي ، دستیاري براي باروري، و 

 اصالح نژادگرایان این طور استدالل مي كنند كھ اگر تصمیم سازان فقط عواقب اصالح .غیرو
. منصفانھ است، فعلشاندولت را در نظر بگیرندنژادي یا ضد اصالح نژادي اعمال 

 گردد امكان دارد    تامیناگر اعتبارات الزم  .دنیا بھ كشورھایي تقسیم شده كھ مستقل مي باشند
پرورشي با آثار مثبت اصالح نژادي برپا نمایند  از آن ھا برنامھ ریزي ھاي بعضيكھ حداقل 

مقاومت در مقابل این تغییرات بنحو قابل .اشندبوابستھ ن انساني والدتيكھ لزومًا بھ مادران 



دركي شدید است ولي بایستي در نظر داشت حتي  در مقابل تلقیح مصنوعي نیزھنوز در  
.بعضي ازجوامع مقاومت وجود دارد

یكي از عوامل واضحي كھ اھداف اصالح نژادي را ترویج مي نماید آرزوي غیر قابل انكار 
 گزینش نمودن جنین  روشن است كھ .ني سالم و باھوش مي باشدھر والدیني براي داشتن كودكا

شامل دامنھ ھرچھ بزرگتري از ویژگي ھاي كشف شدني است و بنابراین ھا از نظر ژنتیكي 
بیماري ھاي فاجعھ بار بھ كوشش در جھت ایجاد كودكاني  از حذف  بھ سادگيچنین غربالي

د كھ در حال حاضر فقط براي درصد ارتقاء مي یابد كھ از مزیت ھاي ژنتیكي برخوردارن
برخالف روش ھاي سنتي اصالح نژادي مثبت ومنفي . است یكوچكي از جمعیت قابل دسترس

معالجھ در راستاي نطفھ  حتي براي افرادي كھ داراي باري از ژن ھاي چندگانھ بد مي باشند    ،
 بین تعارض منافع،این روش.امكان داشتن فرزنداني سالم وبدون اشكال را فراھم مي سازد

.را كھ بھ ضرر افراد ناگزیري كھ ھنوزبدنیا نیامده اند كار مي كند را كامًال دور مي زندنسلي 
ھیاھوی تبلیغات و .ھمانطوري كھ در فوق ذكر شد افكار عمومي بسیار قابل انعطاف است 

با پشتكار  د ،  ھزینھ بر است ولي اگر ھر كشور منفردي كھ از نظر نظامي ضعیف باش تبلیغاتی
پیگیری  ، یا ھر گروه قومي چنین مسیري را  نمایدتعقیبسیاست ھاي اصالح نژادي رازیاد 

از  خواھند نمود کھ احساسنیستندراهھم با این سیاست ھاگروه ھاي قومي كھ /كشور ھا ،کند
واھند خاقدام  بھ تھاجم بھ آن کشور ھا  و با پیشدستي  تھدید می شوند فرزندان رقیبانجانب
. تا خود از اجراي سیاست اصالح نژادي اجتناب نمایندنمود

         دخالت ریشھ ای
.می دانیم چھ ھستیم ، ولی نمی دانیم می توانیم چھ باشیم 

ھملت

است ھنوز در مراحل بسیار اولیھ در فھم ژنتیک انسانی ھستیم ، کامًال قابل پیش بینی اگرچھ 
کھ بھ ماورای بند زدن ھای ساده ژنتیکی گام بگذاریم تا کھ در آینده، علم بھ ما اجازه خواھد داد

جائی کھ این یا آن ژن بیماری زا را جایگزین و یا بعضی از توانایی ھای مطلوب  یا ویژگی 
شت  این توانایی را خواھیم داشت کھ بسیارپیش تر رفتھ و سر.ھای فردی را ارتقاء بخشیم 

ھمانطوری کھ سالھا پیش یعنی .ژنتیکی را بھ ریشھ ای ترین وجھ دستخوش تغییر نمائیم
 جوزف فلچر زیست شناس اخالقی و متخصص الھیات این نکتھ را متذکر شده ،   1973درسال 

آفرینش افرادی کھ بخشی از مجموعھ ژنھایشان ازدیگر گونھ ھا بعاریت گرفتھ شده کامًال 
دی "رونوشت پذیری  "در نوشتھ ھای اخیر بحث ھایی در باب  154.ودامکان پذیر خواھد ب

ان ای ، عواقب شکل پذیری حیات ، این واقعیت کھ طبیعت انسان ثابت نمی باشد، امکان این 
کھ در مقطعی از زما ن ھای آینده گروه ھای متفاوتی از انسان ھا مسیر ھای پیشرفت  

در حال حاضر می نسبت بھ یکدیگرر کھ زنان و مردان  شاید آنقدر متفاوت از بکدیگ–متباینی
 فروریختن موانع بین گونھ ای ، امکان این کھ  ، را با کاربرد تکنولوژی ژنتیک بپیمایند-باشند

آیا بایستی  . مطرح می گرددافرینیم ،ی بلکھ آن ھا بنمائیم نھ فقط بھ سادگی ژن ھا را کشف 
155ظ شود یا آن کھ بایستی سعی در تغئیر آن نمائیم؟واقعًا کوشش کنیم کھ طبیعت انسانی حف

جان اچ کمبل زیست شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در بین آن ھایی است کھ مدافع دخالت ریشھ 
:او چنین می نویسد.ای می باشند

رد مدار یک رادیو باز می متخصصین ژنتیک مشخصھ ھای توارثی ما را درست مانند ُب
 با اراده خود شناختی زیست مان را ازنظرایی را خواھیم داشت کھ خودما این توان...کنند



در حقیقت تصور این کھ چگونھ یک سامانھ توارثی می تواند برای ...طراحی مجدد نمائیم 
156.مھندسی ایده آل تر ازسامانھ ما باشد دشوار است

 ھای کیفی مدیریت کمبل با این استدالل کھ اکثریت نوع بشر نمی توانند بھ میل خود سیاست
جمعیت را پذیرا گردند ، خاطر نشان می سازد کھ ھرگونھ کوششی برای افزایش ضریب 

او بعالوه متذکر می سازد کھ فشار  .ھوشی ھمھ نژاد انسانی بھ نحو کسل کننده ای آھستھ است
ز آنقدر نبوده تا گونھ ھا را بھبود بخشد بلکھ در حد جلوگیری ا عمومی اصالح نژادی اولیھ 

.زوال آن ھا بوده است
"فسیل زنده "یا "یادگاری "بنابراین اصالح نژادی کمبل از ترک انسان ھوشمند بعنوان یک 

 ، با  ابتداو کاربرد فن آوری ژنتیکی برای دخالت درژنوم ،احتماًال بھ آفرینش ژن ھای بدیع از
دی توسط گروه ھائی این اصالح نژا.استفاده از مصنوعی سازی دی ان ای ، دفاع می کند

نخبھ  جامھ عمل می پوشد و پیشرفتشان بقدری سریع خواھد بود کھ بھ نحو ریشھ ای زمان 
متعارف تکامل را تغییر خواھند داد تا جائی کھ گروه نوین در طی ده نسل از شکل فعلی ما 

.چنان فاصلھ ای خواھند داشت کھ ما از میمون ھا داریم 
نی را وفق سناریوی تعادل نشان دار کھ پیش تر مورد بحث قرار   کمبل آفرینش گونھ ھای نوی

کارورزان اصالح نژادی نوین خود را بعنوان واسطھ ھای تکاملی .گرفت پیش بینی می نماید
گونھ ھای منسوخی کھ در حال انحطاط   "پسار"کھ از  .تا یک محصول نھایی محسوب می کنند

 رشد می   ھموارهنظر ھوشمندی با تصاعد ھندسی و می باشند رھا شده و بھ گونھ ھایی کھ از 
کمبل پیشنھاد می کند ھوشمندی فعلی ما احتماًال حتی قادر نیست ویژگی .کنند ، تکامل یابند

او سپس ادامھ داده و از      .ھائی را تصور نماید کھ نسل ھای بعد سعی در فھم آن ھا می کنند  
نھ با تصادف یکی از سایت ھای اینترنتی . مذاھب اصالح نژادی دفاع می نماید –تفکر قدیمی 

باالخره او متذکر می گردد کھ بعضی  .نام دارد"پرو میتیزم "کھ مقالھ کمبل را نشر می کند  
:از فن آوری ھای ژنتیکی مناسب ھم اکنون نیز در دسترس می باشند

 نمی  نیزعلمیخودتکاملی خصوصی امکانی  برای آتیھ دور نبوده و داستان تخیلی 
 با ماست ،اگرچھ در مراحل اولیھ قراردارد و بھ ھمین لحاظ توجھ   ھم اکنوناین پدیده.باشد

زمان ما قدرت ھستھ ای ، رایانھ ھا ، مھمترین میراث...اغلب مردم را جلب نکرده است  
آن بھ کھ بل.نمی باشد"تداوم قابل" ایوردھای سیاسی ، یا اخالقیات ایستا برای جامعھ آدست

پیکره ھای قرن بیست ویکم . می باشد حول تکامل ما درانتھا رسیدن ھوشمندی عقالئی ما
 جشن خواھند ند  خرد ما قرارداد   فرمانپدران انسان اتوکاتالیتیکوس را کھ تکامل را تحت

157.بوددنیا منتظر این است کھ چھ چھره ھایی  زینت بخش آن ھا خواھند.گرفت

 گروه کوچکی  می باشد، ھمزمان ھم دل  ، کھ منحصر بھرد تکامل سریعپیشنھاد کمبل در مو
کراھت آور   بزرگتر وحتی بیکرانمندیتصور ھوش.است افسردگی باعثگرم کننده و ھم

کھ توده "فسیل ھای زنده " از جھت دیگرناظر براین تحول ھا بودن چقدر برای آن .است
. حزن آور است–امروز آن را می شناسیم حداقل بشریتی کھ –بشریت را تشکیل می دھند 

خواننده بیاد آورد كھ جنبش اصالح نژادي خود را بھ جمعیت حال محدود نمي كند بلكھ جامعھ  
را بعنوان ھمھ جامعھ انساني در طول زمان تعریف مي نماید ، این جنبش خود را چھارمین 

(ستوني مي پندارد كھ جامعھ بر آن تكیھ زده است  ستون دیگر عبارتند از تامین منابع سھ.
طبیعي ، محیط پاك با تنوع زیستي ،و جمعیت انساني كھ این سیاره بر مبناي نا محدود بتواند بھ 

این بھ معني آن است كھ اصالح نژاد گرایان آن را   .)نحو راحتي  از آن نگھداري نماید 
بعنوان شرایط اساسي بقاء یا بھ چنین شرایطي .موضوعي غیر قابل مذاكره در نظر مي گیرند

براي نمونھ –سایر مالحظات .نگریستھ مي شود بھ معني واقعي وجود حلقھ دروني ارتباطي
 و فرع  از ضروریات اساسي نشئت گرفتھ بعنوان –احزاب سیاسي یا حتي رفاه نفوس حاضر 

.تلقي مي گرددبر آن ھا 



 شانسي براي موفقیت داشتھ باشد   این بدین معني است كھ اگر مرام اصالح نژادي بخواھد 
بایستي موقعیتي غیر حزبي اختیار نماید و خود را نھ بھ راست  و نھ بھ چپ سیاسي وابستھ 

راه بردي ، این جنبش نبایستي خود را در گیر اختالفات ھمزمان ، بمنظور مالحظات .نماید
 ممكن است موارد اگرچھ این حوزه ھا.بین گروھي یا حتي مقایسھ ھاي بین گروھي نماید

باشد ، موجھي براي دل مشغولي دانشمندان سیاسي ، جامعھ شناسان یا انسان زیست شناسان 
اصالح نژادي مي تواند بي حاصل و تاریخ نشان داده است كھ پیگیري آن ھا درون مقولھ 

 مي دانشوران و دانشمندان كھ عالقمند بھ ارتقاء موقعیت اصالح نژادي.حتي مصیبت آور باشد
جدائي .باشند ، بایستي  بجاي ورود بھ درگیري با دیگر متفكران ، نقاط اشتراكي  با آن ھا یابند

با .دارد كھ ھیچ كس بھ آساني پذیراي آن نمي باشد شخصي يایدئولوژیكي نیاز بھ انضباط
.برخوردي صادقانھ ، بعضي از این مباحث مي توانند داراي اھمیت اصالح نژادي باشند

.ل آن ھا مي توانند با مالحظات اصالح نژادي اشتراكاتي داشتھ باشندحداق
 یك  بنابراین.در حال حاضر حتي سعي بھ این نمي شود  كھ چنین كنترل شخصي اعمال گردد

 در مقابل ارتقاء سطح  – بسوي ھوشمندي بشري یا حتي غیر بشري- ازپستكاملي مسیر
ضریب ھوشمندي .ھ بیشتر و بیشتر محتمل گردد بنظر مي رسد ك–ھوشمندي عمومي جامعھ 

ژنتیكي در بین توده مردم بھ قدر یك امتیاز در ھر نسل كاھش مي یابد ، اگرچھ طبقات ممتاز    
.امروزه داریم خواھند آفرید،جامعھ اي با دوگانگي بیشتري از آنچھ 

 در حال تشكیل موانع حقوقي براي ممانعت از حیات گیري مجدد اصالح نژادي بھ نحو فعالي
است ، ولي اعتقاد بھ این كھ چنین ضوابطي كامًال موثر خواھند بود خیال پردازي نومید كننده 

 برغم ھمھ –ترد اصالح نژادي سنتي درون گونھ اي .منطق كمبل  چاره ناپذیر است.اي است
. نھایتًا منجر بھ سناریو ھایي مي گردند كھ وي شرح مي دھد–موضع گیري ھاي جامعھ 

گردید ، كھ در آن دانش طي نسل ھا منتقل اختراع خط منجر بھ آفرینش تفكر جھاني بشري 
در این روند ، افرادي در رشتھ ھاي خاصي متخصص مي شوند ، و امروزه   .وانباشتھ گشت

بسادگي مي توان گفت كھ حجم دانش بقدري .نمي كند"نوابغ جھاني "ھیچ كس صحبت از 
. براي یك فرد ممكن نمي باشداست كھ دانستن آن

در حالي كھ میلیون ھا سال طول كشید ه تا مغز انسان ساختھ شود ، رایانھ ھا كھ در حقیقت فقط 
یك صد سال براي ساختن آنھا زمان صرف شده بھترین بازي كنندگان شطرنج را شكست مي  

ال در حال لگد زدن بھ   حا در ھمینھنوز بدنیا نیامده باشد ولي حتي"ھال "ممكن است .دھند
.می باشدرحم دیجیتال خود 

مغز ھر انساني .فن آوري مبتني بر كربن داراي محدودیت ھاي خاص خود مي باشد
محدودیت ھایي  از نظر اندازه ، میزان زماني كھ صرف یادگیري مي شود ، و سرعتي كھ ،

با حافظھ ند در ھر اندازه اي ولي یك رایانھ مي توا.دارداطالعات را مي تواند فراوري نماید 
امروزه از نظر سرعت با فن آوري موجود مي توان .و برنامھ ریزي نامحدود ساختھ شود

فراوري نمود در حالي كھ مغز انسان توانایي )یك تریلیونم ثانیھ (اطالعات را درپیكو ثانیھ 
158.فراوري صرفاً  میكروثانیھ اي را داراست

 ھا ، خود آگاھي ھا و تطبیق پذیري ھاي آن نھایتًا یژگی ، وستا ماشین  یکمغز انسان خود
در حال حاضر مباحثات .كشف خواھد شد اگرچھ ما در ابتداي گشودن رازھاي آن مي باشیم

 ، تجربھ پرسرو صدایی  در جریان است کھ آیا رایانھ ھا ھرگز خواھند توانست در خود آگاھی 
یشی گیرند ، در حقیقت سوال رسیده وحتی از آن پنبھ مغز انسا ادراک اخالقی وھای عاطفی 

دو جامعھ ای .این است کھ کی این وقوع خواھد یافت نھ این کھ اصًال اتفاق خواھد افتاد یا نھ
بھ تصویر کشیده شده اند ،یکی تولید کننده کاالھای  ماشین زمان کھ توسط اچ جی ولز در  

ه آن ھا ،احتماًال زودتر از آن چھ ما فکر می مادی و دیگری  بھ شکل کودکانھ ای مصرف کنند
.کنیم تحقق خواھد یافت و ما مخلوق ھای کودک وار خواھیم بود



، نقش بسیار معتدل تری از آنچھ قابل تصور است بھ تحقق پذیر است بزودی  کھاین واقعیت
ضوی  بھ ع در واقعھر گونھ کوششی برای بھبود مغز انسان.اصالح نژادی  محول می نماید

از سوی دیگر ،مغز ماشین چیزی شبیھ .مي باشدھدف گیری شده کھ ظرفیت آن ذاتاًً محدود 
.خدا خواھد بود

سھم ما از زیستن فقط ھزار ماه یا كمي بیشتر یا كمتر است ، از نظر فردي چنان زودگذریم كھ  
شار وارد مي مانند كاھي در باد میمانیم ، ولي سرنوشت افكار،فرھنگ ، خود زندگي بر ما ف

كند یا بایستي میراث میلیون ھا نسل را بر سر لذائذ فرد پرستانھ و غرایز قبیلھ اي  ھدر دھیم     
محقق نمائیم و مسئولیت خود در مقابل دنیاي  خود را رسالتو یا بسوي جلو گام برداریم تا 

.تحقق بخشیمآینده قبول نموده و دستھایمان را بیكدیگر گره زنیم وزنجیره عظیم نسل ھا را 

   نتیجھ 

 یك پدرمسئولیت
1-6:9سفر تثنیھ

ھمانطوری کھ مغزجمعی بشری ھم در مورد منشاء و ھم در مورد آینده آن اندیشھ می نماید ، 
 ھایی کھ با زیرا مقولھ، گردد مستقل از زمان دوباره پدیدار می یسکوی اصالح نژادی بشکل

.آن سرو کار دارد ھم از ھواداری تاریخی و ھم از انکار توسط افراد ، مستقل می باشند
طیف پیوستھ سیاسی چپ و راست حول موضوع ھایی بر پا شده اند کھ برای موکالن در حال 

در مقولھ نگرش جھانی  زیادی جانبی و حتی تا اندازهحیات خود اھمیت دارند ، منافع آن ھا 
در مقابل زمینھ تکاملی گذشتھ و آینده ما ، صحنھ سنتی . وسیلھ ای می باشد ،روین گرائیدا

. غریب و کودکانھ بنظر می رسد ،سیاسی
 بھ بھترین تضاد منافع بین ما ونسل ھای آینده نشان دھنده تقابلی اخالقی است ، ولی سیاست 

 می تواند جمع بندی ، است اتحاد ھا یی کھ بر اساس مزایای متقابلتشکل بھ صورت نحو،
دادوستد  امکان کھ برای شریک شدن با نسل ھای آینده بدونحوزه ھای انتخاباتی این.گردد
دارند کدامین باشند؟ آیا اصًال چنین حوزه ھای انتخابیھ ای وجود دارند؟توافق

می توانید نمائید  کھ  برای نسل ھای آینده تي    خدم

این کتاب را توصیھ نموده و وب سایتی کھ می توان از آن این کتاب را  بھ دوستان خود -1
org.whatwemaybe://http:بصورت رایگان داون لود نمود معرفی نمائید

اگر بھ زبان بومی دیگری غیر از زبان انگلیسی  تکلم می کنید و داوطلب ترجمھ این  -2
jglad@umd.edu:د با ایمیل َلن بومی خود می باشید لطفًا با دکتر ِگکتاب بھ زبا

.تماس حاصل نمائید
 بھ شرح زیر تدریس می کنید اگر معلمی می باشید کھ در ارتباط با یکی از حوزه ھای-3

آزادی تحصیلی ، مردم  :این کتاب را برای مطالعھ بھ دانشجویان خود توصیھ کنید
قی ، زیست شناسی ، زیست شناسی سیاسی ، ھمتا سازی شناسی ، زیست شناسی اخال

، بوم شناسی ، محیط زیست گرائی ، اخالقیات ،  ، جرم شناسی ، مرد م نگاری 
اصالح نژادی ، آرام میری ، تکامل ، باروری ، آینده شناسی ، تساوی نسلی ، ژنتیک 



طالعات ، تاریخ ، ھولوکاست ، حقوق بشر ، مھاجرت  ، فلسفھ ، علوم سیاسی ، م
.جمعیتی ، دین ، جامعھ شناسی زیستی ، جامعھ شناسی ، آزمون گیری ، رفاه 

1پیوست  
              زیست شناسي اجتماعي و بھبود جمعیت 

 بیانھ مشترك صادر شده  ، در مجلھ طبیعت انتشار یافت1939 سپتامبر 16سند ذیل كھ در
برخي از آن ھا برنده جایزه نوبل (یست شناسان آمریكا و بریتانیا بود توسط معتبر ترین ز

در زمان انتشار   .استناد مي گردد"بیانیھ اصالح نژادي " این سند عمومًا بعنوان بھ، )بودند
این سند جنگ دوم جھاني شروع شده بود ،و نویسندگان صریحًا خصومت بین نژادھا و تئوري 

اي خوب وبد در انحصار مردم معیني مي باشند را مردود اعالم ھائي كھ وفق آن ھا ژن ھ
.این سند در اینجا بصورت كامل منتشر شده است.نموده اند

                        زیست شناسي اجتماعي و بھبود جمعیت                   

تھیھ جوابیھ اي بھ در پاسخ بھ تقاضائي از طرف خدمات علمي ازواشینگتن دي سي براي 
كھ بھ تعدادي "نھ جمعیت دنیا مي تواند بھ كارامدترین شكل ژنتیكي بھبود یابد ؟ چگو"سوال 

از پژوھشگران علمي ارسال شده بود ،بیانیھ مشتركي تھیھ شد و توسط افرادي كھ نام آن ھا در 
.انتھاي این بیانیھ ثبت شده امضاء شد

سوال "نتیكي بھبود یابد ؟ چگونھ جمعیت دنیا مي تواند بھ كارآمدترین شكل ژ"این سوال كھ 
ھاي بسیار گسترده تري از مواردي كھ صرفًا زیست شناختي مي باشند را مطرح مي سازد، 

 درمسائلي كھ بھ طرزاجتناب ناپذیري در مقابل ھر زیست شناسي قرار مي گیرند كھ سعي
تي زیرا بھبود موثر نوع بشر بستگي بھ تغئیرا.اعمال اصول رشتھ خاص خود نمایدجھت 

 نمود كیددر ابتدا بایستي تا.در نگرش انسان داردعمده در شرایط اجتماعي و تغئیراتي مرتبط
بدون این كھ شرایط اقتصادي و اجتماعي براي تمام اعضاي جامعھ فرصت ھایي تقریبًا 

امتیاز ھامساوي تامین نموده و بجاي طبقھ بندي آن ھا از زمان تولد بھ طبقاتي كھ از نظر   
مبناي معتبري براي ارزیابي و مقایسھ ارزش ذاتي افراد مختلف ، مي باشندمتفاوتعمدتًا

.وجود ندارد 
دومین مانع مھم در مقابل بھبود ژنتیكي در شرایط اقتصادي و سیاسي نھفتھ است كھ خصومت 

حذف پیشداوري ھاي نژادي و .مختلف  ایجاد مي نماید"نژاد ھاي "را بین مردم ، ملت ھا و 
 یا افراد با  ژن ھاي خوب یا بد در انحصار افراد خاصي وفق آن ھاالیم غیر علمي كھ تع

مشخصھ ھاي معیني مي باشند امكان پذیر نیست مگر این كھ شرایطي كھ براي جنگ ھا و 
این نیاز بھ نوعي فدراسیون بین ھمھ كشور ھاي .استثمار اقتصادي ایجاد شده اند محو شوند

.ي منافع مشترك ھمھ مردم دنیا باشددنیا دارد كھ بر مبنا
وم این کھ ، نمی توان انتظار داشت کھ پرورش کودکان بھ شکل فعالی زیر نفوذ مالحظات س
ًا دارای تامین اقتصادی یرد مگر این کھ والدین عموما ارزشی برای نسل ھای آینده قرار گب

کی ، آموزشی و سایر آن ھا کمک ھای کافی اقتصادی ،پزشاشند و مگر این کھ عمده ای ب



 و فرزند بیشتر بر  دھندکمک ھا را در آموزش و پرورش ھر فرزند اضافی مورد استفاده قرار 
از آنجائی کھ زن بھ میزان بیشتری تحت تاثیر زایش و .ایجاد نکندھیچ یک بار اضافی 

پرورش فرزند قرار می گیرد ، وی بایستی  تحت حمایت ویژه ای برای حصول اطمینان از 
 در زندگی و کار در جامعھ  در فرصت ھا ی شرکتاین قرار گیرد کھ وظایف  تولید مثلی وی

بھ  این اھداف نمی توان دست یافت مگر .دخالت بسیار زیادی نداشتھ باشد،بھ مقیاس بزرگتر
 و مگر این کھ  بوجود آیداین کھ سازمانی  برای حمایت از منافع مصرف کنندگان و کارگران

خدام با نیاز ھای والدین و بویژه مادران تطبیق نماید و مگر این کھ محل سکونت ، شرایط است
شھر ھا و خدمات اجتماعی عمومًا با در نظر گرفتن منافع فرزندان بعنوان ھدف اصلی آن ھا ، 

.شکل گیری مجدد گردد
رت پیش نیاز چھارم برای بھبود موثر ژنتیک ، قانونی کردن آن است، گسترش اطالعات بصو

مد تر آعمومی ، و توسعھ بیشتر از طریق پژوھش ھای علمی ، بھ وسیلھ ھای ھر چھ کار
 منفی و ھم مثبت کھ بتواند در ھمھ مراحل روند تولید مثل توسط  بشکلکنترل زادوولد ، ھم

بعنوان ( ، سقط جنین حاملگیعقیم سازی داوطلبانھ موقت یا دائم یا بکار گیری از وسایل ضد 
.، کنترل باروری و چرخھ جنسی ، تلقیح مصنوعی و غیره  محقق گردد)ومی سخط دفاع

ھمگام با ھمھ این تمھیدات ، پیشرفت آگاھی اجتماعی  و مسئولیت پذیری در ارتباط با فرزند 
آوری  ضروری است ، و این را نمی توان انتظار داشت کھ عملی گردد مگر شرایط فوق 

قق آن موجود بوده و مگر این کھ نگرش ھای خرافی رایج برای تحالذکر اقتصادی و اجتماعی 
در این صورت  .نسبت بھ مسائل جنسی و تولید مثل با نگرش علمی و اجتماعی جایگزین گردد 

نتیجھ این است کھ برای یک مادر خواه ھمسر دار و خواه بدون ھمسر یا یک زوج ، باعث 
زندان ممکن ھم از نظر پرورش آن ھا مباھات و افتخار و نھ وظیفھ است کھ صاحب بھترین فر

بھ معني كنترل مصنوعي  حتی اگر این ویژگی اخیر  گردندو ھم از نظر موھبت ژنتیکی آن ھا
.روند والدین شدن باشد–اگرچھ ھمواره داوطلبانھ –

 نظر نقطھمردم ، یا دولتي كھ قرار است نماینده آن ھا باشد از عامھ قبل از این كھ پنجم آنكھ ، 
 گسترش    ،دند قابل اعتماد باشنش سیاست ھاي منطقي براي ھدایت تولید مثل آن ھا بتوانپذیر

امل و اصول زیست شناختي و قبول  این حقایق كھ ھم محیط و ھم توارث عدانشبسیار بیشتر 
 قابلیت ین عواملا ھردو و در بھزیستي انسان را تشكیل مي دھنديغالب و مكمل گریز ناپذیر

بھ یكدیگر آن ھا   مرتبط  قبول پیشرفت نامحدود ولي ورند  انسان را داكنترل شدن توسط
بھبود شرایط محیطي فرصت ھاي بھبود ژنتیكي را بھ روش ھایي كھ در فوق .ضرورت دارد

ولي بایستي درك شود كھ تاثیر بھبود محیطي بر سلول ھاي بنیادي بھ  .ذكر شد افزایش مي دھد  
 والدیني كھ ، لوماركینسفسطھ آمیز است وفق نظریھاركین صورت مستقیم نبوده و تعالیم لوم

این بھبود زیست فرزندانشان فرصت ھاي بھتري براي پیشرفت فیزیكي و رواني داشتھ اند ، 
در   باشندغالباز نظر اقتصادي ي كھ افراد  شناختي را بھ ارث مي برند و در نتیجھ طبقات و  

مشخصھ .بود از نظر ژنتیكي برتر خواھند  ترینافراد با مزیت ھاي اقتصادي پائمقایسھ با 
ھر نسل مي تواند از نسل قبل فقط در نتبجھ نوعي انتخاب ، بھتر گردد      )ژنتیكي (ذاتي ھاي

بعبارت دیگر توسط افرادي كھ در نسل ھاي پیش با داشتن امكانات ژنتیكي بھتر فرزندان 
ریق انتخاب آگاھانھ و یا بلحاظ روشي بیشتري نسبت بھ بقیھ افرد تولید كرده اند ، كھ یا ازط

تحت شرایط تمدن نوین چنین انتخابي احتمال بسیار كمتري دارد كھ    .بوده كھ زندگي كرده اند
 ،در مقایسھ با شرایط ابتدائي خودكار باشد ، بنابراین نوعي انتخاب كھ با ھدایت آگاھانھ باشد

 اصول فوق الذكر و ارزش اھمیتیستي  ابتدا بامردم معذالك   ، را امكان پذیر مي سازدآن
.اجتماعي كھ انتخاب با رھنمود عاقالنھ خواھد داشت را درك نمایند

نیاز بھ این دارد كھ جھت یا جھاتي مورد قبول انتخاب آگاھانھ عالوه بر این ھا ، ششم آن كھ ، 
 براي سعادت و این جھات نمي توانند اجتماعي باشند بعبارت دیگراختیار گردندبراي انتخاب 

این بھ نوبھ خود .دن انگیزه ھاي اجتماعي در جامعھ غالب گردمگر این كھ، نوع بشركلي



مھم ترین اھداف ژنتیكي از نقطھ نظر اجتماعي عبارتست .طلبد سازمان اجتماعي خود را مي
 پیچیده اي بنام عامل)ب(يسالمت)الف(ایجاد كننده مشخصھ ھاي ژنتیكي كھ آناز بھبود 

 احساس ھمقطاري و رفتار اجتماعي طرفدار كھكیفیت ھاي خلق و خوئي )ت(وشمندي و ھ
فردي   "پیشرفت"وفقط )امروز توسط بسیاري محترم شمرده مي شود( آنچھ ا بباشد در مقایسھ

. موفقیت امروزه معموًال فقط از این دید نگریستھ مي شود زیرا متاسفانھرا مي طلبد
زیست شناختي با خود این شناخت را ھمراه مي آورد كھ بایستي  درك گسترده تر از اصول 

ھدفي بسیار باالتر از جلوگیري از انحطاط ژنتیكي را جستجو نمود ، و آن باالبردن سطح 
جداگانھ از نقطھ نظر تندرستي ، ھوشمندي  متوسط جمعیت بھ باالترین سطح موجود در افراد   

 در   –  صرفًا از نقطھ نظر ژنتیكي –دستاورد و كیفیات خلق و خوئي است و حصول بھ این 
بنابراین بھ ھر فرد ممكن است بھ دیده     .طي تعداد نسبتًا كمي از نسل ھا امكان پذیر مي باشد

ھمانطوري كھ روند . نگریستھ شود كھ این حق از بدو تولد در وي تثبیت گردیده  اي"نابغھ "
فقط پیش نیازي براي  بلكھ نیست نھائي  اي مرحلھتكامل نشان داده است ، این اصًال نشان دھنده  

.پیشرفت بیشتر در آینده مي باشد
نیاز بھ انجام پژوھش ھائي شدید و گسترده در   معذالك براي سودمند نمودن این پیشرفت ھا 

این بایستي با ھمكاري .ژنتیك انساني و دررشتھ ھاي متعدد تحقیقاتي وابستھ بھ آن مي باشد
شتھ ھاي مختلف پزشكي ، روانپزشكي ، شیمي و با ھمین اھمیت علوم متخصصین در ر

سازمان بدن انسان .بھبود سرشت داخلي خود انسان باشداجتماعي باشد كھ ھدف اصلي آن ھا 
بصورت زیبائي پیچیده است و مطالعھ ژنتیك آن با دشواري ھاي ویژه اي  ھمراه مي باشد 

ر بزرگتري دارد كھ بایستي از آنچھ تا بحال تصور شده ونیاز بھ انجام تحقیقات در مقیاس بسیا 
معذالك این فقط مي تواند بشرطي محقق گردد كھ فكر انسان از   .دقیق تر و تحلیلي تر باشد 

جنگ و نفرت و مبارزه براي تامین حداقل مایحتاج بھ اھداف بزرگتري كھ براي ھمگي 
.مشترك باشد معطوف گردد

آزاد شوند ھنوز دي بھ مرحلھ اي برسد كھ چنین نیروھاي انساني زماني كھ تجدید بناي اقتصا
 است و تمام گام ھائي كھ  برای آنفرا نرسیده است ولي وظیفھ ھر نسلي تامین تمھیدات الزم

 بھ درجھ    رادر این راه برداشتھ شود سودمند مي باشد نھ تنھا براي این امكان كھ بھبود ژنتیكي
يئبشكل مستقیم تر بمنظور توفق انسان بر پلیدي ھا بلكھ ھمزمان  ببار خواھد آوردبی سابقھاي 

.دن كھ تمدن نوین ما را تھدید مي نمایاست

ھارلند،.سي.ھالدین ،اس.اس.بي.دارلینگتون ، جي.دي.كرو ، سي.اي.اي.اف:امضاء كنندگان 
. ، پیچایلد.پی.نیدھام ، چی.مولر ، جی.جی .، اچھاكسلي .اس. جي ھاگ بن ،.تي .ال 
ھموند ،  .گوردن ، جی.امرسون ، سی.ا.دوبژانسکی ، آر.دالبرگ ، تی اچ .دیوید ، جی .آر

شولتز .پرایس ، جی.پالف ، بی.اچ .الندوئر ، اچ.کولر ، دابلیو .سی.ھاسکینز ، پی.ال.سی
159.ودینگتون.اچ.استاینبرگ ،سی.جی.، ا
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