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 دهكيچ
، گالتُن. فرانسيس گالتُن است اصالح نژاد نظريةنقد  حاضر بررسي و ةموضوع مقال

، علمـي  ةبا انجام مطالعات آماري بر روي افراد برجسـت ، لز داروينرپسر عموي چا
طول چندين نسل مـدعي شـد كـه هـوش و      و نظامي انگلستان در ،ورزشي، ادبي

اصـالح   نظريـة وي  ،بر اين اساس. ارثي استامري ها   طبيعي در انسان هاي  قابليت
مبنـاي انتخـاب    دارويـن و بـر   نظريـة كه در جهـت عكـس   مطرح ساخت  را نژاد

و اصالح نسـل و تبـار    اصالح نژاد بهبود نظريةهدف گالتُن از طرح . مصنوعي بود
گـالتُن   ،درواقـع . بالهت و كودني بـود  انسان از طريق افزايش هوش و ممانعت از

تـوان بـا انتخـاب مصـنوعي      را نيز مـي ها    انسان، انند حيوانات اهليهم ،مدعي بود
بـه جنبشـي اجتمـاعي و فراگيـر در      گـالتُن  ةبا شروع قرن بيستم ايـد  .ردكاصالح 
و آلمـان تبـديل شـد و باعـث      امريكـا ، مختلف عالم از جمله انگلستان هاي كشور

اجباري و نظـاير  سازي  همچون عقيمها  تصويب قوانيني غيراخالقي از سوي دولت
اصالح نـژاد بـه ابـزاري بـراي      جنبش ،در آلمان نازي. اصالح نسل شد ةآن به بهان

اصالح نـژاد   ةبا اين حال ايد. بزرگ مبدل گشت هاي پرستي و ارتكاب جنايتنژاد
ژنتيك انسـاني و   ةعلمي در حوز هاي پيشرفت. گاه به طور كامل از ميان نرفت هيچ

ايي از ژنوم انساني همراه با عواملي ديگـر باعـث   انسان و نيز رمزگش DNAكشف 
جريان جديـد  . پس از جنگ جهاني دوم شد هاي اصالح نژاد در سال نظرية ياحيا

علمـي   هاي علمي و شـبه  كه تركيبي از باور ،اصالح نژاد بر خالف جريان اصلي آن
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 از اين حيـث اشـكاالت علمـي وارد بـر جريـان     . علمي مبتني بود هاي بر باور، بود
چـه در  ، اصالح نژاد همـواره  نظريةبا اين حال . اصلي اصالح نژاد بر آن وارد نبود

خطيــري كــه داشــته اســت و نيــز  هــاي بــه دليــل پيامــد، گذشــته و چــه در حــال
. اخالقي جدي بوده است هاي زيادي كه از آن شده است مورد نقد هاي  سوءاستفاده

لمـي و اخالقـي وارد بـر    ع هـاي  ترين نقـد  در نوشتار حاضر سعي شده است مهم
  .جريان اصلي اصالح نژاد مورد بحث و فحص قرار گيرد

گـزينش  ، گـزينش طبيعـي  ، نبـوغ ارثـي   ،فرانسيس گالتُن، اصالح نژاد :ها كليدواژه
  .مصنوعي

  
  مقدمه. 1

در غرب اين انديشه حداقل بـه  . اصالح نژاد انسان قدمتي ديرينه در تاريخ بشر دارد ةانديش
افالطون بـه يـك معنـا اولـين      جمهوريكتاب  ).Kevles, 2004: 848( گردد ميافالطون باز

 ةفاضل ةافالطون در تشريح مدين. است شدهاصالح نژاد مطرح  ةمكتوبي است كه در آن ايد
كنـد كـه بـراي     مـي  آورد و پيشنهاد مي ميان خود از توليد كودكاني سالم و برگزيده سخن به

افراد تا سن معيني  كه اينمناسب خود ازدواج كند و وصول به اين امر هركس بايد با جفت 
افالطون بر اين باور بود كه توليد مثل انسان بايد تحت نظارت و . حق زادوولد داشته باشند

آسـاني   توانـد بـه   نمـي  البته وي دريافته بود كه اين شكل از كنترل دولت. كنترل دولت باشد
  .مورد قبول مردم واقع شود

. كردنـد  مـي  شان انتخاب اساس صفات بدني نوزادان را بر ،يز اسپارتم باستان و نودر ر
كودك  و اگر دادند مي متولدشده را مورد آزمايش قرار نوزادان تازه بزرگان شهر، در اسپارت

در كوهستان  )Apothetae( او را نزديك آپوثيتا، دادند مي را ناتوان از زندگي كردن تشخيص
مورد پسـران شـايع بـود تـا      در تر بيشالبته اين عمل  ؛كردند ها مي ر )Taygetus( تايگتوس
قانون شهر روم آمده بود كه كودكان ناقص بايد  ةگان در لوح چهارم از الواح دوازده. دختران

. رومي حق داشتند نوزادان خـود را دور بيندازنـد   ةبزرگان جامع، عالوه بر اين. كشته شوند
عمل كشتن نـوزادان در  . شدند مي غرق )Tiber( تيبر ةاكثر اين نوزادان ناخواسته در رودخان

در . ت را قبـول نكـرده بودنـد ادامـه داشـت     يامپراتوري روم تا وقتي كه روميان آيين مسيح
 اتانازي و كشتن افـراد نـاتوان  ، مسيحي ـ   يهودي هاي  ثير آموزهأتحت ت ،قوانين قرون وسطي

اسـتثنا در ايـن   ها تن. گرفت مي صورتندرت  از اين حيث چنين عملي به. بودشده  محكوم
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شـياطين بـا    از سـوي كـه   هستند هايي   زاده مورد نوزاداني بودند كه گمان بر اين بود شيطان
كشتن چنين موجوداتي كـه انسـان واقعـي     ،درنتيجه. اند عوض شدهها  نوزادان واقعي انسان

  .شد نميپنداشته نوزادكشي ، شدند نمي تلقي
خود سـعي كـرد نشـان دهـد كـه هـوش و        نبوغ ارثيدر م  1869 در 1فرانسيس گالتُن
رد كـ اساس تأثيرات محيطي تبيين  توان آن را صرفاً بر نمي واست ارثي  ها استعداد در انسان

)Lubinsky, 1993: 78.(  ـ . در روزگار گالتُن علم ژنتيك هنوز ظهور نكرده بـود  1865 ةمقال
علمي  ةهنوز از سوي جامع، علم ژنتيك شد ةپايها  كه بعد )Gregor Mendel( گريگور مندل

 با ايـن حـال تئـوري دارويـن در بـاب تكامـل بيـان       . ييد قرار نگرفته بودأمورد ارزيابي و ت
 شـوند  مـي  دچار تغييـر  گزينش طبيعياثر  برداشت كه انواع موجودات و از جمله انسان  مي

)Kevles,2004: 848 .( انتخاب طبيعييكي حذف ژنت هاي عواقب و پيامد دربارةداروين خود 
بـريم تـا از رونـد     مـي  كـار  ما تمام تالش خود را به: گويد ميمدرن انساني چنين  ةدر جامع

مـا  ، سـازيم  مـي  و بيمارانها  افليج، را براي ديوانگانها   ما تيمارستان، حذف جلوگيري كنيم
جان تمـامي   كنيم و پزشكان ما تمام مهارت خود را براي نجات مي قوانيني براي فقرا وضع

درنتيجه اعضاي ضعيف جوامع متمدن انواع ... برند  مي كار حيات به ةتا آخرين لحظها  انسان
هيچ فردي كه در كار پرورش حيوانـات خـانگي باشـد شـكي     . كنند مي مانند خود را تكثير

). Glad, 2008: 48( نخواهد داشت كه چنين روشي براي نسل انسان مضر و مخـرب اسـت  
اصـلي   ةبا اين تفاوت كـه عالقـ  ، تكامل انسان بود ةعمويش داروين شيفتد پسرگالتُن همانن

در حالي كـه   ،دهد مي بود كه ما و ديگر موجودات زنده را شكل هايي  داروين توصيف نيرو
يـاي  ؤوي ر. خـدمت درآورد  را در جهت اصـالح انسـان بـه   ها  گالتُن سعي داشت اين نيرو

بلكه  ،نشودها  مانع گزينش طبيعي در مورد انسانها تن نظامي اجتماعي را در سر داشت كه نه
  ).Agar, 2004: 3( بهتر كمك كند هاي حتي به آن در ايجاد انسان

با تحليـل   2)1874( مردان انگليسي اهل علمخود و همچنين  نبوغ ارثيگالتُن در كتاب 
ه كـ دهـد   مي و دانشمندان بزرگ و بانفوذ نشانها  اسالف شخصيت دربارةموجود  هاي  داده

ارث  از والـدينش بـه   ل خاصـي از نبـوغ را  كه شـ كبل ،ليكنه فقط نبوغ  هر فرد بااستعدادي
 eugenics اصطالحقواي انساني در  1883وي اولين بار در . برد مي

را بـراي   )نژاداصالح ( 3
هرچنـد كـه پـيش از ايـن مقـدمات بحـث خـود را در         ،بـرد  مي كار هخود ب نظريةاشاره به 

  4.فراهم آورده بود مردان انگليسي اهل علمو  نبوغ ارثي هاي كتاب
نـدي و  كُ اصالح بيولوژيك انسان كه از سـوي گـالتُن مطـرح شـده بـود بـه       ةايدگرچه 
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اصـالح   هـاي  ولي با شروع قرن بيستم جنـبش  ،گرفت مي آهستگي مورد حمايت عام قرار
كرسـي   ،1904در  Kevles, 2004: 848(.5( عالم شكل گرفت هاي نژاد در بسياري از كشور

 انجمـن نيـز   1907تحقيق اصالح نژاد از سوي گالتُن وقـف دانشـگاه لنـدن گرديـد و در     
در لندن افتتـاح شـد و اصـالح نـژاد      )Eugenic Education Society( نژاد اصالح آموزش

برنارد شاو بر اين باور بـود  . مورد حمايت نخبگاني همچون جورج برنارد شاو قرارگرفت
پيشـين بـدان    هاي تواند تمدن ما را از سرنوشتي كه تمدن مي الح نژاد است كهاصها كه تن

  .دهددچار شدند نجات 
 the Eugenics Record Office(7( سوابق اصالح نژاد ةادار 1910نيز در سال  6مريكاادر 

كـه  ، الكساندر گراهـام بـل   ،در همان زمان. آيلند افتتاح شد اسپرينگ در النگ ر بندر كوكد
. شدمطرح مريكا ابه عنوان عضوي مهم از جنبش اصالح نژاد ، همسري ناشنوا داشتخود 

 ندشروع به فعاليت كردمريكا ا هاي اصالح نژاد در بسياري از شهر هاي انجمن ،1910پس از 
المللي اصـالح نـژاد    بين ةطرفدار اصالح نژاد در اولين كنگر هاي مريكايياو تعداد زيادي از 

المللي دوم و سـوم   بين ةكنگر. دانشگاه لندن برگزار شد شركت كردند در 1912كه در سال 
در جنـگ جهـاني اول طرفـداران    . در نيويورك برگزار شـد  1932و  1921 هاي نيز در سال

و پس از جنگ تـالش   نددر برگزاري آزمون هوش مدد رساندمريكا ااصالح نژاد به ارتش 
سسـات  ؤتعـداد م هـا   آن هـاي  ر اثر تالشب. كار بستند زيادي براي گسترش آرمان خويش به

از  ).Glad, 2008: 48-49(برابـر افـزايش يافـت     به سه 1920 ةنگهداري معلوالن ذهني تا ده
سازي اجباري  شروع به تصويب قانون عقيممريكا ا هاي بسياري از ايالتبه بعد،  1930سال 
موضـوع ايـن قـانون     8.شـد ويـك ايالـت بـالغ     به سـي  1931تا سال ها  كه تعداد آن كردند

جنايتكاران و منحرفان اخالقي ها  افراد كودن و در برخي از ايالت، بيماران صرعي، ديوانگان
در كاليفرنيـا تعـداد    ،با اين حـال . اجرا درنياوردند اين قانون را بهها  البته اكثر اين ايالت. بود

اين رقـم در  . )Galton, 1998: 266(شد مورد بالغ  9930به  1935سازي تا سال  موارد عقيم
ميليون  مورد رسيد كه البته در مقايسه با بيست 60926به  1958تا سال مريكا ا هاي كل ايالت

 تـا  1979 هاي ميليون نفري كه بين سال در هند و سي 1980تا  1958 هاي نفري كه بين سال
  . )Glad, 2008: 50( در چين عقيم شدند رقم چنداني نبود 1984

اصـطالح   1895اصالح نژاد در آلمان آلفرد پلـوئتز بـود كـه در سـال      گذار جنبش بنيان
وي به كمك . گالتُن كرد »نژاد اصالح«را جايگزين عبارت  )racial hygiene(» نژاد بهداشت«

 1912در سـال  . گذاري كـرد  من بهداشت نژاد را در آلمان پايهانج 1905ارنست رودين در 
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دار شـدن   حذف موانع براي بچـه ، مدار مسكن خانواده ةاين انجمن مبني بر تهي هاي پيشنهاد
حقـوقي سـاختن   ، افـزايش ماليـات بـر الكـل و تنبـاكو     ، هـا  مردان شاغل در برخـي حرفـه  

داد و نظاير آن در جهت اصالح نـژاد   مي را الزم تشخيصها  كه پزشكي آن هايي  جنين سقط
 هايي  پيشنهاد نجمن مجدداًاين ا 1932تا  1931 هاي در سال. انسان مورد پذيرش قرار گرفت

اي به نـژادي   ولي همچون گذشته هيچ اشاره ،را در جهت اصالح نژاد انسان مطرح ساخت
اصـالح نـژاد انسـان در     ةكارآمدن هيتلر ايـد  با روي ،با اين حال. نداشتها  خاص از انسان

اير طرفـداران اصـالح نـژاد در سـ    . جهت اهداف نژادپرستانه مورد سوءاستفاده قرار گرفت
در . مخالفت برخاستند و آن را محكوم كردنـد  هيتلر به ةبا عقايد نژادپرستان صريحاًها  كشور

گيـري   جهـت ، در ادينبورو برگـزار شـد   1939كه در سال  ،المللي اصالح نژاد كنفرانس بين
مـدافعان   ،در همـان سـال  . جنبش اصالح نژاد در آلمان مورد انتقـاد قرارگرفـت   ةنژادپرستان

را كـه   هنظريـ در آن ايـن   واي صـادر كردنـد    و انگلستان بيانيهمريكا ابزرگ اصالح نژاد در 
حكومـت   ،با اين حال. رد كردند خوب يا بد در اختيار گروه خاصي از انسانهاست هاي ژن

در جهـت   »بهداشت نژاد«سوسياليست آلمان تعدادي كرسي دانشگاهي را با عنوان  ناسيونال
سه اتهام مهم متوجـه حكومـت   ، در ارتباط با اصالح نژاد. ر كردئخود دا ةادپرستاناهداف نژ
كه ، 1939دوم طرح ملي اتانازيِ ، 1939سازي اجباري جوالي  يكي قانون عقيم: پروس بود

تخـت بيمارسـتاني بـراي بسـتري     هشتصـدهزار  به فرمان هيتلر و در جهـت خـالي شـدن    
در ها  جمعي يهوديان و كولي سوم كشتار دسته و ،مجروحان احتمالي جنگ صورت پذيرفت

بود كه باعث شد جنبش ها  گونه سوءاستفاده اين. )Glad, 2008: 51-57( اواخر جنگ جهاني
پـس   هاي به نحوي كه در سال ،بگيرد جدي قرار هاي اصالح نژاد در سرتاسر دنيا مورد نقد

). Kevles, 2004: 848( شـد اي كثيـف بـدل    بـه واژه  نـژاد  اصالح ةنگ جهاني دوم واژجاز 
مند به مباحث و مسائل اصالح نژاد بودند ترجيح دادند  رو بسياري از كساني كه عالقه اين  از

 ةسـه ماهنامـ   ،1969در  ،بـراي مثـال  . كننداجتناب  »نژاد اصالح«كارگيري اصطالح  كه از به
ژنتيـك   ةسالنامبه  ،شده بودند اخبار اصالح نژاد ةكه جايگزين نشري ،مريكاادر  نژاد اصالح
 انجمـن «بـه  نام خود را  »نژاد اصالح ييكايمرا انجمن«نيز  1973در . تغيير نام دادند انساني

سـي مـيالدي    ةهمـان دهـ   از ،بـا ايـن حـال   . دادتغييـر   »ياجتمـاع  شناسي زيستمطالعات 
در هـا   آن. بودند كه سعي در تطهير اصالح نـژاد داشـتند  مريكا اشناساني از بريتانيا و  زيست

اي را كـه   تعصبات اجتمـاعي ، شناختي انسان گالتُن مبني بر اصالح زيست ةعين پذيرش ايد
داشـتند كـه اصـالح نـژاد      مـي  اذعـان هـا   آن. كردند مي باعث گسترش اين ايده شده بود رد
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علمي كه با دقت و وسواس زياد ، بايد مبتني بر علم ژنتيك انساني باشد مي ونقص عيب بي
طبيعـت و تغذيـه را در   ، محـيط ، شناسـي  و نقـش زيسـت  كنـد  عي را رد تعصبات اجتمـا 

موفـق شـدند بنـاي چنـين علمـي را پـي       ها  آن. دهد گيري انسان مورد ارزيابي قرار شكل
 بلنـدي در ايـن خصـوص برداشـته شـد      هـاي  بعدي گام هاي به نحوي كه در دههبريزند، 

)Kevles, 2004: 848 .(پـس از   تفكرات اصالح نـژادي ي يكي از حوادث مهمي كه به احيا
بـود كـه منجـر بـه      1953انسـان در فوريـه    DNAجنگ جهـاني دوم كمـك كـرد كشـف     

جديد در  هاي گيري اين امر باعث پيدايي جهت. زيادي در مهندسي ژنتيك شد هاي پيشرفت
) Eugenics( نـژاد  اصـالح اصـطالح  ند كه ديگر از چهر ،بحث اصالح بيولوژيك انسان شد

تحقيقـات و   ةشـگرف در حـوز   هاي پيشرفت، DNAنجاه سال پس از كشف پ. نبود خبري
امكانـات زيـادي    انسان )genome( رمزگشايي از ژنوم ها س آنأو در ر ژنتيكي هاي وريافن

و اجتمـاعي فـراهم    ،شـناختي  روان، شناختي براي تغيير و اصالح نوع انسان از حيث زيست
البته جريان جديد اصالح . ه استاصالح نژاد شد ةكه اين امر باعث تجديد حيات ايده آورد

قرن بيسـتم   ةاولي هاي بود كه در دهه )mainline eugenics( نژاد متفاوت از جريان اصلي آن
 علمي بود كه داراي دو علمي و شبه هاي اصالح نژاد اوليه تركيبي از باور ،درواقع. مطرح بود

در ايـن  . رفتـاري بـود   هـاي  تن ويژگيفرض اول آن ارثي دانس پيش. فرض اساسي بود پيش
طرفداران اصالح نژاد بر اين باور بودند كه مشكالت اجتمـاعي ريشـه در    تر بيشخصوص 

رو از نظر آنان حذف مشـكالت اجتمـاعي مسـتلزم كـاهش      ايناز . ارثي ما دارند هاي رفتار
 تبـاهي نسـل  فرض دوم اعتقاد بـه   پيش. مطلوب بود هاي نامطلوب و افزايش رفتار هاي رفتار

)degeneration( قائالن به اصالح نژاد بر اساس تئوري داروين مبني . انسان و ترس از آن بود
داشتند  مي اظهار، يك نوع بقا خواهند يافت اعضاي) the most fit(ترين  شايستهها تن كه اينبر 

 ةجامعـ  )unfit(تة ناشايسـ  ياعضـا ، بر خالف گزينش طبيعـي ها  ما انسان كه اينكه به دليل 
ر اثر گسترش بنسل انسان  ،كنيم مي كمكها  آن يبه بقا ودهيم  ميانساني را از خطرات نجات 

توانست فحواي نژادپرستانه نيـز   مي اين باور. ارثي مضر به تباهي كشيده خواهد شد هاي رفتار
امـروزه  . )Aultman, 2006: 29-31( آلمان چنين بود هاي در نزد نازي كه  ناچن آن ،داشته باشد

موضوع اصالح نژاد همچنان بسيار زنده ، اصالح نژاد ةبا گذشت ساليان متمادي از طرح ايد
جديـدي   هاي مبتني بر علم ژنتيك در قالب هاي وريناچرا كه اين ايده با پيشرفت ف 9،است

تر  تحقق تر و قابل انسان ممكن )biomedical enhancement( پزشكي همچون اصالح زيست
اي كه بر جريان اصلي اصالح نـژاد وارد بـود بـه     علمي هاي امروزه هرچند نقد. گشته است
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اخالقـي وارد   هـاي  نقد ،ژنتيك انساني مطرح نيست ةكننده در حوز خيره هاي دليل پيشرفت
  .بر اين ايده همچنان مطرح و مورد بحث است

  
  انتخاب طبيعي و انتخاب مصنوعي. 2

داروين بـه طـرح    نظريةبا الهام از  )Galton, 1909: 68( طور كه خود اشاره دارد گالتُن همان
 نظريـة طبق . داروين را پيمود نظريةعكس با  اي كه راهي كامالً ه، نظريخود پرداخت نظرية

كشـمكش و  ، داشـته باشـد  زادوولـد   و حـد بقـا   نـوع بـيش از  يك  داروين در صورتي كه
در اين ميان موجودي كه توانايي . خواهد شدايجاد در بين افراد  حيات ةزدوخورد براي ادام

تـر   يعني نسبت به سايرين در وفق دادن خود با محيط موفـق ، باشدي براي بقا داشته تر بيش
تغيير و تحولي كـه   ،از نظر داروين. خواهد داشتي براي بقا در اختيار تر بيششانس ، باشد

و  شـود  مـي نتقـل  بعـد م  هاي توارث به نسل ةواسطه شود ب مي ر اثر انتخاب طبيعي حاصلب
طبيعت به ايجاد انواع جديد و البته برتر ، سالها  هزاران و ميليون، با گذشت صدها درنتيجه

 بـر چهـار اصـل   داروين  نظريةتوان گفت كه  مي ،طور كليه ب. رساند خواهد و تواناتر مدد
و سازش با  ،صفات اكتسابي توراث، اصلح طبيعي يا انتخاب، تنازع بقا: استوار است اساسي
افراد در گذر ، به نحوي كه با تغيير محيط ،زند مي محيط حرف اول را، هنظريدر اين . محيط
  .تكامل خواهند رسيد زمان به

ترين كشـف   را بزرگ آنكه داروين  )natural selection( بر اساس اصل انتخاب طبيعي
و  بهترها  شرايط بقاي آن موفقيت از آن موجوداتي است كه تنازع بقا مسئلةدر ، داند مي خود

 ،از نظـر دارويـن  . قـرار داده اسـت  هـا   آن براي زنده ماندن در اختيـار  بهتريطبيعت سالح 
جزئـي  ، دهد تغييراتي كه در موجودات آلي به طور تصادفي و در مسير آداپتاسيون روي مي

جزئـي و  ايـن تغييـرات   . شود انتخاب طبيعي حفظ مي عامل فعال و مؤثرِ ةواسطه و ب است
تـري   نژاد مطلـوب  در طول زمان و شود مي بعد منتقل هاي از طريق توارث به نسل عارضي
  .)128 :1351، داروين( آيد مي پديد

در فـردي از   تكامل اين است كه صفات اكتسابي كه تصادفاً ةاصل ديگر استواري فرضي
عـالوه بـر    ،رددگـ  مـي  و هر تحولي كه ايجادشود  ميشود به اخالف منتقل  مي انواع حاصل

و همـين  يابـد   مـي به نسل آينده نيـز انتقـال    ،شود مي به فرزندان منتقل از پدر و مادر كه اين
كند كه بـا نياكـان خـود     مي تغييرات جزئي موروثي پس از چندين نسل نوع جديدي ايجاد

در جـانور يـا گيـاهي     دارد كه اگـر  اصل وراثت صفات اكتسابي بيان مي. دارد يزياد ةفاصل
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اين تغيير در اخالف او در همان مرحله  ،اي از رشدونمو بروز كند يير و تحولي در مرحلهتغ
  .كند از رشدونمو و يا زودتر بروز مي

 و جديد معطـوف سـاخت   نظريةتوجه خود را به اين  گالتُن ،انواع أمنشتاب ك با انتشار
انتقـال   خصـوص وي در ايـن  . را مورد بررسي قـرار داد امل كت نظرية شناختي زيست ةجنب

مورد ها    انتقال خون بين خرگوش پديدآمده بر اثر تأثيراتاساس ميزان  صفات اكتسابي را بر
. توانند به ارث برسند يا نه تسابي ميكه آيا خصوصيات اكقرار داد تا مشخص سازد  پژوهش

فرزنـدان   هـاي  و بررسي خصيصـه ها  ناهمسان خرگوش هاي گالتُن با تزريق خون بين گونه
طـور  ه ب ،درنتيجه. خون مشاهده نكرد ةوسيله ييد انتقال خصوصيات بأشواهدي در ت، ها آن

  ).Bulmer, 2003: 116-118( انتقال صفات اكتسابي را رد كرد ةايد، صريح
گالتُن را به خود  ةنتوانست مدت مديدي عالق املكت نظرية شناختي زيست ةجنب اگرچه
در ايـن  . ثير خـود قـرار داد  أتحت تـ را  گالتُنار بعدي ك اجتماعي آن هاي اربردك، جلب كند
اسپنسـر در خصـوص مفهـوم تكامـل      هـاي  انديشـه  تـأثير شدت تحت  گالتُن به ،خصوص

 تئوري تكامل در كارگيري هاين اسپنسر بود كه مفاهيم كليدي در ب ،درحقيقت. اجتماعي بود
 اصـلح  يبار اصطالح بقا اين اسپنسر بود كه اولين ،براي مثال. را بسط دادها  خصوص انسان

)the survival of the fittest( را جعل كرد )Duster, 2003: 131(.  طـور كـه    همـان  ،درواقـع
اصالح نژاد گالتُن ريشه در داروينيسم اجتماعي اواخـر   نظرية ،اند درستي بيان كرده برخي به

 و )competition( رقابـت ، )fitness( آن مثـل صـالحيت   هـاي  اسـتعاره  ةقرن نوزدهم با هم
  ).Kevles, 2009: 86( دارد )inequality( توجيهات عقالني نابرابري

مفاهيم آماري را  ،خودي نبوغ ارثدر كتاب ، اصالح نژاد نظريةن در تالش براي تأييد گالتُ
مقايسـه بـا   ه مـردان شايسـته در   كدادند  مي او نشان هاي  داده. ار بستك به در مسائل وراثتي
 از نظـر او . ي بـراي داشـتن پسـران شايسـته برخوردارنـد     تـر  بيشحتمال ا مردان متوسط از

 كـه انسـان   جـا  آنحـال از  . هـا  نه فرصـت  ،ـ تابعي از وراثت است ـ يا فقدان آن شايستگي
در مـورد انسـان و   ، كار بنـدد  هحيوانات ب هاي تواند انتخاب مصنوعي را در مورد ويژگي مي

البتـه فـرق   . زد) artificial selection( توان دست به انتخاب مصنوعي مي آن نيز هاي ويژگي
گالتُن اين بـود  ) انتخاب به دست انسان(اساسي انتخاب طبيعي داروين با انتخاب مصنوعي 

در انتخاب طبيعي اين مسـئله   ،درواقع. شايستگي بنا شده بود ةكه انتخاب طبيعي فقط بر پاي
داري از جهتي شايستگي داشته باشـد از جهـات ديگـر نيـز بايـد       نمطرح نيست كه اگر جا
مگر در مواردي كه زيباتر يا  ،تر باشد عتر يا شجا زيباتر يا باهوش مثالً ،شايستگي داشته باشد
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داري در محـيط شـود و بـدو قـدرت      تر بودن موجـب شايسـتگي جـان    شجاع تر يا باهوش
داشتن قد بلند به موجـودي ايـن توانـايي را    ممكن است  ،براي مثال. دهد تر بيشتوليدمثل 

در  ،بنـابراين . دست بيـاورد  هتر غذا ب راحت نوع خود بدهد كه نسبت به ساير موجودات هم
 ،بـا ايـن حـال   . حيات دارنـد  ةي براي ادامتر بيششايستگي ها  قدبلندتر، اين نوع موجودات
ممكن است موجودات كودني  ،درواقع. تر نيز باشند شود كه باهوش نمي داشتن قد بلند دليل

. ي براي زنده بودن و زادوولـد داشـته باشـند   تر بيشباشند كه به دليل قد بلند خود توانايي 
آن  انتخـاب مصـنوعي   ةزيـرا نتيجـ  ، متفاوت با انتخاب طبيعي است انتخاب مصنوعي كامالً

اد و بـا  با علم اصالح نـژ  ،تواند مي انسان ،درحقيقت. چيزي است كه مورد نظر انسان است
ترغيب كند  تر بيشدلخواه خود را به توليدمثل  هاي افراد داراي ژن، روش انتخاب مصنوعي

  .كند جلوگيري كند مي را نامطلوب تلقيها  آن هاي از توليدمثل افرادي كه ژن و
  

  اصالح نژاد انسان ةگالتُن و ايد. 3
پيشرفت تمدن بشري مبتني كند كه  مي فرض آغاز گالتُن در بحث از اصالح نژاد با اين پيش

اي كـه در انگلسـتان قـرن     ايـده ، رو به كـاهش اسـت  ها  بر مردان بزرگي است كه تعداد آن
فـرد   233هـا  ميليون نفـر در بريتانيـا تن   بازاء هر يك ،از نظر گالتُن. نوزدهم رايج و شايع بود

خويش را  توانستيم ميانگين هوش نسل مي در حالي كه اگر، وجود دارد )eminent( مشهور
در كـل   ،بـه همـين نحـو   . شد مي نفر بالغ 2433تعداد اين افراد به  ،يك درجه افزايش دهيم

 ،نفر بين سي تا هشتاد سال وجود دارند كه از هوش بسيار باال برخوردارنـد  6ها انگلستان تن
 82اين تعداد به  ،يك درجه باالتر بودها در حالي كه اگر با همين جمعيت ميانگين هوش تن

كـه   هنگامي .نفر كمتر نبود 1355اين تعداد از  ،رفت مي درجه باالتر و اگر دو ،رسيد مي فرن
 ،به بحث از اختالف در قابليت هوشي افراد و نقش وراثت در آن پرداخـت  1860گالتُن در 
بود كه پـيش از   )intelligence( اول نيازمند تعريف و مقياسي براي سنجش هوش ةدر وهل

را  )genious( منظـور گـالتُن مفهـوم نبـوغ     بـدين . مهم نشده بود ايناو كسي موفق به انجام 
: گرفـت  مي دو هدف عمده را پي، چاپ رسيد به 1869كه در  ،گالتُن نبوغ ارثي. ميان آورد به

يكي سنجش قابليت فكري در يك اجتماع انساني و ديگري مستند كردن نقـش وراثـت در   
  ).Godin, 2006: 7-8( ال اين قابليتانتق

توزيع توانايي فكري يا هوشي در  ةنحوسنجش پيش از هر چيز مقياسي براي  نبوغ ارثي
گالتُن مدعي بود قابليت فكري يا هوشي بر اسـاس قـانون   . آورد مي بين مردم بريتانيا فراهم
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ش ساخت كـه  از اين حيث مقياسي براي سنجش هو. توزيع شده است) توزيع نرمال( خطا
افـراد بسـيار   ، )extraordinary genius( نوابغ اسـتثنايي : س آن سه درجه وجود داشتأدر ر

  illustrious.(10( و افراد برجسته )highly eminent( سرشناس
بـود تـا قابليـتreputation(     ( تعريف و مقياس نبـوغ مبتنـي بـر شـهرت     ،از نظر گالتُن

ـ    گالتُن بر. )ability per se( نفسه في طـور  ه اين باور بود كه نبوغ بيانگر قابليتي اسـت كـه ب
شهرت بـاال تـا حـدي     ،از ديدگاه وي. استثنايي باال و در عين حال ذاتي يا مادرزادي است

شـهرت پيامـد مطلـوب تحليـل      ،از نظر گالتُن. معيار دقيقي براي توانايي و قابليت باالست
قابليت ذاتي يا مادرزادي آن دسته از نويسان از شخصيت يك فرد است و مراد از  حال شرح

سازد اعمالي را انجام دهد كه منجـر بـه    مي عقلي و خُلقي است كه فرد را قادر هاي ويژگي
از ديدگاه . بنابراين از نظر گالتُن قابليت يا توانايي و شهرت يك چيز هستند. شود مي شهرت
ايي يا قابليت ذاتي به شهرت باال توان كساني را يافت كه بدون داشتن توان مي ندرت گالتُن به

  ).Godin, 2006: 8-10( دست يابند
ـ  انتقـال  بـه  نبـوغ  فيـ تعر از پـس  گالتُن  نسـبت  يبررسـ  بـا  يو. پـردازد  يمـ  آن يارث

 ،1868 تـا  1660 سال از انگلستان قضات شامل برجسته مردان از ياديز تعداد يشاونديخو
 در وراثـت  نيقـوان  بـه  گذشـته  سال صد رانيوز نخست و سوم جورج عصر ياسيس رجال
 ةمردان حوز، فرماندهان نيتر برجسته يشاونديخو ةرابط سپس. ابدي يم دست نبوغ با رابطه

سخن گفته است مورد ها  داناني را كه تاريخ از آن نقاشان و موسيقي، شاعران، ادبيات و علم
نظـران   ببعد از آن نيز نسبت خويشاوندي برخـي از كشيشـان و صـاح   . دهد مي بحث قرار
فيزيكي  هاي انتقال ارثي موهبت ةسپس طي فصلي كوتاه به نحو. گذارد ميبحث  بهجديد را 

 پردازد مي گيران رانان و كشتي خاصي از قايق هاي از طريق بررسي روابط خويشاوندي گروه
)Galton, 1869: 2.(  

به طور مبسوط به يك گروه خاص از افراد سرشـناس   نبوغ ارثيگالتُن پنج سال پس از 
مدعاي او را در  جا اينآمده در  يعني مردان اهل علم پرداخت و مدعي شد كه شواهد فراهم

نبوغ ارثي بر خالف  مردان انگليسي اهل علمكتاب . كند مي وراثت تقويت تأثيرباب اهميت 
، ابتناء داشت )survey( بر پيمايش، راد بوداف ةنام اي آماري در باب زندگي كه مبتني بر مطالعه
نفـر ارسـال    180كه گالتُن طرح كرده و بـراي   هايي  بود به پرسش هايي  يعني مبتني بر پاسخ

: آمده از اين گروه را از چهار وجه مورد بررسي قـرار داد  دست گالتُن اطالعات به. كرده بود
هـا   مهمـي كـه از تحليـل داده    ةدو نكت. ها آن و تعليم و تربيت ،ها  انگيزه، ها ويژگي، پيشينيان
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نفر از اهل علم بيان داشته بودنـد كـه    59 دست آمده بود يكي اين بود كه از حيث انگيزه به
ايـن بـود كـه بـا     نيز مهم  ةدومين نكت ؛شوق و ذوقشان براي علم دروني يا مادرزادي است

لم نسـبت بـه پدرانشـان كمتـر     تحليل پيشينيان اهل علم معلوم شد كه تعداد فرزندان اهل ع
 كه اين امر از نظر گالتُن خطري براي نسل قلمداد) 3/6در مقابل 7/4به طور متوسط ( است
 برجسـته  هـاي  هدخـانوا در كتـاب   1906بـار بـه سـال     گالتُن براي سومين و آخرين. شد مي

)Noteworthy Family( تهيـه   هـايي   نامه منظور وي پرسش بدين. به مردان اهل علم پرداخت
كـل    وي در. فرسـتاد  )Royal Society( براي اعضاي انجمن سـلطنتي  1904در بهار  كرد و
  ).Godin, 2006: 10-13( پاسخ دريافت كرد 207ها تن نامه ارسال كرد و پرسش 467

اصالح نـژاد انسـان را مطـرح     نظرية شهاي نتايج حاصل از تحليل دادهگالتُن بر اساس 
 او. اش وضـع كـرد   هنظريبراي  را )نژاداصالح ( eugenicsالح طاص 1883وي در . ساخت

 كه اصالح نژاد علمي است كه به تمامي عواملي دارد مي چنين بيان نژاد اصالحدر تعريف 
 د و آن را بـه بـاالترين حـد ارتقـا    نبخش ميآتي يك قوم را بهبود  هاي پردازد كه ويژگي مي
مخلوقـات از جملـه انسـان     ةدر مـورد همـ   ،از نظر گـالتُن . )Galton, 1909: 35(دهند  مي

سالم بودن بهتر از بيمار بودن و قوي بـودن بهتـر از    كه اينتوافقي عام وجود دارد مبني بر 
 موردذيل انساني بهتر بايد موارد  ةبراي ايجاد يك جامع ،از نظر گالتُن. ضعيف بودن است

  :قرار گيردتوجه 
كه اطمينـان حاصـل شـود مـورد شـناخت       اشاعه و نشر علم قوانين وراثت تا جايي. 1

  ؛همگان واقع شده است
انجام پژوهشي تاريخي در ملل باستان و جديد در جهت تعيين ميزان سـهم طبقـات   . 2

نفوس انساني در  در جمعيت و) اند بندي شده كه طبق سودمندي مدني طبقه( مختلف جامعه
  ؛مختلف هاي زمان
هـا   شرايطي است كه اغلب تحـت آن  ةدهند شانكه ن هايي  مند واقعيت گردآوري نظام. 3

 ،از نظـر گـالتُن  . اند كه همان شرايط اصالح نژاد است بزرگ و موفق پديد آمده هاي خانواده
رشد ها  اين خانوادهها  موفق در انگلستان و نيز شرايطي كه تحت آن هاي بايد اسامي خانواده

 ،بـدون تحقيقـي دقيـق در ايـن خصـوص      ،درواقـع . اند مورد شناسايي قرار گيرد پيدا كرده
 كه بـر سـر  ، موفق ةتعريف يك خانواد. توان اميدي به پيشرفت علم اصالح نژاد داشت نمي

 هاي اي است كه در آن فرزندان موقعيت موفق خانواده ةاين است كه خانواد، آن توافق باشد
وضع اجتماعي والدين  بايد اوالً جا ايندر . دست آورند رديفان خود به برتري را نسبت به هم
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چـه دليـل كودكـان چنـين      مشـخص شـود كـه بـه     به هنگام ازدواج روشـن شـود و ثانيـاً   
 موفـق  هـاي  آمده از خانواده دست اطالعات به ةمجموع. دنشو مي خوانده موفق هايي  خانواده

بسط و توسعه يابد تا در جهت آشناسازي عموم  »كتب طاليي«تحت عنوان ها  تواند بعد مي
  ؛كار رود اصالح نژاد به دربارةا مطالعات علمي مردم ب
نظـر بـه قـدري     در ازدواج احسـاس عشـق بـه   ؛ گذار بر ازدواجتأثيرعوامل  ةمالحظ. 4

امـا  . آيـد  مـي  نظـر  قدرتمند است كه تالش جهت هدايت جريان ازدواج كاري احمقانه بـه 
كـه از   هايي  اگر ازدواج ،درنتيجه. گذارندتأثيرت هايآشكاري وجود دارد كه درن هاي واقعيت

مـورد عـدم رضـايت واقـع      ياند از حيث اجتماعي تحريم يا حت منظر اصالح نژاد نامناسب
  .ندرت صورت خواهند گرفت به، شوند

خـود قـرار دهـد و     تـأثير تواند جريان ازدواج را تحـت   مي فشار اجتماع ،از نظر گالتُن
جهت  و يا در دهدردارند مورد تشويق قرار بااليي برخو هاي ازدواج افرادي را كه از توانايي

گالتُن براي . كمتري هستند جلوگيري كند هاي از ازدواج افرادي كه داراي توانايي عكس آن
ينـد  افرغيرماديِ نيرومندي وجود دارند كه بر  هاي ازدواج انگيزه مسئلةاثبات اين امر كه در 

كند كـه از نظـر وي بـه     مي ومي اشارهبه چند مورد از آداب و رس، گذار هستندتأثيرازدواج 
از ديـدگاه   .همگي بر مصلحت اجتماعي و نه غرايز طبيعي ابتنـاء دارنـد  ، چند مورد استثناي

رش و نيز حمايت قـانون  اين آداب و رسوم را دين مقدس شمرده و درنتيجه مورد پذي ،وي
 كـه ذيـل ايـن آداب و رسـوم پـا بـه ايـن عـالم         هايي  انسان ،به همين خاطر. اند قرار گرفته

و از  دهنـد  مـي بـه حيـات خـود ادامـه     هـا   گذارند بدون هـيچ اعتراضـي نسـبت بـه آن     مي
ايـن مـوارد   . خبـريم  طور كه مـا از فشـار اتمسـفر بـي     همان ،خبرند خود بي هاي محدوديت
ــارت ــكا عب ــد از ت ــري ن ــه  درون، )monogamy( همس ــم ازدواج قبيل ــا رس ــري ي  اي همس

)endogamy( ،رسم ازدواج با افراد بيرون از قبيله همسري يا برون )exogamy( ،هاي ازدواج 
و تجرد  )prohibited degrees( محرمات، )taboo( تابو ،)Australian marriages( استراليايي
 كـه  ايـن ييـدي هسـتند بـر    أاين موارد هم ت. )celibacy) (Galton, 1909: 57-58( يا عزوبت

تواند همانند موارد ذكرشده به عنوان آداب و رسوم مـورد پـذيرش اجتمـاع     مي اصالح نژاد
  .گذر كردها  بايد از آن اصالح نژاد بعضاًيند افرقرار گيرد و هم به عنوان مواردي كه در 

 ةدر ايـن خصـوص سـه مرحلـ    . اصرار و پافشاري در بيان اهميت ملي اصالح نـژاد . 5
اي آكادميك مطـرح شـود    مسئلهح نژاد بايد به عنوان اصال كه ايناول . اساسي بايد طي شود

اصالح نـژاد بايـد بـه عنـوان      ثانياً ؛اهميت كامل آن فهم و مورد پذيرش قرار گيرد كه اينتا 
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و  ؛مالحظات جدي واقـع شـود   ةموضوعي درنظر گرفته شود كه پيشرفت عملي آن شايست
اي وجـود   درواقع هيچ استحاله. ندبايد همچون ديني جديد به وجدان ملي ورود پيدا ك ثالثاً

در ميان نوع بشر  )religious dogma( اصالح نژاد به يك اعتقاد جزمي ديني كه اينندارد در 
 و شـكل بگيـرد   شوددقت در ضمن مطالعات تعيين  هرچند جزئيات آن بايد به، تبديل شود

)Galton, 1909: 38-43.(  
دانست و هم بنيـاني بـراي يـك ديـن      مي اد را هم يك علمژگالتُن اصالح ن ،درحقيقت

جايگزيني دنيوي بـراي ديـن سـنتي    «مدني كه وي آرزو داشت جايگزين مسيحيت شود و 
كتـل  . بيني در آثار كساني همچون ريموند بـي  اصلي اين نوع جهان هاي لفهؤم .»فراهم آورد
دانست  مي مخرب تمدن غربي ،به دليل انكار ضرورت تكامل ،كتل مسيحيت را. بسط يافت

كرد كه مدعاي اصلي  مي تكامل ابتناء داشت توصيه نظريةو در عوض ديني عقالني را كه بر 
كتـل در  . بـه ارث خواهـد رسـيد   ها  انسان )the fittest( ترين آن اين بود كه زمين به شايسته

يكـي   :جهت تحقق اين امر خواستار سه اصالح اساسـي در آداب و رسـوم اجتمـاعي بـود    
دوم افـزايش شـكاف ميـان افـراد دارايِ      ،ديگـر  هـاي  ازدواج سفيدپوستان با نژادممنوعيت 

 ،از نظـر كتـل  . ينـژاد  رقابت و گزينش اصـالح  ةسوم توسع و، مختلف و ناهمسان هاي نژاد
چه در اين ميان  آن ،از نظر وي. آورد مي اي انساني براي تكامل انسان فراهم اصالح نژاد شيوه

يعنـي افـراد داراي ضـريب    ، در طبقات اجتماعي پسـت  ثل خصوصاًالزم بود كنترل توليدم
مهـم   هـاي  لفـه ؤاز م اند كـه كنتـرل جنسـي يكـي     بود كه فاقد اين درك 100تا  70هوشي 

  ).Mehler, 1997: 154-155( شهروندي است
  

  گالتُن نظريةعلمي وارد بر  هاي نقد. 4
از  انساني تمامـاً  هاي صفات و ويژگياو  اين بود كه از نظر گالتُن نظريةبر وارد اشكال اولين 

درحـالي كـه مـوارد    ، نـدارد در اين خصـوص محـيط نقشـي     شود و مي طريق وراثت ايجاد
توارث نيست ها انساني تن هاي دهد در بروز صفات و ويژگي مي متعددي وجود دارد كه نشان

يكـي از  . بلكه محيط هم در اين خصوص داراي نقـش مهمـي اسـت    ،كند مي كه نقش بازي
 ،انسـان نـدارد   هـاي  دهد وراثت نقـش صددرصـدي در بـروز توانـايي     مي مواردي كه نشان
 ةمنظور بايد ابتدا جهت مطالعـ  بدين. يكسان است هاي گرفته در مورد دوقلو مطالعات صورت

متفاوت را در محيط معين يكسان و بعد از آن براي  هاي داران داراي ژنوتيپ جان، اثر وراثت
  .مختلف قرار دهيم هاي يكسان را در محيط هاي داران داراي ژنوتيپ جان، محيطاثر  ةمطالع
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عـواملي كـه محـيط    ، با اين همه. است يجانبة اوضاع محيط كار دشوار البته كنترل همه
ولـي  . انـد  مقايسـه  زيـادي قابـل   با دقت نسـبتاً  ،مانند غذا و دما، آورند مي وجود زندگي را به

است كه از نظر اوضاع ارثي  هايي  يا انسانها  آوردن گروهي از حيوان دست دشوارتر از آن به
كه از نظر ژنوتيپ ها  آوردن گروهي از حيوانات يا انسان دست هبراي ب. نظير هم باشند كامالً
متمادي جفـت   هاي حيوانات را طي نسلكه  اينيكي  :همانند باشند دو راه وجود دارد كامالً
راهي است كه طبيعـت پـيش گرفتـه و آن     دوم ؛بر است و زمانكه اين روشي دشوار  ،كنيم

اثـر وراثـت و    ةيكسان ابزاري نيرومند براي مطالع هاي ودوقل. يكسان است هاي توليد دوقلو
  .)181 :1347، اوبرباخ(آورند  مي ر انسان فراهمب) تربيت( محيط
رنگ  و مانند جنس، يكسان از نظر خصوصياتي كه بستگي كامل به ژن دارند هاي لودوق

ه ب، ندا بدني نيز يكسان هاي از نظر ساختمان پروتئين. ديگرند نظير يك، چشم و گروه خوني
بـا ايـن حـال    . گيرد مي ديگر با موفقيت انجام به يكها  طوري كه اغلب پيوند پوست دوقلو

كه به محيط زندگي نيز بستگي ، يكسان از حيث صفاتي چون هوش و وزن بدن هاي لودوق
ديگر  بسيار شبيه يك عموماًها دوقلومحيط زندگي . ديگر تفاوت دارند كمابيش با يك، رنددا

. است و همين مسئله خود عامل نامساعدي براي بررسي اثر محـيط بـر روي دوقلوهاسـت   
اثر محيط را چنان ، شوند مي يكسان كه در خانوادة خود بزرگ هايدوقلووضع  ةزيرا مقايس

، يكسـان تفـاوت بسـيار داشـته باشـد      هايدوقلواگر محيط زندگي . دهد نمي كه بايد نشان
 1943تـا   1923از ، به همين خاطر. خواهد شد تر بيشكند  مي بروزها  كه در آن هايي  تفاوت

مختلـف   هـاي  زندگي بيست دوقلوي يكسان كه در كودكي از هم جـدا شـده و در محـيط   
اين مطالعه اطالعـات جـالبي دربـارة    . بزرگ شده بودند مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت

اعضاي بدن مانند درازي سر و  ةطول و انداز. دست داد محيط بر صفات ارثي به تأثيرميزان 
البته وزن از اين . كرد نمي هم يا جدا از هم بزرگ شده بودند تفاوتي كه با هايي دوقلودر ، قد

مهم اين بود كـه   ةنكت. كرد مي دامحيط تفاوت بسياري پي ثيرتأزيرا تحت ، قاعده مستثني بود
منـدي بـه انجـام تكـاليف درسـي و خصوصـيات شخصـي در         ميزان بهرة هوشي و عالقـه 

هرچـه تفـاوت    ،درواقـع . كه باهم يا جدا از هم بزرگ شده بودند متفاوت بـود  هايي دوقلو
بـزرگ شـده   هـا   جـدا از هـم در آن   هايدوقلوكه  هايي  اوضاع اجتماعي و فرهنگي خانواده

در  كهگرفت توان نتيجه  مي بنابراين. شد مي تر بيشهم ها دوقلوشد تفاوت  مي تر بيشدند بو
تـوارث  هـا  و در ايـن خصـوص تن   محيط هم نقش دارد، در انسانها  صفات و ويژگي بروز

 .كند مي نيست كه نقش بازي
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و صـفات  هـا   مورد ديگري كه نقش محيط را در برابر توارث در بروز و ايجـاد ويژگـي  
لة ئهرچند مس. مطالعاتي است كه بر روي هوش صورت پذيرفته است دهد مي انساني نشان

 رفتـار آدمـي مـورد بحـث قـرار      هـاي  محيط در برابر توارث در ارتباط با بسياري از جنبـه 
در ايـن خصـوص   . بر مبحث هوش متمركـز اسـت   تر بيش مسئلهبا اين حال اين ، گيرد مي

با ايـن حـال در   ، از هوش ارثي است هايي  كم جنبه دستنظران اتفاق نظر دارند كه  صاحب
توان بـه تحقيقـاتي كـه     مي در اين مورد. داستان نيستند مورد سهم نسبي توارث و محيط هم

اند اشاره كرد كـه نتـايج آن در جـدول     انجام داده )McGue( گيو و مك )Bouchard( بوچرد
  :آمده است ذيل

  به درصد همبستگي نسبت خانوادگي
 هاي يك تخمكيدوقلو

  86 يافته در يك محيطپرورش

  72 هاي جداگانهيافته در محيطپرورش
 هاي دوتخمكيدوقلو

  62 يافته در يك محيطپرورش
 ها و خواهرهابرادر

  47 يافته در يك محيطپرورش
  24 جداگانهيهايطدر محيافتهپرورش

  40 و فرزندانينوالد
  31 هاو فرزندخواندهينوالد

  15 هازادهها و خالهزادهييها، دازادهها، عمهعموزاده

از لحاظ ها  شده در مورد شباهت افراد خانواده تحقيق شناسايي 111اي از  اين جدول خالصه
 11بهـر  هـوش  هاي ميانگين ضرايب همبستگي بين نمرهها  داده. دهد مي ميزان هوش را نشان

رونـد ايـن   . دهـد  مـي  نسبت خانوادگي دارنـد نشـان  افرادي را كه باهم به درجات مختلف 
مشترك بين اعضاي  هاي به طور كلي حاكي از آن است كه هر اندازه ميزان ژنها  همبستگي
با . خواهد بود تر بيشآنان نيز  هاي بهر باشد حد متوسط همبستگي بين هوش تر بيشخانواده 

نتايج نشانگر آن است كـه  ، ندندكنندة ارثي هوش بسيار نيروم اين حال هرچند عوامل تعيين
توان  نمي يعني. )58 /2 :1382، اتكينسون و ديگران( محيط نيز در اين ميان نقش مهمي دارد

  .ثر استؤادعا كرد كه فقط وراثت در تعيين هوش م
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آمده در علم ژنتيك  دست به هاي گالتُن است بر پيشرفت نظريةاشكال ديگري كه متوجه 
 46دانشمندان بر ايـن بـاور بودنـد كـه مردانـي كـه بـه جـاي          1970 ةدر ده. استاستوار 

زيـادي   Yكروموزوم اضافي يـك كرومـوزوم    ـ اند كروموزوم 47داراي  طبيعي 12كروموزوم
تر از همه رفتـار   و مهم ...و  عدم تعادل هورموني ،افتاده ذهني عقب ،داراي قدي بلند ـ است

كانـادا و  ، ت متحـده ايـاال ، انگلسـتان  هـاي  درنتيجه زايشـگاه . هستند يتهاجمي ضداجتماع
ژنـي   هاي متولدشده را براي شناسايي گونه جو و سرند كردن نوزادان تازهو جست، دانمارك

تركيـب  (جا كه هيچ درماني براي اين نقص  از آن. مجاز اعالم كردند XYY) هاي ژنوتايپ(
پيشـنهاد حمايـت از    يكي از نيات تلويحي ايـن عمـل  ، وجود نداشت) XYYكروموزومي 

  .جنين گزينشي بود سقط
مشي خوبي براي  الظاهر خط ممكن است علي XYY مذكر هاي  جنين ايده و انديشة سقط

و اگر ما موروثي است  ةيك خصيص) ژنوتايپ(اگر اين گونة ژني . نظر برسد اصالح نژاد به
گـاه   آن، شـويم  آينـده  هـاي  و انتقال اين خصيصـه بـه نسـل    هايي  مانع زاده شدن چنين آدم

اين امر خاصيت تهـاجمي جهـان را   . را از كل جمعيت انساني حذف كنيم XYYتوانيم  مي
، مشي و سياسـتي عملـي نبـود    اما چنين خط. سازد مي تر و دنيا را مكاني امن دهد ميكاهش 

درواقع علـت اصـلي ايـن امـر عـدم      . والدين نبودند) ژنوتايپ(چرا كه علت آن گونة ژني 
 .افتـد  مي اتفاق 13مثل پدري در مرحلة متافاز ميوزيتوليد هاي كه در سلول جداسازي است
و طي تقسيم سـلولي   چسبند ميديگر  برخي اوقات به يك Yهاي  كرموزوم ،به عبارت ساده

 ةگونه برنام هيچ ،افتد مي كه اين روند به طور آني اتفاق جا آناز . شوند نمي ديگر جدا از يك
حتـي اگـر   ، شـود  XYY مكرومـوزو تواند مانع انعقاد نطفة پسران داراي  نمي نژادي اصالح
 هـاي  تـوان بـه برنامـه    نمي راحتي درنتيجه به. شودها  جنين گزينشي مانع زاده شدن آن سقط

ه در ك زيرا چنان .اطالعات پژشكي اعتماد كرد و اقدام به اصالح نژاد كرد پايةاصالح نژاد بر 
و شـايد هـزاران   ها  جنين صد شكي باعث سقطعات ناقص پز، اطالمثال باال مشاهده كرديم

  .اند گذارند از زندگي محروم شدهبخاكي  ةپا به اين كر كه اينگناهي شده كه قبل از  جنين بي
لوحانـه اسـت كـه بـراي ايجـاد       اصالح نژاد وجود اين نگـرش سـاده   نظريةاشكال بعدي 

ژنتيكـي از   هـاي  مبـتال بـه بيمـاري   سـادگي افـراد    كافي است بـه  تر در هر نسل جمعيت سالم
 نهفتـه و بسـيار نـادر    زا بيمـاري  هـاي  اين در حالي است كـه اكثـر ژن  . فرزندآوري منع شوند

و ، است تر بيشبسيار  هستند بنابراين تعداد ناقلين در مقايسه با كساني كه عمالً مبتال. باشند مي
 بعـدي  هـاي  بيمـاري در نسـل  عدم زادوولد افراد با بيماري فعال باعث كـاهش بسـيار بطئـي    
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از جمعيـت وجـود   درصـد  يـك  اين بدين مفهوم است كه اگر ويژگي نامطلوبي در . گردد مي
كشـد   مي نسل طول 900و درصد  01/0كشد كه اين ويژگي به  مي نسل طول 90 ،داشته باشد

تـوان   نمـي  درنتيجـه  .كاهش يابد گيري تصادفي به سطح يك در ميليون تا تحت شرايط جفت
ژنتيكي اميد داشت كه بتوان با جلوگيري از گسترش  هاي با شناسايي افراد مبتال به بيماريفقط 

  .)32: 1370، همكاران نژاد و كريمي( كن كرد ژنتيكي را ريشه هاي بيماري، نسل اين افراد
  

  اصالح نژاد نظريةاخالقي وارد بر  هاي نقد. 5
برخي ذيل پنج  14.جدي قرارگرفته است هاي اخالق نيز مورد نقد ةاصالح نژاد از زاوي نظرية

، درمان يجا به ييجا هجاب و حذف: اند كرده هنظريپنج نقد اساسي را متوجه اين ، عنوان كلي
 كـردن  يحكـومت  و يدولتـ ، توليـدمثل افـراد در   يآزاد نقض ها، ارزش كثرت گرفتن دهيناد

  .عدالت مسئلة و ،نژاد اصالح
اصالح نژاد اين است كه طرفداران اصالح نـژاد بـه    نظريةبر اولين اشكال اخالقي وارد 

، سـازي  از طريـق عقـيم  دارنـد  سعي ، نامناسب هاي و ويژگيها  جاي اصالح و درمان رفتار
بعـدي   هـاي  بـه نسـل  هـا   و رفتارها  از انتقال ارثي اين ويژگيجنين و اتانازي اجباري  سقط

با عقيم كردن اجبـاري  ، كلي را درمان كنندافراد ال كه اينبه جاي  ،براي مثال. جلوگيري كنند
. )Aultman, 2006: 36( كردنـد  مـي  بعـدي جلـوگيري   هـاي  از انتقال الكليسم به نسلها  آن

همچنين به منظور باالبردن كيفيت فرزندان متولدشده و با هدف اصالح نژاد از ازدواج افراد 
يا با  كردند و اجبار عقيم مي را به معلول و ناتوان جلوگيري و در اين بين بسياري از اين افراد

 فرزنداني را كه داراي مشكالت ژنتيكي بودند سـقط ، ژنتيك قبل از تولد هاي انجام آزمايش
طريـق اتانـازي اجبـاري و بـه منظـور جلـوگيري از انتقـال ژن         عالوه بر ايـن از . كردند مي

 در ايـن خصـوص  . كردنـد  مـي  بعدي به حذف افراد اقـدام  هاي معلوليت يا ناتواني به نسل
توان ذهني و معلول در آلمان نازي اشاره كرد كه طـي آن   توان به كشتار افراد ناتوان و كم مي

 .اجبار از جامعه حذف شدند هزار نفر به خاطر معلوليت يا ناتواني به پانزده
هاسـت   ارزش ةگرايي در حـوز  وارد است مبتني بر كثرت هنظرياشكال بعدي كه بر اين 

شـان  هاي در تـالش هـا   رفداران اصالح نژاد از اذعان و تصديق به كثرت ارزشكه طبق آن ط
و مريكا اطرفداران اصلي اصالح نژاد در اياالت متحده . براي توصيف كمال انساني عاجزند

شـان  هاي ظـاهر و ارزش ، به كساني كه رفتـار ها  نخبگان و طبقات باالي آن خصوصاً ،بريتانيا
  .نگرند مي تحقير ةنيست به ديدها  همانند آن
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اصـالح نـژاد وارد اسـت نقـض آزادي افـراد در       نظريةيكي از اشكاالت ديگري كه بر 
 مسـئله ايـن  . شـد  انجام مـي سازي اجباري  مثل عقيم هايي  توليدمثل است كه از طريق برنامه

بـا ايـن حـال تمـامي     . پـذيرفت  مي ترين خطايي بود كه به نام اصالح نژاد صورت برجسته
خـويش   ةبسياري از افراد بودند كه با اراد ،براي مثال. چنين نبودند ينژاد اصالح هاي برنامه
هـا   اجبـار عقـيم شـده يـا از ازدواج آن     با اين حال افراد زيادي بودند كه بـه . شدند مي عقيم

نيـز   اجبـار و  سازي افـراد بـه   از نظر بسياري عقيم. )Aultman, 2006: 36( شد مي جلوگيري
 ،هاسـت  سـازي غيرمسـتقيم آن   نـوعي عقـيم   افراد ناتوان و معلول كه به جلوگيري از ازدواج

زيرا حقوق ايـن افـراد تحـت خواسـت و      .شود مي نوعي تجاوز به حقوق انساني محسوب
اي كه اگـر اجتمـاع ويژگـي خاصـي را مـورد نيـاز خـود         به گونه ،اجتماع قرار گرفته ةاراد

كه داراي آن ويژگـي   كسانيو  شوند يمبندي  تشخيص دهد مطابق همان ويژگي افراد طبقه
  .شود ميجلوگيري ها  يا از ازدواج آنشوند  مي خاص مورد نظر اجتماع نباشند عقيم

 هـاي  اشكال ديگري كه متوجه اصالح نژاد است ايـن اسـت كـه بسـياري از برنامـه     
اجرا و ، ريزي برنامهها  دولتاز سوي سازي  جنبش اصالح نژاد در سطح كالن مثل عقيم

نفسه بـراي   با اين حال بايد توجه داشت كه دولتي و حكومتي شدن في. شد مي حمايت
 شود و نه بيانگر غيراخالقي بـودن آن اسـت   مي اصالح نژاد نه ضروري تلقي هاي  برنامه

)Aultman, 2006: 37( .َراگ )Agar(   در اين خصوص تفكيكي را مطرح كرده كه براي ايضـاح
 و )authoritarian eugenics( الح نـژاد اجبـاري يـا مسـتبدانه    وي ميان اصـ . بحث مفيد است

مراد از اصالح نـژاد اجبـاري   . تمايز قائل شده است )liberal eugenics( اصالح نژاد آزادانه
دار تعيـين يـك زنـدگيِ خـوبِ انسـاني       دولت است كه عهدهها اي است كه طبق آن تن ايده
در حالي كه در اصالح نژاد آزادانه دولت حقـي بـراي گـزينش نـدارد و در عـوض       ،است

شـان بـراي اصـالح     را در گـزينش  هـا  برداشت والدين از يك زندگيِ خوب اسـت كـه آن  
افع اصالح نـژاد آزادانـه اسـت و    گر خود مداَ. )Agar, 2004: 5( كند مي فرزندانشان هدايت

  .داند مي خالقي خطاعوض اصالح نژاد اجباري را از نظر ادر
نقض  مسئلةدر بحث اصالح نژاد باشد  مسئلهترين  مشكل مهم ديگري كه شايد محوري

تـوان بـه تبعـيض     ها مي آن ةعدالت اجتماعي است كه شامل موارد متعددي است كه از جمل
اصـالح نـژاد    ةدر اجراي برنامـ . )Aultman, 2006: 37( نژادي يا تبعيض اجتماعي اشاره كرد
چه صفاتي دلخواه آدمـي هسـتند و ارزش    كه اينيكي : همواره بايد دو چيز را مد نظر داشت

را در انتقال بـه نسـل   ها  انتقال به نسل بعد را دارند و چه صفاتي نامساعدند و بايد جلوي آن
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ل اؤپاسخ س؟ رسند مي ارث اين صفات تا چه حدي و از چه طريقي به كه ايندوم  ؛بعد گرفت
امـا  . دست خواهد آمـد  هكاربردن معلومات جديد دربارة اصول علم وراثت ب به ةدوم در نتيج

كـه  ، توان بدان بـه صـورتي معقـول    نمي تشخيص وابسته است ومسئلة ال اول به ؤپاسخ س
مطرح است كـه   مسئلهاين  جا ايندر ، به عبارت ديگر. پاسخ گفت ،مورد قبول همگان باشد

تواند تصميم بگيرد  مي )اصالح نژاد فردي(يا فرد ) اصالح نژاد اجتماعي(چگونه يك جامعه 
درحقيقت اين . )Glad, 2008: 28( براي متولدين مجاز يا غيرمجاز است هايي  كه چه ويژگي

چرا كه تشـخيص صـفتي   ، تواند باعث بروز مشكالتي از قبيل تبعيض نژادي شود مي مسئله
بندي افـراد   اي خاص باعث طبقه در جامعه به عنوان يك صفت ارزشمند و ضروريخاص 

و درنتيجه افرادي كه داراي آن صفت مـد نظـر نباشـند مـورد     شود  مياساس آن صفات  بر
بسته به ، دنيا نيامده باشد هنوز به تبعيض قرار خواهند گرفت و در صورتي كه فرد مورد نظر

اصـالح  ، انـد  طور كه برخي بيان داشته البته همان. د شداصالح يا سقط خواه، نوع تشخيص
شـكي نيسـت   . يكي ملي و ديگري فراملي يا جهاني، تواند در دو سطح مطرح شود مي نژاد

، كه در آلمان نازي چنين شد ،كه اصالح نژاد در سطح ملي باعث تبعيض نژادي خواهد شد
مطمئن بود كه به تبعـيض نـژادي   توان در خصوص اصالح نژاد فراملي يا جهاني  مي اما آيا

مورد قبول در جوامع مختلف  هاي يا ارزشها  كلي دولت هاي آيا برنامه. گرفتار نخواهد شد
  اهد بود؟جهاني خو ةتك افراد جامع تك هاي و خواستهها  سو با ارزش هم

  
  گيري نتيجه. 6

 هنظريـ شك اين  بي. اي دارد نبش پديدآمده از آن تاريخ پيچيدهاصالح نژاد گالتُن و ج نظرية
مختلف معرفت بشري همچون آمار و مهندسي ژنتيك داشـته   هاي ات فراواني بر حوزهتأثير
هـم  و  شهاي فرض يعني هم از حيث پيش ،گوناگوناز زواياي  هنظريبا اين حال اين . است

هـا   ايـن نقـد  . نقـد اسـت    قابـل  ش،هاي از حيث محتوا و روش و هم از حيث لوازم و پيامد
  .مثل اخالقي يا ديني ،تواند هم از حيث علمي باشد و هم از حيث غيرعلمي مي

 شـروع او ايـن بـود كـه اوالً     ةفرض گالتُن يا به عبارتي نقط پيش ،طور كه بيان شد همان
 هـاي  تعـداد انسـان   كـه  ايـن  بزرگ است و ثانياً هاي افراد و شخصيت تمدن بشري مبتني بر

 هـاي  انسـان  كـه  ايـن گالتُن در خصوص  ةهرچند ايد. به كاهش است ساز رو بزرگ و تمدن
در  ها ساير انسان تأثيرولي نبايد از  ،ساز هستند تا حدي درست است بزرگ هستند كه تمدن

مورد پذيرش  تماماً دتوان نمي بنابراين ادعاي گالتُن. بزرگ بشري غافل شد هاي پيدايي تمدن
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 روها  ميزان افراد نابغه و باهوش و درنتيجه هوش و قابليت فكري در انسان كه ايناما . باشد
يكي از مواردي كه در  ،پيشرفت نظريةدر بحث از . به كاهش است امري مورد مناقشه است

كـل از   درهـا   نظران اختالف وجود دارد اين است كه آيـا انسـان   خصوص آن ميان صاحب
در اين خصوص برخـي بـر   . ارند يا رو به پيشرفتحيث قواي بدني و دماغي رو به افول د

  .رو به پيشرفت دارندها  اين باورند كه انسان خالف نظر گالتُن بر
گذار وراثت است تأثيرعامل ها تنها  در نبوغ انسان كه ايناما مدعاي اصلي گالتُن مبني بر 

نـد كـه   شناسـاني ظهـور كرد   زيسـت ميالدي سي  ةده هاي از همان سال. مورد اشكال است
 بنابراين. گيري انسان هم وراثت و هم محيط هر دو نقش دارند شكليند افرمدعي بودند در 

البته اين اشـكال  . ثر در نبوغ و قابليت فكريِ افراد را وراثت دانستؤتوان عامل اصلي م نمي
ولي جريـان اصـالح    ،سي مطرح بود ةبر جريان اصلي اصالح نژاد وارد است كه تا دهها تن

و تا به امروز نيز ادامه شد سي آغاز  ةده هاي كه از سال )reform eugenics( شده نژاد اصالح
دانيم كه  مي ر اثر پيشرفت علم ژنتيك مابامروزه . شود نمي دارد موضوع چنين اشكالي واقع

مـا را دچـار   و  شـوند  هـايي   توانند در ارتباط با محيط دچار تغييرات و جهش مي ما هاي ژن
مسئول  هاييبه تنها  توان نتيجه گرفت كه ژن مي بنابراين. يا اختالالت ژنتيكي كنندها  بيماري
البته ممكـن اسـت   . سزايي دارد هنقش بيند افربلكه محيط هم در اين  ،فرد نيستند هايرفتار
يـك   يا ممكن اسـت انجـام فعلـي از سـوي     ،اي را براي رفتار فرد فراهم آورند زمينهها  ژن

ذات  ،طور كه برخي اشاره دارند بنابراين همان. او باشد هاي از محيط و ژنيندي ابرشخص 
 اسـت ) اختيـار ( محـيط و آزادي اراده ، يعني وراثـت  انسانيت حاصل تعامل متقابل سه چيز

  .)23 :1386، پيترز(
گالتُن مطرح است يكـي گـرفتن نبـوغ بـا شـهرت       نظريةديگري كه در خصوص  ةنكت

توانـد تـا حـدي نشـانگر      مي هرچند شهرت اجتماعي. اجتماعي است كه محل ترديد است
  .ولي همواره چنين نيست ،ميزان قابليت فكري يا بدني افراد باشد

طور كه اشـاره   همان. نيز قابل نقد استرفته در آن كار هب هاي گالتُن از حيث روش نظرية
سازي و نظاير آن آرمان طرفداران اصالح نـژاد را   عقيم ،از طريق حذف توان صرفاً نمي ،شد

است  )negative eugenics( متوجه اصالح نژاد سلبي تر بيشالبته اين اشكال . محقق ساخت
 هـاي  كـه در آن سـعي شـده از طريـق مشـوق      )positive eugenics( تا اصالح نژاد ايجابي

ه بدان اشاره شـد  ك اين اشكال چنان. موفق افزايش يابد هاي انوادهگوناگون ميزان باروري خ
  .اخالقي ةداشته باشد و هم جنب 15علمي ةتواند جنب مي هم
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اصـالح   نظريـة پيامد مهم . اخالقي آن نيز قابل نقد است هاي از حيث پيامد گالتُن نظرية
اشـكالي كـه متوجـه    . اي جبرگرايي ژنتيكي است كه تبعات اخالقي متعددي دارد نژاد گونه

اجتماعي و معضـالت   هاي جبرگرايي ژنتيكي هست آن است كه سرچشمه و منبع پيشرفت
عمومي  هاي داند و اين باور زمينه و گرايش براي حمايت از سياست مي اجتماعي را در فرد

. آورد كه نسبت به توان مثبت بالقوة تغيير اجتماعي بـدبين اسـت   مي كارانه را فراهم محافظه
آورد  ميگرايي ژنتيكي همچنين زمينه و گرايش براي تشويق و تبعيض ژنتيكي را فراهم جبر

 گرايـي و حتـي پدرسـاالري را تقويـت     و نژادپرستي و طرفداري از تفاوت طبقاتي يا طبقـه 
  .)143 :1386، پيترز( آورد مي عدالتي اجتماعي را فراهم بي ةزمين و كند مي

چـرا   ،براي اخالق فردي و نيز اجتماعي مضر باشدتواند  مي جبرگرايي ژنتيكي همچنين
ـ    كه اگر بتوان فردي را بعد از چند نسل به گونه ه اي اصالح كرد كه داراي ژني نباشـد كـه ب

در اين صورت اين فـرد در انجـام عمـل     ،عملي غيراخالقي مرتكب شود آن بتواند واسطة
تـوان او را فـردي    نمي ود ودرنتيجه مستحق پاداش نخواهد ب و ندارداخالقي خود اختياري 

 .اي با نفس خود درافتد چرا كه براي اخالقي شدن انسان بايد به گونه ،اخالقي قلمداد كرد
مبني بر اصالح نسلِ انسان و درنتيجـه   گالتُن ةتوان گفت ايد مي بندي كلي در يك جمع

 هـاي  سوءاسـتفاده و هـا   و پيامـد هـا   نظـر از روش  صـرف مدتر اكار بهتر و هاي پيدايي انسان
ييـد  أدفاع و ت اخالقي از آن به نظر هم از حيث عقلي و فلسفي و هم از حيث ديني قابلغير

در عـالم انسـاني    كه اينبا اين حال طرح اين ايده به عنوان يك ايدئولوژي مبني بر  16.است
از ، هستي حذف شـوند  ةپستي وجود دارند كه بايد از صحن هاي به لحاظ بيولوژيكي انسان

به نظر دليل عمده و اصـلي كسـاني كـه اصـالح نـژاد را      . دفاع است حيث اخالقي غيرقابل
طـي قـرن    نظريهفراواني است كه به نام اين  هاي كنند سوءاستفاده مي يكسره انكار و تخطئه

ال بـاقي اسـت كـه اگـر     ؤالبته جاي اين س. بيستم صورت گرفته و آن را بدنام ساخته است
اجتنـاب   فراوان و غيرقابـل  هاي استفادهاي باشد كه بتوان از آن سوء هعمل به گوناي در هنظري

  .دفاع هست يا نه كرد آيا از حيث اخالقي قابل
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  .است) متولدشده( genēsو پسوند ) خوب يليخ ياخوب ( eu يوناني ةمشتق از كلم eugenics واژة .3
من سـپير ، چـارلز ا )Karl Pearson( يرسـون همچـون كـارل پ   يكسـان  سـوي از ن بعـدها  كار گالتُ .4

)Charles Spearman( بِـرت   يريل، سـ)Cyril Burt(ـ  يمونـد ، ر ، )Raymond B. Cattell( كتـل . يب
 يـدئولوژي امـا ا  يافـت، ادامه ) Arthur Jensen(، و آرتور جنسن )Hans Eysenck( يزينكهانس ا

  .نشد و از سطح آن فراتر رفت يو دانشگاه يكآكادم ةاصالح نژاد محدود به حوز
جنـبش اصـالح نـژاد     يكشور بودند كـه دارا  يس يستمدر قرن ب اند كرده يانب يبرخ كه همچنان .5

 ؤثرم ياراصالح نژاد بس يدئولوژيدر انتشار ا المللي بينكه تعامالت  دهد مينشان  مطالعات. بودند
را به خاطر  المللي بين يتفعا ينا عموماً نژاد الحاص تاريخ باب در تحقيق حال اين با است، بوده

  ).Barrett, 2004: 497( گيرد مي يدهجنبش ناد ينمختلف ا هاي اختالف در صورت
  ).Khen, YU. V. 2006 ←( شد گذاشته بنيان 1920 سپتامبر 15 در روسيه نژاد اصالح انجمن .6
 آوري جمعاول كارش  ةدر وهل شد مي محسوب امريكااداره كه قلب جنبش اصالح نژاد در  اين .7

 طريـق  از داشـت  تـالش  خـاص  طـور  بـه  اداره اين. بود ارثي هاياطالعات در خصوص رفتار
 يـن كنـد تـا از ا   يكتفك يوبمع هاي خانواده ازسالم را  هاي خانوادهافراد  نامة شجرهبه  يابي دست
مشـاوره   ينـده در آ فرزندانشـان نامطلوب  يامطوب  هايدر خصوص رفتار يآت ينبه والد يقطر

  ).Resta, 1992: 229(دهد 
 .بود اينديانا ايالت كرد قانون اين تصويب به اقدام كه ايالتي اولين .8
. است ينهزم يندر ا تصويري و يو مقاالت و مدارك صوت ها تعداد كتاب امر اين مؤيدات از يكي .9

خصوص  ينكتاب در ا عنوان 3200از  يشب 2008تا سال  ينترنتاز ا آمده دست بهاطالعات  طبق
 :Glad, 2008( است بوده 1883 سال به نگالت ارثي نبوغجلد آن قبل از كتاب  84 كه يافتهانتشار 

تعداد مـدارك   يرفت،در گوگل صورت پذ 2013 ژانوية در كه وجويي جست طبق همچنين). 50
  .برآورد شده است مورد 4670000خصوص  ينموجود در ا

  :برده است كار به يشخو هاي نوشتهدر  را ذيلخصوص اصطالحات متعدد  يندر ا گالتُن .10
Genius  great 

Eminent  successful 

Famous  noteworthy 

Illustrious  superior 

Noted  distinguished 

Celebrated  prominent 

Gifted  notable 
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 يـا هوشى  بهرة هوشى، ضريب را عقلى سن و) يمىتقو يا( يقىسن حق ينثابت ب يباًنسبت تقر .11
  .گويند يبهر م هوش

 يلرا تشـك  ياساس توارث مندل يسلول يماست و در تقس يحمل صفات ارث يلةكروموزوم وس .12
 يضـرور  يبـردار  نسخه يلسلول از قب ياساس يانجام كارها يها برا به عالوه وجود آن. دهد يم

در  DNAاز  يمقـدار كمـ   تنها، هستند يسلول DNAتمام  يحاو يقتها در حق كروموزوم. است
  .شود يتخمك منتقل م وسيلة به صرفاًوجود دارد كه  يتوكندريم
 يمروش خـاص تقسـ   يوزم. است يتوزم يا يوزدر م ياخته يك ةهست يمتقس ةمرحل ينمتافاز دوم .13

دختـر   ةهـر هسـت   يمتقس ين؛ در اافتد ياتفاق م يجنس هاي ياختهاست كه در مراحل رشد  ياخته
محمـد  ( دارد يمـ  يافـت گونـه را در  يكسـومات  هاي ياخته يپيكالت يها از تعداد كروموزوم يمين

 ).يپزشك ةنام واژه يژه،هوشمند و
 يـز ن يـد است كه اصالح نـژاد جد  گفتني البته. است نظر مد نژاد اصالح اصلي جريان جا اين در .14

تحـت همـان    تـوان  ميمسائل را  ينمعتقدند ا يرا به دنبال دارد كه برخ يمتعدد يمسائل اخالق
: دارد كلـي  اصـل  چهـار  پزشـكي  اخـالق . داد قـرار مـورد بحـث    ياخالق پزشك يسنت ينعناو

ــاري ــاب ،)beneficence( نيكوك ــت از اجتن ــتقالل  ،)avoiding of maleficence( خباث ــااس  ي
  ).equity/ justice) (Wiesenthal, 1999: 385(عدالت  /برابري و ،)autonomy( خودمختاري

بالنسبه ثابت و  يمولكول DNAهرچند  كهشد امروزه ثابت شده است  يانب قبالً چه آنبر  عالوه .15
 البداهه في يو تحول ييرتغ پردازد ميخود  يركه به تكث ينادر و هنگام هاي موقعيتدر  ،است يدارپا

) كـد ( شناسـة  انـد،  شدهجهش شناخته  يا يونكه به نام موتاس ييرات،تغ ينا. دهد مي يدر آن رو
. خوانند مي ها آلل يا ها آللومورفرا  ها ژن يجهش هاي شكل ينا. دهند مي ييررا تغ ها ژندر  ييالفبا
) كـد ( ةاوقات شناس يهمه در برخ ينبا ا ،باشند خيم خوشهرچند ممكن است  ها آلل گونه اين

توقـف كامـل سـاخت     يحتـ  يـا  يوبمع ينپروتئ يك يجادمنجر به ا تواند ميژن  يك تغييريافتة
مـا را   ياتو خصوصـ  دارد يزيكـي ف أثيراتما ت هاي بدن يامر بر رو ينا كه شود ينپروتئ) سنتز(
 ).41: 1386 يترز،پ( دهد مي ييرتغ

 زيـ چ ضرورتاً نژادكه اصالح  دارند يم انيب يستياخالق ز ةحوز نظران صاحباز  يبرخ امروزه .16
ـ در ا كاررفتـه  بـه  يهـا  وهيش يمعتقدند برخ شانيا. ستين يبد  ياخالقـ  ثيـ خصـوص از ح  ني

اصالح نژاد  نيب يخصوص برخ نيا در. و الزم است يموارد ضرور يدر برخ يو حت قبول قابل
  ).Selgelid, 2003 ←( اند گفتهسخن  قبول قابلبالقوه  ديبد و اصالح نژاد جد يميقد
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سـاالر   اعبدالرضـ  ةترجمـ ، بشـر  اريـ و اخت يو آزاد كيژنت ييدر نقش خدا؟ جبرگرا يباز). 1386(تد  ترز،يپ
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