بٌ نام علو
 68سال پیش 86،آگَست سال  ،8791سرنَشت شَنی نصیب ان کَپر ،دختر بیست
سالٌ آنریکایی شد .ان کَپر بخت برگشتٌ کٌ بٌ صَرت اٍرژانسی برای عهل آپاندیسش
بٌ بیهارستان ننتقل شدى بَد  ،بعد از عهلش نتَجٌ شد کٌ نٌ تنًا آپاندیسش رٍ
درآٍردن ،بلکٌ لَلٌ فالَپ یا لَلٌ رحهش رٍ يو خارج کردن .این بٌ این نعنی بَد کٌ
این دختر تا ابد نهیتَنست باردار بشٌ ٍ عهال عقیو شدى بَد .دٍ سال بعد یعنی سال
 ، 8798با شکایت ان کَپر ،داستان عقیو سازی این دختر تیتر يهٌ رٍزنانٌ ٍ نشریات
اٍن زنان شد .ان کَپر از نادرش ٍ البتٌ نسٍَلین بیهارستان درخَاست خسارت نیو
نیلیَن دالری کردى بَد .چَن اٍنًا بدٍن اطالع ان ٍ گرفتن رضایتش عقیهش کردى
بَدن .انا اٍن طرف ناجرا نادر ان ٍ نسٍَلین بیهارستان يیچ ابراز ندانتی نهی کردن ٍ
بر عکس این کارشَن رٍ بٌ صالح جانعٌ نی دٍنستن .اٍنًا نعتقد بَدن کٌ ان جز قشر
کو خرد ٍ اصطالحا کَدن جانعٌ قرار داشتٌ ٍ نهی تَنستٌ نادر نطلَبی باشٌ .بٌ عبارت
دیگٌ ان در خَدش ژن کو خردی رٍ داشتٌ ٍ حتها این ژن رٍ بٌ بچش يو ننتقل نی
کردى ،پس بچٌ دار شدنش فقط باعخ نیشدى کٌ یک ادم کو خرد ٍ کَدن دیگٌ بٌ
جانعٌ اضافٌ بشٌ .با يهین استدالل يو دست بٌ عقیو کردن اٍن زدى بَدن.
ان تعریف نی کنٌ کٌ ٍقتی داشتٌ رٍی تخت بیهارستان از درد آپاندیس بٌ خَدش نی
پیچیدى ،یک خانهی ٍارد اتاق نیشٌ ٍ در حالی کٌ فرنًایی رٍ در دست داشتٌ ،شرٍع
نی کنٌ ازش سَالًای عجیب ٍ غریبی رٍ پرسیدن .نحال پرسیدى ،اسو بلندترین رٍدخانٌ
در آنریکا چیٌ؟ یا اینکٌ یک دٍرى ریاست جهًَری چند سالٌ .ان نی گٌ ری اکشن نن
این بَد کٌ این چٌ سَاالت احهقانٌ ایٌ؟ این سَاالت چٌ ربطی بٌ آپاندیس دارن ٍ
برای يهین بٌ بیشتر سَاالت جَاب نهیدى .انا بعد از تهام این ناجرايا تازى نتَجٌ
نیشٌ کٌ اٍن سَال يا در ٍاقع تست يَش بَدن ٍ بر اساس اٍن تست يَش ان کَپر
عقب ناندى ذينی با درجٌ باال تشخیص دادى شدى .اتفاقی کٌ برای ان افتاد یک رسَایی
بزرگ اجتهاعی در اٍن زنان بَد کٌ نظر يهٌ آنریکایی رٍ بٌ خَدش جلب کرد .انا
اطالق ٍاژى عقب نَندى ٍ کو خرد بٌ برخی از افراد جانعٌ سبقٌ طَالنی داشت ٍ نردم

اٍن زنان ،باياش آشنا بَدن .چند ديٌ بَد کٌ یک جنبش تحت عنَان جنبش
یَجنیکس یا بٌ نژادی تالش نی کرد تا نسل بشر رٍ نًندسی کنٌ .در اٍن سالًا بٌ
نژادی بٌ عنَان یک راى حل علهی برای نعضالت اجتهاعی ،سالًا بَد کٌ نطرح شدى بَد
ٍ رٍش کار نیشد .در این رٍش نردم رٍ بٌ طبقٌ يای نختلف بٌ لحاظ تَانایی يای
ذينی تقسیو بندی نی کردن .در این دستٌ بندی يا افراد زیادی در دستٌ کو خرديا ٍ
کَدن يا قرار نی گرفتن ،کسایی کٌ بر طبق نظریٌ بٌ نژادی بًترى برای صالح جانعٌ
عقیو بشن ٍ از تَلید نسلشَن جلَگیری بشٌٍ .اقعا بٌ نظر نیرسٌ در اٍن زنان یک
سادى لَحی يهگانی ای سرتاسر انریکا ٍ بلکٌ دنیا رٍ کو کو داشت فرا نیگرفت کٌ ،آی
آدنًا بیاید يهٌ با يو نتحد بشیو ٍ نسل بًتری رٍ تَلید کنیو .ادنًای بًترنَن فقط
زاد ٍ ٍلد کنن .اگٌ نا اجازى ندیو آدنای بی خانَادى ،فقیر ،نعتاد ،الکلی صاحب فرزند
بشن قطعا نی تَنیو بزٍدی نسل بًتری از بشر داشتٌ باشیو ،جانعٌ رٍ اصالح کنیو.
شعار جنبش بٌ نژادی داشتن بچٌ يای سالهتر ٍ داشتن جانعٌ ای پاکتر بَد .در نگاى
اٍل شعار این جنبش خیلی حرف عجیبی نبَد .انا بٌ گَاى تاریخ پشت این شعار قشنگ
فجایع زیادی اتفاق افتاد.
چیزی کٌ نیشنَید اپیزٍد دٍم از فصل دٍم ژرفاست .در پادکست ژرفا نا ير نَضَعی
کٌ کهک کنٌ بٌ يدف اصلی ژرفا یعنی تشَیق ادنًا بٌ ژرف اندیشیدن ٍ عهیق شدن در
سبک زندگی بٌ سراغش نیریو .البتٌ يیچ ٍقت دست از سر دریايا ٍ اقیانَسًا بر
نهی داریو چَن شخصا عاشقشو ٍ یکی از دغدغٌ يای اصلی ژرفا يو يهینٌ .یٌ نعذرت
خَايی از يهٌ ژرفایی يا بٌ خاطر تاخیر در انتشار این اپیزٍدٍ .اقعا درگیری يای
شخصی انقدر زیاد شد کٌ اجازى نهیداد اٍنطَر کٌ باید خَدم رٍ انادى پادکست بکنو.
شخصا دٍست ندارم کٌ يیچ اپیزٍدی رٍ صرفا برای از سر باز کردن ضبط ٍ ننتشر کنو.
باید ننابع نختلف رٍ حتها نطالعٌ کنو ٍ بٌ يهٌ جنبٌ يای اٍن نَضَع بٌ یک آگايی
نسبی برسو کٌ خَب باٍر کنید بسیار ٍقت گیرى .خَب نا پادکست ژرفارٍ کانال
داٍطلبانٌ ٍ برای ادای دین بٌ طبیعت نی سازیو انا اگر دٍست دارید در این نسیر
کهکی بٌ نا بکنید بسیار خَشحال نیشیو .شها نی تَنید از لینک کهک نالی حانی

باش کٌ در تَضیحات پادکست گذاشتیو استفادى کنید .از سایت نا يو اگر دیدن کنید
ژرفاپادکست دات کام ،لینک کهک نالی اٍنجا يست .برای کسایی کٌ خارج از ایران يو
يستند لینک پی پل رٍ گذاشت یو کٌ نی تَنن از اٍن طریق ٍ بٌ صَرت کانال اختیاری بٌ
نا کهک کنن .اگر فکر نی کنید يدف نا درستٌ ٍ این پادکست نیتَنٌ آدنًای بیشتری
رٍ آگاى کنٌ ،نا رٍ در این نسیر ٍ برای تَلید نحتَای بًتر ٍ ٍزین تر یاری برسَنید .نن
علیرضا پایندى يستو .دغدغو طبیعتٌ ٍ در ير قسهت از پادکست ژرفا سعی نی کنو
عشق بٌ طبیعت خصَصا دریايا ٍ اقیانَس يا رٍ بٌ نردم عزیز کشَرم ایران يدیٌ بدم.
نَسیقی
ایدى خلق نژاد برتر از انسانيا ایدى بسیار قدیهی ای يست .نخستین بار افالطَن بَد
کٌ این ایدى رٍ بٌ صَرت رسهی در رسالٌ «جهًَری» جبت کرد .نظر افالطَن ،ایجاد
جانعٌای از انسانيای برتر بٌ ٍسیلٌ تشَیق افراد برتر جانعٌ بٌ ازدٍاج ٍ تَلید نحل ٍ
بازداشتن افراد فرٍدست از فرزندآٍری بَد .افالطَن در ادانٌ پیشنًاد کرد برای عهلی
شدن این ایدى ،قَانینی برای جانعٌ ٍضع بشٌ .انا این ایدى بٌ يهین صَرت ٍ برای دٍ
يزار سال نسکَت باقی نَند تا اینکٌ در قرن بیستو نیالدی ،ایدى افالطَن بٌ شکل
دیگری ٍ تحت نام بٌ نژادی از نَ نتَلد شد.
اٍایل قرن بیستو ،اگٌ بخَام دقیقتر بگو پاییز سال  ،8791یک زیست شناس آنریکایی
بٌ نام چارلز دٍنپَرت در نسیر سفر تحقیقاتی خَدش بٌ لندن رسید .چارلز دنپَرت کٌ
اسهش رٍ در این اپیزٍد زیاد خَايیو شنید ،تحصیل کردى يارٍارد بَد ٍ در سفر
تحقیقاتی خَدش ،در نناطق نختلف صدفًای دریایی رٍ جهع اٍری ٍ گَنٌ يای
نختلفی کٌ کشف نی کرد رٍ اسو گذاری ٍ جبت نی کرد ،يهَنطَر کٌ گفتو یک زیست
شناس بَد .انا سفرش بٌ لندن نًهترین بخش سفرش بَد .چَن در اٍنجا دیداری
داشت با سر فرانسیس گالتَن ،دانشهند نعرٍف انگلیسی .گالتَن یک دانشهند يهٌ
چیز دان بَد .در اصطالح تاریخ علو ،يهٌچیزدان ،يهٌفنحریف ،جانعاالطراف یا عالنٌ
بٌ دانشهنديایی گفتٌ نیشد کٌ در يهٌ یا اکحر علَم عصر خَدشَن دانا ٍ صاحبنظر
بَدن .تعداد اٍنًا در تاریخ علو زیاد يو نیست .نحال ارسطَ ،يهٌ چیز دان بَد،

فیحاغَرس يهینطَر ،ابَ علی سینا يهینطَر .گالتَن يو ،دانشهند يهٌ چیز دانی بَد.
یک جهلٌ نعرٍفی داشت گالتَن کٌ نی گفت ،ير ٍقت کٌ نی تَنی ،نحاسبٌ کن.
ٍسَاس شدیدی داشت در اندازى گیری ،شناخت رٍنديا ،بٌ زبان ریاضی يهٌ چیز رٍ
بیان نیکرد .ریاضی دان بَد ،جغرافی دان بَد ،يَاشناس بَد ،اٍلین نقشٌ يَاشناسی
دنیا رٍ ایشَن کشید ٍ ننتشر کرد ،نخترع بَد ،انگشت نگاری برای تشخیص جرم رٍ
ایشَن اختراع کرد؛ ٍ ٍسَاسش در نحاسبات تا اٍنجا بَد کٌ بٌ عنَان یک بریتانیایی
اصیل عاشق چای ،بًترین رٍش برای تًیٌ یک فنجان چای رٍ يو بٌ زبان ریاضی بیان
کرد .جالبٌ براتَن بگو آقای گالتَن پسر عهَی ناتنی دارٍین يو بَد .دارٍین زیست
شناس نعرٍف ،صاحب ایدى تکانل یا يهَن فرگشت کٌ باريا در اپیزٍديای قبلی در
نَردش صحبت کردیو .اتفاقا گالتَن نحَ ایدى تکانل بَدٍ .قتی عهَزادى ش دارٍین
کتاب ننشا انَاع یا يهَن خَاستگاى گَنٌ يا رٍ ننتشر کرد ،زندگی گالتَن بٌ کل عَض
شد ،سالًا قفلی زد رٍی این کتاب خصَصا فصل اٍل این کتاب کٌ در اٍن دارٍین از
انتخاب نصنَعی حرف نیزنٌ .تَ کتاب ننشا انَاع دارٍین قبل از اینکٌ ایدى تکانل رٍ
بیان بکنٌ ٍ بگٌ کٌ اساس تکانل انتخاب طبیعیٌ ،ابتدا در فصل اٍل ،انتخاب نصنَعی
رٍ تَضیح نیدى چَن فًو انتخاب نصنَعی سادى ترى ٍ يهٌ فًو ترى .اگر بخَام خالصٌ
تَضیخ بدم ،دارٍین در این فصل تَضیح نیدى کٌ نا انسانًا طی يزاران سال با ايلی
کردن حیَانات ٍ زاد ٍ ٍلد کردنشَن ،برخی خصَصیات رٍ در اٍنًا زیاد ٍ کو کردیو.
نحال نا گاٍيایی کٌ بیشتر شیر نیدادن رٍ بیشتر پرٍرش دادیو ،پس بٌ نرٍر گاٍيا
بیشتر شیر دى شدن .کاری کردیو کٌ نرغ يا تخو يای بیشتری بزارن ،گَشتی تر باشن
یا اصطالحنا پرٍاری باشن .یا نحال فالن نَع برنج رٍ کٌ طعو ٍ بَی بًتری داشتٌ بیشتر
کاشتیو ٍ زیاد کردیو پس نسل فالن برنج رٍ زیاد کردیو .بٌ این نیگن انتخاب
نصنَعی .بعد تر دارٍین نیرى سراغ انتخاب طبیعی ،یعنی انتخابی کٌ تَسط طبیعت
صَرت نی گیرى .در طبیعت اٍن صفاتی از یک گَنٌ کٌ باعخ نَفقتر عهل کردن ٍ زدى
نَندش نیشٌ بٌ نرٍر زنان افزایش پیدا نی کنٌ .بزارید یٌ نحال بزنو جالبٌ ،باعخ
نیشٌ بًتر نسالٌ يو برای يههَن جا بیفت ٌ .در بریتانیا یٌ نَع بید ٍجَد دارى کٌ دٍ تا
رنگ نختلف دارى .یا رنگشَن رٍشنٌ ٍ یا تیرى .بیدم کٌ نیدٍنیو چیٌ دیگٌ ،يهَن

شاپرک .در طَل انقالب صنعتی در بریتانیا ،بسیاری از درخت يایی کٌ بیديا بر رٍی
اٍن يا استراحت نیکردند تَسط دٍدى سیاى نی شدن ،دٍدى حاصل از سَختن سَخت
فسیلی در انَاع ٍ اقسام دستگاى يا .دٍدى گرفتن درخت يا ٍ آلَدگی يَا باعخ شد
بیديای تیرى رنگ بٌ دلیل پنًان بَدن از دید شکارچیان طبیعیشَن انتیاز بیشتری برای
زندى نَندن داشتٌ باشن ٍ تَلید نحل بیشتری پیدا کردند ٍ تنًا با گذشت چند نسل،
اکحر بیديا رٍ در انگلستان االن گرٍى تیرىرنگ تشکیل نیدى .این نیشٌ انتخاب طبیعی
البتٌ اگر چشو پَشی کنیو از اینکٌ ننشا اٍن آلَدگی در ابتدا انسان بَدى .ننظَر اینکٌ
در یک طبیعت با چنین ٍیژگی يای اٍن بید تیرى رنگ نَفق تر خَايد بَد ٍ کو کو
غالب خَايد شد ٍ .خَب انتخاب طبیعی اساس فرگشت ٍ تکانلٌ ٍ دارٍین نفصل در
نَردش تَضیح دادى .نا يو بٌ کرات در اپیزٍديای قبلی در نَردش صحبت کردیو ٍ
االن دیگٌ يهینقدر بسٌ برگردیو بٌ نَضَع اصلیهَن .گفتو کٌ بخش نَرد عالقٌ گالتَن
يهَن دانشهند يهٌ چیز دان انگلیسی ،بخش انتخاب نصنَعی بَد .گالتَن شرٍع کرد
رٍی این نسالٌ فکر کردن کٌ آیا نیشٌ بر يهین اساس نسل انسان رٍ بٌ نرٍر بًتر کرد؟
از اٍنجایی کٌ عاشق اندازى گیری ٍ بٌ زبان ریاضی دراٍردن بَد .شرٍع کرد تا نیتَنست
نشخصات ادنًای نختلف رٍ جبت کردن ،يو ٍیژیگی يای فیزیکی ٍ يو ذينی ٍ
رٍانی .شرٍع کرد قد ادنًای نختلف رٍ اندازى گرفتن ،رنگ نَ ،رنگ چشو ادنًا رٍ جبت
کردن ٍ با بررسی دادى يای خَدش کو کو بٌ یٌ نتیجٌ نًو رسید .اٍن اعالم کرد کٌ بٌ
نظر نیرسٌ نٌ تنًا ٍیژگی يای فیزیکی بلٌ ٍیژگی يایی نحل يَش ،از نسلی بٌ نسل
دیگٌ ننتقل نیشٌ ٍ نا اگر آدنًای با استعداد رٍ نتقاعد کنیو کٌ با يو ازدٍاج کنن بعد
از چند نسل ،نسلی از انسانًای برتر رٍ خَايیو داشت .در ٍاقع اساس کار گالتَن ،رٍ ی
ایدى تکانل بَد ،انا از اٍنجا کٌ اگر بخَایو ننتظر تکانل طبیعی بهَنیو بسیار بسیار
طَل خَايد کشید ،این نظر رٍ داد کٌ چطَرى با انتخاب نصنَعی خَدنَن دست ببریو
در این رٍند ٍ تسریعش کنیو .گالتَن اسو این ایدى خَدش رٍ گذاشت یَژنیک کٌ
نعادل فارسیش رٍ نیگیو بٌ نژادی .یَژنتیک ترکیب دٍ تا کلهٌ التین بًتر ٍ زادى شدى
است ،بًتر زادى شدى .در فارسی يهَن نعادل بٌ نژادی رٍ براش استفادى نی کنیو .آقای
چارلز دٍنپَرت ،يهَن زیست شناس انریکایی کٌ تا لندن اٍندى بَد تا با گالتَن صحبت

کنٌ ،قبال از ایدى بٌ نژادی گالتَن شنیدى بَد ٍ اٍن يو کانال بًش نعتقد بَد .انا اٍن
فکر نی کرد کٌ ابتدا باید شَايد کافی در نَرد ٍراجت ٍ انتقال خصایص نختلف بین
ٍالدین ٍ بچٌ ياشَن رٍ پیدا کرد تا باياش بشٌ دیگرٍن رٍ قانع بٌ اجرای بٌ نژادی
کرد .در نظر بگیرید کٌ این اتفاقات دارى سال  8791نیفتٌ ،زنانی کٌ ينَز نا درک کانلی
از ژن ٍ نحَى انتقال اطالعات در اٍنًا نداریو ٍ ينَز دی ان ای کشف نشدى .اصال
اصطالح ژن ٍ ژنتیک سال  8791یعنی سٌ سال بعد از این اتفاقات تازى برای اٍلین بار
بٌ کار گرفتٌ شد .چند ديٌ بعدش تازى دی ان ای بٌ نفًَم انرٍزی کشف شد ٍ گرنٌ
اٍن نَقع دانش ادنًا در این زنینٌ خیلی ابتدایی بَد .بٌ يهین دلیل اقای چارلز
دٍنپَرت با یٌ پیشنًاد بٌ دیدار اقای گالتَن اٍندى بَد .اٍن گفت کٌ نن نیخَام یٌ
نَسسٌ بزنو .یٌ نَسس ٌ کٌ تَش تکانل رٍ نطالعٌ کنو .نٌ تکانل طبیعی ،بلکٌ تکانل
نصنَعی .اینجَری شاید بفًهیو کٌ چطَر ٍراجت کار نیکنٌ ،آیا نی تَنیو الگَيایی پیدا
کنیو در انتقال صفات؟ نیتَنیو پیش بینی کنیو کٌ نحال برای داشتن فالن نَع انسان با
ٍِیژگی يای نحال ای ،بی ٍ سی ،چٌ پدر نادريایی باید با يو صاحب فرزند بشن؟
این پیشنًاد چارلز دٍنپَرت بٌ شدت نَرد پسند گالتَن قرار گرفت ،اصال این کاری بَد
کٌ گالتَن خَدش نی خَاست انجام بدى انا خَب دیگٌ يشتاد سالش بَد .چارلز
دٍنپَرت یٌ تَصیٌ نانٌ از گالتَن گرفت کٌ در اٍن از دٍلت انریکا خَاستٌ بَد کٌ چارلز
دنپَرت رٍ حهایت کنن .دٍنپَرت يو خَشحال از داشتن حهایت ٍ تَصیٌ گالتَن
دٍبارى بٌ کشتی بخار خَدش برگشت ٍ رايی انریکا شد.
صدای دریا ٍ بَق کشتی بخار
آقای دٍنپَرت در طی نسیر باخَدش فکر نی کرد کٌ اگر بتَنٌ يدف اصلی خَدش کٌ
تَلید انسانًای برتر يست رٍ بٌ سرانجام برسَنٌ اسهش نیرى در کتابًای تاریخ،
ايهیت این اتفاق در سطح اتفاقات نًو تاریخٌ .نحل اٍندن پیانبريا ،جنگ يای بزرگ
تاریخ ،اتفقاتی کٌ سرنَشت بشریت رٍ عَض کردى بَد .خالصٌ در این ٍادی يا سیر نی
کرد.

دٍنپَرت یک سال بعد ٍ با پَلی کٌ از نَسسٌ کارنیگی گرفت نرکز تحقیقاتی نَرد نظر
خَدش رٍ در جزیرى النگ آیلند در نیَیَرک تاسیس کرد .دى يکتار زنین نَازی ساحل،
نحلی برای آزنایش رٍی حیَانات ٍ گیايان ٍ تالش برای فًو چگَنگی انتقال اطالعات
از یک نسل بٌ نسل دیگٌ .پر از گلخَنٌ يای نجًز ،انَاع ٍ اقسام گیايان ،پر از قفسٌ
يای جَرباجَر برای نگًداری از حیَانات ٍ پرٍرششَن .حاال برای اینکٌ بفًهن ٍراجت
چطَر کار نی کنٌ ،این طَر آزنایش نی کردن کٌ حیَاناتی با ٍیژگی يای غیر نعهَلی
رٍ تَلید نحل نی کردن تا ببین اٍن ٍیژگی چطَر ننتقل نیشٌ ،نحال گربٌ ای کٌ دم
ندارى ،یا خرٍسی کٌ چای تاج قرنز تاج سیاى رنگ دارى .چَن این ٍیژگی يا بارز بَد ،نی
شد خیلی خَب دنبالشَن رٍ گرفت ٍ دید کٌ چطَر از یٌ نسلی بٌ نسل بعد ننتقل
نیشن .دٍنپَرت ٍاقعا آرزٍنندانٌ این آزنایشات رٍ انجام نیداد ٍ انیدٍار بَد کٌ بتَنٌ
نکانیزم تکانل رٍ کشف کنٌ .دارٍین تکانل رٍ سالًا قبلش بیان کردى بَد انا جزییات
تکانل ٍ نکانیزنش ينَز تا حد زیادی ناشناختٌ نَندى بَد .دٍنپَرت اگر چٌ يدف
نًاییش اصالح نژاد بشر بَد انا خَب نسلها نهی تَنست آزنایشگايی از ادنًا ،راى
بندازى ٍ تَلید نحل ٍ ٍراجت رٍ در ادنًا بررسی کنٌ .يو نشدنی بَد ،يو بٌ فرض نحال
کٌ نیشد طَل عهر یک انسان قد نهیدى کٌ چند نسل از انسانًای دیگٌ رٍ ببینٌ،
بنابراین باید نیرفت سراغ نَجَداتی کٌ دٍرى زندگیشَن نسبت بٌ انسان کَتاى تر
باشٌ .بعد از کلی آزنایش رٍی این نَجَدات بٌ یک نتیجٌ نًو رسید کٌ از قضا ،19
 19سا ل پیش فردی بٌ نام نندل یک زیست شناس اتریشی بیانشَن کردى بَد انا يیچ
کس بًشَن تَجًی نکردى بَد.
نندل سال  8681یعنی فقط  1سال بعد از ارایٌ نظریٌ تکانل تَسط دارٍین تَنستٌ بَد
قَانین حاکو بر انتقال صفات از طریق ٍراجت رٍ شناسایی کنٌ ؛ ٍلی نتاسفانٌ کسی
ايهیت این یافتٌ يارٍ درک نکرد ٍ نتایج کاريای نندل کو کو بٌ دست فرانَشی سپردى
شد .بٌ نظر نیرسید ،کٌ رٍند این دانش رٍ بٌ بستٌ شدن باشٌ کٌ اٍایل قرن بیستو
نجددا افراد دیگٌ ای قَانین ارائٌ شدى از سَی نندل رٍ در آزنایش ياشَن نشايدى

کردن ٍ این باعخ شد کٌ نظریات نندل دٍبارى نَرد تَجٌ ٍ قبَل قرار بگیرى ٍ نندل بٌ
عنَان پدر علو ژنتیک شناختٌ بشٌ .حاال نندل چی چیزی رٍ در نَرد ٍراجت کشف کرد؟
گیاى نخَدفرنگی بررسی کردى بَد .اٍن دٍ نَع نخَدفرنگی رٍ
نندل نسئلٌ ٍراجت رٍ در
ِ
یکی با دانٌ يای سبز ٍ دیگری با دانٌيای زرد انتخاب کرد .يهانطَر کٌ يههَن
نیدٍنیو اگر نخَدفرنگیيای دٍنٌ سبز رٍ با يو جفت کنیو نسلهٌ کٌ است کٌ
فرزندانشَن يو سبز خَايند بَد .اگر نخَدفرنگیيای دٍنٌ زرد رٍ يو با يو جفت کنیو
نسلهٌ کٌ فرزندانشَن يو زرد رنگ زرد خَايند بَد.
انا نندل کار ی کٌ کرد این بَد ،نخَد فرنگیيای دٍن ٌ سبز ٍ دانٌ زرد را با يو جفت کرد.
نسل اٍل يهٌ زرد شدن) .یعنی با
ٍ بعد دید کٌ يهٌ فرزندان ،دٍنٌ زرد شدند (یعنی
ِ
جفت شدن نخَد فرنگی يای سبز ٍ زرد حاصل فقط نخَد فرنگی يای زرد خَايد بَد.
بعد بٌ این بسندى نکرد ،ادانٌ دادٍ ،قتی این نسل رٍ کٌ يهگی دٍنٌ زرد بَدند با يو
جفت کرد ،نتیجٌ خیلی عجیب بَد .یک چًارم نخَد فرنگی يای نسل دٍم سبز شدن
عالرغ و اینکٌ فقط از نخَد فرنگی يای زرد بٌ ٍجَد اٍندى بَدن! این نسبت یعنی نسبت
یک چًارم ٍ سٌ چًارم بٌ نسبت يای نندل نعرٍف يستند .در خیلی از گیايان ٍ
نَجَدات دیدى نیشٌ.
نندل اٍال نتَجٌ شدکٌ بٌ نظر نیرسٌ اطالعات یا يهَن صفات در جایی در درٍن نخَد
فرنگی يا ذخیرى نیشٌ ٍ بٌ طریقی بٌ نسل يای دیگٌ ننتقل نیشٌ .نهکنٌ صفتی در
یک نسل خَدش رٍ نشَن ندى انا يهَن صفت در نسل يای بعدتر خَدش رٍ برٍز
نیدى ٍ این یعنی اطالعات اٍن صفت در جایی از نخَد فرنگی ذخیرى بَدى .شاید این
نسالٌ برای نن ٍ شها نَضَع ٍاضح ٍ پیش ٍ پا افتادى ای باشٌ ،خَب سبز بَدن در
ژن نخَد فرنگی ٍجَد داشتٌ انا از اٍنجایی کٌ نندل از ٍجَد ژن يا در اٍن زنان خبردار
نبَد ،این نکانیزم رٍ بٌ فاکتَريای نانریی نسبت داد ٍ االن نا نیدٍنیو کٌ اٍن
فاکتَريای نانریی ژن يا يستند ٍ ژن رنگ زرد غالبٌ ٍ رنگ سبز نغلَبٍ .یژگیيایی
کٌ در نسل اٍل ظاير نی شَند ،صفات غالب نام دارند ٍ بٌ آنيایی کٌ برای اٍلین بار در

نسل دٍم ظاير نیشن  ،صفات نغلَب نیگن .بگذریو این بحخ يا نفصلٌ ٍ کهی نارٍ
دٍر نی کنٌ از داستان خَدنَن.
 19سال بعد از نندل نحقق يای زیادی بٌ يهَن نتایج نندل رسیدن از جهلٌ آقای
دٍنپَرت کٌ نسبت يای نندل رٍ در نَشًا ،گربٌ يا ،نرغ يا ٍ حشرى يا نشايدى کرد.
این اطالعات دقیقا يهَن چیزی بَد کٌ دٍنپَرت نیخَاست .اٍن دنبال این بَد کٌ
بتَنٌ با یک فرنَلی پیش بینی بکنٌ کٌ نحال با چٌ ترکیبی ،در نسل بعد چٌ صفاتی
حضَر خَايند داشت ٍ بٌ نظر نی رسید کٌ قَانین نندل این ابزار رٍ بًش دادى یا
حداقل اینطَر فکر نی کرد.
چند سال از شرٍع فعالیتًای نرکز تحقیقاتی دٍنپَرت گذشت ،کٌ یک سری از نتایج ٍ
گزارش يای این نرکز ننتشر شد ٍ حاال دیگٌ تَجٌ رسانٌ يای دنیا يو بٌ این نرکز
تحقیقاتی جلب شدى بَد .نحال تیتر یکی از رٍزنانٌ يا در نَرد آقای دٍنپَرت این بَد8
"نرد پر رنز ٍ رازی کٌ بٌ دنبال کشف راز حیات است"ٍ .اقعا دیگٌ دٍنپَرت ستارى علو
زنتیک در اٍن زنان تصَیر نیشد  .در یکی از نصاحبٌ ياش دنپَرت بٌ گزارش گر نیگٌ8
بٌ لطف قَانین نندل انرٍزى نا نیتَنیو صفات دلخَايهَن رٍ برای کاشت ٍ پرٍش
گیايان ٍ حیَانات اننخاب کنیو تا نحال بتَنیو گندنی با پرٍتین باالتر تَلید کنیو ،یا
نرغی پرٍرش بدیو کٌ بیشتر تخو بزارى .اٍن گفت ،يهین رٍش نیتَنٌ رٍی انسانًا
اعهال بشٌ تا نژاد انسانًا بٌ نژاد بًتری تبدیل بشٌ.
ندت کهی بعد از این نصاحبٌ دٍنپَرت اعالم کرد کٌ قصد دارى تهرکز خَدش رٍ از
گیايان ٍ حیَانات بردارى ٍ ٍراجت رٍ رٍی انسانًا نطالعٌ کنٌ .نسبت يای نندل قبال در
نَرد برخی از صفات انسانی نحل رنگ چشو ٍ رنگ نَ اجبات شدى بَد .انا يدف آقای
دٍنپَرت این بَد کٌ ببینٌ آیا این قَانین در نَرد سایر خصلت يای انسانی يو کار نی
کنٌ یا نٌ .اٍن شرٍع کرد پرسشنانٌ يایی رٍ انادى کردن ٍ اٍنًارٍ برای يزاران نفر
فرستاد .این سَاالت ،يو در نَرد ٍیژگی يای خَد اٍن افراد بَد ٍ يو در نَرد
پدرانشَن ،پدر بزرگاشَن ٍ اجدادشَن تا اٍنجا کٌ اطالع دارن .این دادى يا رٍ يو از

گرٍى يای نختلف جهع کرد ،نحال بزى کاران در زندان ،بیهاران در بیهارستان يا ،تحصیل
کردى يا در بخش يای اکادنیک ،دانشگاى يا.
ایدى خَبی بَد دیگٌ .حاال کٌ نهیشٌ نحل گربٌ يا ٍ نرغ ٍ خرٍس يا ٍراجت رٍ در
انسانًا يو بررسی کرد ،پس چٌ بًتر کٌ با این پرسش نانٌ يا یٌ نجهَعٌ دادى درست
کنیو تا شاید از ت َی این دادى يا کٌ در ٍاقع شجرى نانٌ ادنًای نختلف بَد بشٌ اجبات
کرد يهَن قَانین تکانلی ای کٌ در نَرد نخَد فرنگی صدق نی کنٌ در نَرد انسانًا يو
صدق نی کنٌ.
در يهٌ این ندت يو این فکر ٍ خیاالت در ذين آقای دٍنپَرت نی گذشت کٌ چقدر
خَب نیشٌ اگر بشٌ اجبات کرد کٌ فقر ٍ جرم ٍ اعتیاد ٍ بیهاری يای رٍانی ریشٌ در
ژنًای نا انسانًا دارى ،اگر بتَنیو این رٍ اجبات کنیو بعدش نیشٌ با يهَن قَانین نندل
ٍ کنترل تَلید نحل ادنًا ،فقر ٍ بزى رٍ از جانعٌ حذف کرد .فقط کافیٌ ادنًایی کٌ این
صفت رٍ دارن ،اجازى ندیو بٌ نسل بعد ننتقل کنن .اینجَری دنیا ،جای بًتری نیشٌ
نٌ؟
این خَاستٌ يو فقط خَاستٌ دٍنپَرت نبَد ،در اٍن اٍضاع اجتهاعی اٍایل قرن بیستو
یعنی صد ٍ دى بیست سال پیش خیلی يا بٌ دنبال اصالح جانعٌ بَدن خصَصا
سیاستهداريا .در اٍن زنان اقتصاد انریکا یکی از بًترین اقتصاديای دنیا شدى بَد
نًاجريای زیادی از خارج انریکا بٌ انریکا نیَندن ،سرعت صنعتی شدن باعخ شدى
بَد در خَد انریکا يو رٍند شًرنشینی سرعت بگیرى ،نردم رٍستايا ٍ حاشیٌ يا يجَم
نیاٍردن بٌ شًريا برای زندگی ٍ کار بًتر  ،کشاٍرزی ٍ دانداری رٍ ريا نی کردن تا در
کارخَنٌ يا کار کنن ٍ يهٌ این نسایل باعخ شدى بَد عرصٌ اجتهاع عرصٌ نايهگَنی
باشٌ ،کنترل جانعٌ سخت باشٌ ،نشکالت فرينگی ،زاغٌ نشینی ،جرم ،ادنًای الکلی،
فاحشٌ گری ،بیهاری ،بزى کاری ٍ يزاران نشکل اجتهاعی دیگٌ در اٍن زنان ٍاقعا بیداد
نی کرد .در ٍاقع جانعٌ در حال گزار ٍ پَست اندازی بَد .اینجا بَد کٌ سفید يای
انریکایی احساس خطر کردن .اٍنًا فکر نی کردن کٌ انگار ٍاقعا دارن کنترل جانعٌ
انریک ایی رٍ از دست نی دن .در این نیان خیلی از ادنًا خصَصا سیاستهداريا ،تنًا راى

ريایی رٍ در علو نیدیدن .باٍر عهیقی بین يهٌ نردم نسبت بٌ علو ٍجَد داشت.
اصطالحا اٍن دٍرى از تاریخ انریکا رٍ عصر ترقی خَايی نام گذاشتند .دٍرى ای کٌ در اٍن
سعی شد شیَىيای قدیهی رٍ کٌ نیاز بٌ نَسازی داشتند شناسایی کنن ٍ راى حليای
علهی ،پزشکی ٍ نًندسی برای بًتر کردن جانعٌ بٌ کار ببرن .تالش نی کردن بٌ طریق
علهی نشکل الکلیسو رٍ حل کنند یعنی اعتیاد حاد بٌ اکل در افراد جانعٌ .نشکل فقر
يهٌ گیر رٍ حل کنین ٍ جنبش بٌ نژادی يو بخشی از يهین جنبش ترقی خَايی اٍن
زنان بَد.
خَب ،گفتو کٌ اقای دٍنپَرت کلی پرسش نانٌ برای يزاران نفر ارسال کرد تا ٍراجت رٍ
در انسانًا بررسی کنٌ .دٍنپَرت ير صفت انسانی ای رٍ کٌ فکر بکنین بررسی کرد .رنگ
چشوٍ ،زن ،رنگ نَ ،عادت يا ،حتی شخصیت يا ،تند خَ ،خَن سرد ،نًربَن .در بین
ادنًایی کٌ این پرسشنانٌ يا براشَن فرستادى شد ،یک نرکز نگٌ داری از کَدکان کو
تَان ذينی يو بَد .بررسی نتایج این نرکز نشَن داد کٌ کو تَانی ذينی ،صفتی يست
کٌ از نسلی بٌ نسل بعد ننتقل نیشٌ ٍ بیشتر این بچٌ يا در سابقٌ خانَادگیشَن این
نسالٌ رٍ داشتن .عالٍى بر ا ٍن اکحر این بچٌ يا در خانَداشَن ناينجاری يای دیگٌ يو
داشتن نحل نشکل الکل ،فقر ،فاحشٌ گری ،جرم ٍ اینًا .بٌ يهین سادگی دٍنپَرت
نتیجٌ گرفت کٌ کو خردی ریشٌ يهٌ این نعظالتٌ.
تَضیح سادى ایٌ انا این حرف ،در اٍن نَقع این حرف خریدار داشت .نا اگر بتَنیو
جلَی افراد کو خرد رٍ بگیریو يهٌ این نشکالت برطرف نیشٌ .پس بًترى کٌ نا تست
يَشی تًیٌ کنیو تا بتَنیو ادنًا رٍ بر اساس يَش تقسیو بندی کنیو ٍ اٍنًایی کٌ در
دستٌ کو خرد يا قرار نیگیرن رٍ جلَی تَلید نحلشَن رٍ بگیریو.
البتٌ کار برای اقای دٍنپَرت بٌ این راحتی يا يو نبَد .بٌ ير حال حرف حرف بزرگی بَد
ٍ برای گفتنش ٍ جلب نظر سیاستهداريا باید آسٌ آسٌ عهل نی کرد .اٍلین اقدانی کٌ
انجام داد تاسیس یٌ نرکز جدید برای تحقیقات در زنینٌ بٌ نژادی انسانًا بَد .انا برای
این کار نیازنند حانی نالی بَد .برای جلب حانی سفری کرد بٌ نیَیَرک .نالقاتی رٍ
ترتیب داد با خانو ای ،اچ يریهن کٌ یٌ خیر نشًَری در اٍن زنان بَد .این خانو

نیکَکار نیلیَنر ی بَد کٌ  ،جرٍت عزیهی از يهسرش کٌ رییس راى اين بَد بًش رسیدى
بَد ٍ خانو يریهن يو این پَل رٍ تَ کاريای عام الهنفعٌ خرج نی کرد .در اٍن نالقات
اقای دٍنپَرت گفت ،اینًهٌ شها خرج نی کنی بٌ فقرا غذا نیدی ،لباس نیدی ،اینًا
کاريای قشنگیٌ ،انا فقر تهَنی ندارى .ير چقدر شها ببخشی دریا دریا فقیر تَ این
جانعٌ يست .اگر نیخَای کار نَندگار بکنی اگر نی خَای بزنی بٌ ریشٌ بیا بٌ نن
کهک کن .با کهک بٌ نژادی يهٌ این نشکالت بٌ خَدی خَد برطرف نیشن ٍ اصال
دیگٌ در آیندى نیازی بٌ افراد خیری نحل شها نخَايد بَد .اگر فکر نی کنید انَزش افراد
فقیر ،کهک نالی کردن بًشَن ٍ اصالح نحیط زندگیشَن یک رٍزی باعخ نیشٌ فقرا
يو بٌ سطح نا برسن ،نطلقا اشتباى نی کنید .این عَانل نحیطی نیست کٌ پَلدارٍ
پَلدار نیکنٌ ٍ ،فقیر رٍ فقیر بلکٌ این ژنتیک شهاست .چیزی کٌ از پدرانتَن بٌ ارث
بردید ،تعیین کنندى شخصیت شهاست .پس بیاید کهک کنید تا تَلید نسل بشر رٍ
نًندسی کنیو تا ژن يای بد رٍ از جهعیت حذف کنیوٍ .اقعا یک طَری راجٌ بٌ بٌ
نژادی با خانو يریهن صحبت کرد کٌ دیگٌ انگار بٌ نژادی نیتَنست بًشت برینی بر
رٍی زنین درست کنٌ ٍ ير طَر کٌ شد رضایت اٍن رٍ ٍ البتٌ حهایت نالیش رٍ جذب
کرد.
با این پَل ،دٍنپَرت نرکز تحقیقات بٌ نژادی رٍ تاسیس کرد ٍ کلی دانشهند ٍ نحقق
نعرٍف اٍن زنان رٍ يو عضَ نرکز کرد  .از جهلٌ الکساندر گرايانبل نخترع نعرٍف ٍ
تانس نَرگان زیست شناس برجستٌ ای کٌ بعدا جایزى نَبل يو گرفت ٍ داستان نَبل
گرفتنش يو داستان جالبی يست کٌ یکو جلَتر قدری در نَردش خَايو گفت .اٍلین
کاری کٌ در این نرکز انجام دادن این بَد کٌ شرٍع کردن بٌ جهع اٍری دادى از ادنًا
البتٌ این بار با نقیاسی بسیار ب سیار بزرگتر از قبل ٍ در سطح نلی .این نرکز گرٍى گرٍى
دانشجَ تربیت نی کرد کٌ چطَر بتَن ن ٍیژگی يای ادنًا رٍ اندازى بگیرین ٍ چطَر بٌ
صَرت تخصصی تر شجرى نانٌ تًیٌ کنن از ادنًا .سرتاسر انریکا این گرٍى يا سفر نی
کردن ٍ دادى جهع نی کردن .از بیهارستان يای رٍانی در شیکاگَ گرفتٌ تا نیَجرسی ،ادم
يای زال در ناساچَست ،کَتاى قانت يا در کَنی آیلند ،آنیش يا در پنسیلَانیا .انیش

يا ادنًای عجیب ٍ غریبی کٌ ينَز يو در انریکا زندگی نی کنند .اٍنًا پیرٍ نذيب
آنیش شعبٌ ای از پرٍتستان يا ی نسیحی يستند کٌ بر اساس رٍشيای قدیهی
نیاکانشان زندگی نی کنن .نحال ينَز با اسب اینَر اٍنَر نیرن  ،پَششَن سنتیٌ ،نحل
دٍران رنسانس لباس نی پَشن ،از برق ٍ تلفن ٍ اینًا يو استفادى نهی کنن خالصٌ از
ير گَنٌ تجدد ٍ تکنلَژی فراری يستند .از اٍنًا يو اقای دٍنپَرت اطالعات جهع کرد.
خالصٌ نرکز تحقیقات یَژنتیک یا يهَن بٌ نژادی رٍی این جَر گرٍى يا تهرکز بیشتری
کرد .ير جایی کٌ بٌ نظرشَن چیزی خارج از نرم بَد نیرفتن سراغش .نحال اگر خانَادى
ای نیدیدن کٌ بٌ نظر الکلیسو ٍ بزى کاری تَش جریان دارى ،انگار کٌ چراغی تَی
ذينشَن رٍشن شدى باشٌ کٌ آيا یٌ خانَادى با ژن نزخرف پیدا کردیو ،نیرفتن با یٌ
نفر از اٍن خانَادى نصاحبٌ نی کردن ٍ طرفو نی گفت ارى يههَن اکیو فقط یٌ
داداشهَن الکلیٌ ،تَ بزرگترانَن يو نشکلی نبَد ٍلی یادنٌ یٌ عهَیی داشتو کٌ اٍنو
الکلی بَد ،يهین ٍ نی گرفتن ٍ برنی گشتن نی گفتن کٌ اٍى بلٌ ژن الکلیسو تَ این
خانَادى يست.
يیچ نظارت درستی رٍی این يهٌ دادى نبَد ٍاقعا ،تفسیر اٍن فرد نصاحبٌ شَندى از
سَالًا ٍ تفسیر خَد پرسش کنندى از جَابًا خیلی در نتایج تاجیر گزار بَد .سال بٌ سال
این دادى يا رٍی يو جهع شد ٍ در اتاق يای بزرگ اننی کٌ ضد اتش بَدن نگًداری
نیشد .این دادى يا از نظر اٍ نًا حکو رد خَن نژاد آنریکایی يا بَد .کلی کتاب از رٍی
این دادى يا نَشتٌ شد ،کلی سخنرانی ٍ نقالٌ يای علهی از رٍی اٍنًا چاپ نیشد.
حلقٌ نشترک يهٌ اٍنًا يو یک چیزی بیشتر نبَد ،خطر نژاديای دٍن پایٌ برای جانعٌ
انریکایی .يهٌ اٍنًا نتیجٌ نی گرفتن کٌ نٌ تنًا ٍیژگی يای فیزیکی بلکٌٍ ،یژگی يای
رٍانی ٍ اخالقی يو در ژنًا ننتقل نیشٌ .دٍنپَرت یٌ نصاحبٌ با رٍزنانٌ نیَیَرک تایهز
کرد ٍ در اٍن گفت 8نا نٌ تنًا ژن دانشهند بَدن داریو ،ژن نظانی بَدن داریو ،بلکٌ ژن
فقر ٍ نداری يو داریو ،ژن نتجاٍزین جنسی يو داریو ،ژن درٍغ ،ژن تنبلی .اٍن گفت
يزینٌ این ژن يای دٍن پایٌ برای جانعٌ آنریکایی خیلی باالست ٍ باید از شر این ژن
يا خالص شد.

ٍقتی سال  8789نرکز تحقیقات بٌ نژادی اٍلین گزارش رسهی خَدش رٍ ننتشر کرد ،در
بین خیلی يا خصَصا سیاستهداريا نقبَل افتاد .رییس جهًَر ٍقت آنریکا ،تیَدٍر
رٍزٍلت نانٌ ای نَشت بٌ دٍنپَرت ٍ در اٍن گفت 8خیلی عجیبٌ اگر نردم نقاٍت کنن
در برابر اعهال بٌ نژادی رٍی خَدشَن ،در حالی کٌ کشاٍرزيا ٍ دانداريا يزاران سالٌ کٌ
رٍی گیايان ٍ حیَاناتشَن بٌ نژادی رٍ اعهال نی کنن .از یک جًت درست نی گفت
چطَرى کٌ نا نژاد گاٍيا ٍ خَک يا رٍ با تَلید نحل انتخابیشَن بٌ نرٍر بٌ نژاديای
بًتر ی تبدیل کردیو ٍلی بٌ خَدنَن کٌ نیرسٌ از این کار سرباز نیزنیو .این یٌ نعنی
بیشتر ندارى ،نعنیش اینٌ کٌ نا گَنٌ پرستیو .از نظر شخص نن ير دٍش نادرستٌ .ير
چند درک نادرست بَدنش در نَرد انسانًا برای خیلی يا راحتٌ ٍلی در نَرد حیَانًا
سخت .در اپیزٍد قبلی گَنٌ پرستی خیلی در این نَرد صحبت کردیو.
خَب ٍقتی نظر يهٌ از جهلٌ رییس جهًَر بٌ این نسالٌ جلب شدٍ ،قتش بَد کٌ آقای
دٍنپَرت پیشنًاديا ٍ راى حل يای خَدش رٍ يو ارایٌ بدى .بستٌ پیشنًادی آقای
دٍنپَرت شانل سٌ بخش بَد ،یک بٌ نردم در زنینٌ بٌ نژادی آنَزش دادى بشٌ ،تا
خَدشَن اگر خَدشَن رٍ دٍن پایٌ نیدٍنن از فرزند اٍری خَدداری کنن .خَدشَن اگٌ
نی بینن کٌ فقیرن ،یا کند ذينن یا در خانَادشَن ادم الکلی يست بچٌ دار نشن.
پیشنًاد دٍم دٍنپَرت يو این بَد ،درخَاست از دٍلت برای دخالت خشن در این
زنینٌ .دٍلت نیبای ست جلَی ٍرٍد افراد دٍن پایٌ رٍ بٌ کشَر بگیرى ،اجازى ازدٍاج
بًشَن ندى ٍ ،جلَی پدر ٍ نادر شدنشَن رٍ بگیرى .دٍلت باید این دستٌ از افراد رٍ در
سالًای بارٍریشَن در نراکز خاصی ازشَن نگًداری کنٌ تا نطهن بشٌ اٍنًا ازدٍاج نهی
کنن .انا راى حل سَم ٍ نًهترین پیشنًاد اقای دٍنپَرت ،عقیو سازی با عهل جراحی
بَد .تا اٍن زنان عقیو سازی خیلی نحدٍد صرفا برای نجرنین خیلی خطرناک خصَصا
نًاجهین جنسی انجام نیشد .انا دٍنپَرت پیشنًاد ک رد کٌ عقیو سازی بٌ عنَان ابزاری
برای بٌ نژادی ازش استفادى بشٌ.
از نظر نن این يهٌ قاطعیت در ارایٌ این راى حل يای خطرناک نهکن نیست نگر اینکٌ
شها نژادپرست يو باشی ٍ اٍنَقت زیر لَای علو این حرفًارٍ نطرح کنیٍ .اقعیتش اینٌ

کٌ بٌ نژادی نَرد نظر اقای دٍنپَرت بیشت ر شبٌ علو بَد تا خَد علو .ينَز خیلی عدم
قطعیت ٍجَد داشت .نحال ينَز در اٍن زنان ٍیژگی يای فیزیکی ژن رٍ کانل
نهیشناختن .حتی نهیدٍنستن جای ژن در سلَل کجاست .نکانیزم انتقال اطالعات رٍ
يو نهیشناختن.
اٍایل قرن بیستو ،خیلی از دانشهنديا در این زنینٌ فعالیت نی کردن ،بیشتر نطالعات
رٍی نَجَداتی انجام نیشد کٌ عهرشَن کَتاى بَد ٍ سریع زاد ٍ ٍلد نی کردن .نحال
بعضی يا رٍی تَتیايای دریایی نطالعٌ نی کردن کٌ ير یک سال نسلش عَض نیشٌ.
بعضی يا رٍی حشرات کار نی کردن .آقای نَرگان کٌ خَدش عضَی از نرکز تحقیقات
بٌ نژادی بَد ،ایشَن يو نستقال شرٍع کرد بٌ آزنایش رٍی نگس .نگس سرکٌ کٌ ير
دى رٍز یک بار تَلید نحل نی کنٌ .این دى رٍز اجازى نیداد بٌ آقای نَرگان تا چیزيایی رٍ
ببینٌ کٌ بقیٌ نحققین قبال ندیدى بَدن ٍ از قضا با بٌ نژادی جَر در نهیَند .نحال آقای
نَرگان دید کٌ در نسلًای نختلف جًش ژنتیکی اتفاق نیفتٌ ،چیزی کٌ اجبات نی کرد
قَانین ٍراجت بٌ این راحتی ٍ سرراستی يو کٌ دٍنپَرت فکر نی کرد نیست .آقای
نَرگان عهرش رٍ گذاشت رٍی نطالعٌ نگس يای سرکٌ .بٌ شَخی نعرٍف شدى بَد کٌ
بٌ آزنایشگاى نَرگان در دانشگاى کلهبیا نی گفتن اتاق نگس يا فالی رٍم ٍ بٌ
اسیس تنت ياش بٌ دستیاراناش نی گفتن پسرای نگسی فالی بَیز .چیزی کٌ اقای
نَرگان کشف کرد این بَد کٌ نکانیزم ٍراجت در نَجَدات پیچیدى تر بٌ سادگی قَانین
نندل کٌ در نخَد فرنگی يا حاکو بَد نیست .یادتَن نیاد کٌ گفتو نندل رٍی نخَد
فرنگی يای سبز ٍ زرد ازنایش کرد ٍ خیلی سادى قَانین ٍراجت رٍ تَضیح داد.
نندل فکر نی کرد کٌ ير ژنی يستی نجزایی دارى انا نَرگان نشَن داد کٌ نٌ اینطَر
نیست .ژن يا در بستٌ يای ی بٌ نام کرٍنَزم يا زندگی نی کنن ٍ چَن در پکیجی بٌ
نام کرٍنَزم يهراى با ژن يای دیگٌ جابٌ جا نیشن ،این اٍضاع رٍ خیلی پیچیدى نیکنٌ.
اینطَری نیست کٌ شها یٌ ژنَ از این کشَ دربیارین ٍ اٍن یکی ژنو از اٍن یکی کشَ ٍ
بعد بچٌ ایدى التَن رٍ بٌ ٍجَد بیارین .اصال راحت نیست کٌ نا بتَنیو انتخاب کنیو کٌ
نسل بعد چٌ شکلی خَايد شد .اقای نَرگان کٌ در ابتدا بٌ ایدى بٌ نژادی باٍرنند بَد ٍ

عضَی يو از نرکز بٌ نژادی بَد ،با تَجٌ بٌ درسًایی کٌ در اتاق نگسًاش گرفتٌ بَد،
پشیهَن شد ،نانٌ ای نَشت بٌ دٍنپَرت ٍ استعفای خَدش رٍ اعالم کرد .در نانٌ
خَدش نَشت اگر نرکز بٌ نژادی نی خَايد بٌ کارش ادانٌ بديد ،باشد ،انا نن بٌ
دٍستانو پیشنًاد نی کنو کٌ در استاندارديای خَدشان بازبینی کنند ٍ در این شَ
شرکت نکنند" بعد از دٍنپَرت خَاست کٌ اسهش رٍ از سربرگ يای نرکز دربیارن .اٍن
بٌ خَد دٍنپَرت گفت نن نگس يا رٍ نطالعٌ کردم ٍ نتَنستو بفًهو کٌ چطَر رنگ
چشهًاشَن رٍ از يو بٌ ارث نی برن ،اٍنَ قت تَ ادعا نی کنی کٌ نیدٍنی چطَر یٌ چیز
نبًو نحل فقر در انسان يا نن تقل نیشٌ ،یٌ چیز نَيَم نحل بزيکاری ،نحل کو خردی
چطَر ننتقل نیشٌ .آقای نَرگان بٌ خاطر کشف بزرگش ٍ اینکٌ تَنست بٌ
نقش کرٍنَزميا در ٍراجت پی ببرى بعديا برندى جایزى نَبل فیزیَلَژی ٍ پزشکی شد ٍ
نانش در تاریخ بٌ نیکی جبت شد.
خرٍج آقای نَرگان ضربٌ سختی بٌ نرکز بَد انا آقای دٍنپَرت یٌ سخنرانی کرد ٍ
نصهو اعالم کرد کٌ جنبش بٌ نژادی يرگز در این نقطع از حرکت نهی ایستٌ .نتاسفانٌ
قبَل جنبش بٌ نژادی در اٍن زنان برای قشر زیادی از جانعٌ راحت بَد ،بٌ خاطر اینکٌ
سازگار بَد با جانعٌ سلسلٌ نراتب ی اٍن زنان .یادنَن نرى ،درستٌ کٌ خیلی ٍقت بَد
بردى داری در انریکا نلغی شدى بَد ،فکر نی کنو سال  8681بردى داری تَسط آبرايام
لینکلن شَنزديهین رییس جهًَر انریکا نلغی شدى بَد یعنی حدٍدا  11سال قبلش انا
يهچنان سیايان ،زنًا ،نًاجران بٌ تهام حقَق خَدشَن دست پیدا نکردى بَدن ٍ
خَب بٌ نژادی نَرد قبَل اٍن دستٌ نژاد پرست جانعٌ بَد .بٌ نژادی در ٍاقع یک رنگ
علهی يو بٌ عقیدى نژاد پرستی نی داد.
سال  51 ،8719يزار نًاجر از سرتاسر دنیا ٍارد انریکا شدند .سالًای بعد از اتهام جنگ
جًانی اٍل بَد ٍ دنیا خصَصا ارٍپا نًاجران زیادی رٍ در راى انریکا داشت .آقای
دٍنپَرت یک نانٌ ای نَشت بٌ یکی از دٍستانش کٌ نسٍَلیتی يو در دٍلت فدارال
داشت .در اٍن نانٌ دٍنپَرت نیگٌ" 8برای رضای خدا ،نیشٌ یک دیَاری کٌ بٌ اندازى
کافی بلند باشٌ دٍر این کشَر بسازیو تا جلَی ٍرٍد این ژن يای چیپ رٍ بٌ کشَر

بگیریو؟" دقیقا اصطالح چیپ رٍ استفادى نی کنٌ .چیپ جینز .این حرف دٍنپَرت نن
رٍ یاد آقای ترانپ انداخت .کسی کٌ از رٍز اٍل یکی از يو ٍ غهاش این بَد یک دیَار
بلند در نرز آنریکا ٍ نکزیک بکشٌ تا جلَی ٍرٍد این بٌ قَل خَدش نجرنین ٍ
نتجاٍزین رٍ بگیرىٍ .اقعا خجالت اٍرى .از قضا اقای دٍنپَرت يو نحل آقای ترانپ در
یک خانَادى نرفٌ بٌ دنیا اٍندى بَد ٍ نحل اینکٌ اینطَر اقازادى يا کو کو باٍرشَن نیشٌ
کٌ چ یزی بٌ نام ژن خَب ،ژن برتر ٍجَد دارى .نهَنٌ ٍطنیش يو داریو دیگٌ .حتها
يهتَن شنیدید.
ٍرٍد نًاجران بٌ انریکا نسالٌ جدیدی نبَد ،انا قبلتريا بیشتر نًاجران از کشَريای
شهال ارٍپا ٍ غرب ارٍپا بَدن .آلهان ،فرانسٌ ،اسپانیا ،اتریش ،انگلیس .انا بعدتر بیشتر
نًاجران ا ز شرق ارٍپا ٍ جنَب ارٍپا نیَندن .آدنًایی کٌ بیشتر کاتَلیک بَدن ،یًَدی
بَدن ،قشر کشاٍرز بَدن؛ کارگر بَدن.
يهین سالًا یک زیست شناس دیگٌ ای بٌ نام ندیسَن گرنت کٌ عالٍى بر زیست
شناس بَدن ،حقَق دان يو بَد ٍ خَب از خانَدى اشرافی گرنت يا بَد .گرنت يا
کسانی بَدن کٌ اجدادشَن جز انضا کنندى گان اعالنیٌ استقالل انریکا بَدن .این اقا کٌ
گفتو یکی از تخصص ياش زیست شناسی بَد ،سالًا برای نجات گَنٌ يای نختلف
گیايی ٍ جانَری تالش کردى بَد ٍ از انقراض نجات دادى بَد .ایشَن بٌ یکبارى تحت
تاجیر جنبش بٌ نژادی ٍ حرف يای اقای دٍنپَرت نسیر زندگیش عَض شد .بٌ خَدش
گفت نن تهام عهرم رٍ گذاشتو برای نجات گیايان ٍ جانَران کشَرم انا غافل بَدم از
اینکٌ نژاد خَدم با ٍرٍد نًاجرین در حال از بین رفتنٌٍ .قتی از دفتر خَدش در خیابَن
ٍال استریت بیرٍن نیَند خیل عظیو ادنًایی رٍ نیدید کٌ بٌ زبَن اٍن صحبت نهی
کنن ٍ براشَنو نًو نیست کٌ اجداد اقای ندیسَن گرنت از بنیان گذاران انریکا بَدن.
این نسایل کو کو بٌ چشهش اٍند ٍ بًش بر نی خَرد .آقای گرنت سال  8788کتابی
رٍ نَشت بٌ نام "گذار نژاد برتر"  .در اٍن کتاب صراحتا بیان کرد کٌ نژاد نردان سفید
نژاد برترى .یٌ اصطالحی رٍ يو برای این نژاد درست کرد .نژاد نَردیک .نژادی کٌ
ریششَن بٌ نردم شهال ارٍپا برنیگشت .کلهٌ نَردیک يو ریشش يهَن کلهٌ نَرجٌ بٌ

نعنای شهال .رنگ سفید ،نَيای بلَند ٍ چشهان ابی بارزترین ٍیژگی يای نژاد
نَردیکٌ  .اقای ندیسَن گرنت نعتقد بَد نژاد نَردیک نژاد جدیدتری يست نسبت بٌ
نژاديای دیگٌ ٍ بنابراین شکنندى ترى .حاال بعدتر اشارى نی کنو کٌ يیتلر عاشق این
کتاب بَد ٍ اصال از يهین کتاب الگَ گرفت ٍ اٍن فج ایع رٍ نحل يلَکاست در الهان بٌ
ٍجَد اٍرد.
آقای گرنت در این کتابش گفت کٌ اگر یک نفر از نژاد نَردیک با یک نژاد ابتدایی تر
نحل نژاد نیدترانٌ ای ،یًَدی ،سیاى یا آسیایی ازدٍاج کنٌ ،ژن اٍن نژاديای بد برتری
پیدا نیکنٌ ٍ کو کو نژاد نَردیک از بین نیرى چَن اٍن نژاد ينَز بٌ پایداری نرسیدى.
اٍن از حضَر نًاجريا تحت عنَان حهلٌ ژنتیکی یاد کرد .نی گفت خطر حهلٌ ژنتیکی از
طرف سیاى يا خدارٍشکر يهین االن يو برطرف شدى ،چَن در بیشتر ایالت يا قَانینی
يست کٌ اجازى نهیدى یک سیاى با یک سفید ازدٍاج کنٌ .انا خطر نًاجران خارجی
خطری جدی بَد .آقای گرنت نفَذ زیادی در قدرت داشت ٍ تَنست سنای انریکا رٍ
راضی کنٌ تا یک نفر از طرف گرٍى بٌ نژادی بٌ سنا بیاد ٍ در نَرد "جنبٌ يای بیَلَژیکی
نًاجرت در انریکا" شًادت بدى .اٍنجا سناتَر جانسَن کٌ رییس کهیتٌ نًاجرت در
سنای انریکا بَد خیلی تحت تاجیر قرار گرفت .بعد از این ناجرا کنگرى قانَنی گذاشت ٍ
ٍرٍد نًاجرین رٍ بٌ انریکا نهنَع کرد .در ابتدا قرار بَد کٌ این قانَن یک سالٌ باشٌ انا
بعد از سال اٍل برای دٍ سال دیگٌ تهدید شد .این اتفاق زنان کافی رٍ بٌ جنبش بٌ
نژادی داد تا پرٍپاگاندای خَدش رٍ بٌ خَبی تبلیغ کنٌ ٍ سعی کنٌ نردم رٍ نسبت بٌ
این نسالٌ قانع کنٌ .نحال یک نهایشگاى برگزار کردن کٌ در اٍن تهام سایستهداريا،
نهایندى يا ،سناتَريا شرکت کردن ٍ در اٍن نهایشگاى نشَن نیدادن کٌ ببینید نحال
اسکلت صَرت سیاى يا کَچکتر از ناست .ایتالیاییًا تَشَن طبق آنار خیلی خالف کار
يست ،آسیایی يا کو يَشن یا از این ق بیل نحالًا ٍلی سعی نیکردن اینًا رٍ نستند
نشَن بدن حداقل بٌ زعو خَدشَن سعی داشتن بٌ طریق علهی حرف يای خَدشَن رٍ
بزنن.

يهٌ این فعالیتًا نتیجٌ داد ٍ ایالت يای نختلف آنریکا شرٍع کردن بٌ گذاشتن قانَن
عقیو سازی .بیشتر از  99ایالت عقیو سازی رٍ قانَن کردن .بیش از  89يزار نفر در اٍن
زنان در ایالت يای نختلف عقیو شدن .کافی بَد کٌ شها کو خرد تلقی بشٌ .صفت
نَيَنی کٌ با چند تا تست يَش تشخیص دادى نیشد ٍ يهٌ فَبیای این رٍ داشتن
کٌ نکنٌ یک رٍزی کو خرد تلقی بشن .بٌ یک بارى افرادی کٌ تَی عهرشَن شاید حتی
یک بار يو شانس این رٍ نداشتن کٌ بٌ ندرسٌ برن ٍ سَاد یاد بگیرن ٍ تا بٌ حال قلو
بٌ دستشَن نگرفتٌ بَدن .نجبَر بَدن قلو بٌ دست تست يای يَش نرکز بٌ نژادی رٍ
پاسخ بدن.
خالصٌ اینکٌ ظلو يای زیادی شد ٍ یکی از نعرٍفترینش داستان عقیو سازی ان کَپر
بَد کٌ اپیزٍد رٍ باياش شرٍع کردیو 68 .سال پیش 86،آگَست سال ،8791
سرنَشت شَنی نصیب ان کَپر ،دختر بیست سالٌ آنریکایی شد .ان کَپر بخت برگشتٌ
کٌ بٌ صَرت اٍرژانسی برای عهل آپاندیسش بٌ بیهارستان ننتقل شدى بَد ،بعد از
عهلش نتَجٌ شد کٌ نٌ تنًا آپاندیسش رٍ درآٍردن ،بلکٌ لَلٌ فالَپ یا لَلٌ رحهش رٍ
يو خ ارج کردن .این بٌ این نعنی بَد کٌ این دختر تا ابد نهیتَنست باردار بشٌ ٍ عهال
عقیو شدى بَد .دٍ سال بعد یعنی سال  ، 8798با شکایت ان کَپر ،داستان عقیو سازی
این دختر تیتر يهٌ رٍزنانٌ ٍ نشریات اٍن زنان شد .ان کَپر از نادرش ٍ البتٌ
نسٍَلین بیهارستان درخَاست خسارت نیو نیلیَن دالری کردى بَد .چَن اٍنًا بدٍن
اطالع ان ٍ گرفتن رضایتش عقیهش کردى بَدن .انا اٍن طرف ناجرا نادر ان ٍ
نسٍَلین بیهارستان يیچ ابراز ندانتی نهی کردن ٍ بر عکس این کارشَن رٍ بٌ صالح
جانعٌ نی دٍنستن .اٍنًا نعتقد بَدن کٌ ان جز قشر کو خرد ٍ اصطالحا کَدن جانعٌ
قرار داشتٌ ٍ نهی تَنستٌ نادر نطلَبی باشٌ .بٌ عبارت دیگٌ ان در خَدش ژن کو خردی
رٍ داشتٌ ٍ حتها این ژن رٍ بٌ بچش يو ننتقل نی کردى.
ان تعریف نی کنٌ کٌ ٍقتی داشتٌ رٍی تخت بیهارستان از درد آپاندیس بٌ خَدش نی
پیچیدى ،یک خانهی ٍارد اتاق نیشٌ ٍ در حالی کٌ فرنًایی رٍ در دست داشتٌ ،شرٍع
نی کنٌ ازش سَالًای عجیب ٍ غریبی رٍ پرسیدن .نحال پرسیدى ،اسو بلندترین رٍدخانٌ

در آنریکا چیٌ؟ یا اینکٌ یک دٍرى ریاست جهًَری چند سالٌ .ان نی گٌ ری اکشن نن
این بَد کٌ این چٌ سَاالت احهقانٌ ایٌ؟ این سَاالت چٌ ربطی بٌ آپاندیس دارن ٍ
ب رای يهین بٌ بیشتر سَاالت جَاب نهیدى .انا بعد از تهام این ناجرايا تازى نتَجٌ
نیشٌ کٌ اٍن سَال يا در ٍاقع تست يَش بَدن ٍ بر اساس اٍن تست يَش ان کَپر
عقب ناندى ذينی با درجٌ باال تشخیص دادى شدى.
اتفاقی کٌ برای ان افتاد یک رسَایی بزرگ اجتهاعی در اٍن زنان بَد کٌ نظر يهٌ
آنریکایی رٍ بٌ خَدش جلب کرد .اٍلین کاری کٌ دادگاى انجام داد این بَد کٌ یک
رٍانشناس نشخص کرد تا سالنت ذينی ان رٍ بررسی کنٌ .گزارش رٍانشناس این بَد
کٌ ان یٌ ادم نعهَلیٌ ،با تَانایی يای یک انسان نعهَلی تازى نسلط بٌ فرانسٌ ٍ
ایتالیایی يو يست .نادرش د ر دادگاى برای اجبات کو خردی دخترش سٌ تا دلیل اٍرد،
یک اینکٌ ان شیفتٌ رانندگی کردن بَدى ،دٍست داشت رانندگی رٍ یاد بگیرى ،دٍم اینکٌ
يهیشٌ شیفتٌ نردای در لباس یَنیفرم نیشدى ٍ سَم اینکٌ برنانٌ داشتٌ با یک سیاى
پَس ت فرار کنٌ کٌ احتهاال رابطٌ احساسی ای با يو داشتن .خَب زدن اتًام کو خردی
بٌ ان سخت بَد ،ان نحل يزاران نفر دیگٌ ای عقیو شدى بَدن از خانَادى فقیری نبَد،
اتفاقا خانَادى نرفٌ ٍ پَلداری داشت ،تست يَشش نشَن دادى بَد بايَشٌ ٍ این کار
رٍ برای طرفدارن بٌ نژادی برای تَجیٌ این کیس سخت نی کرد .انا اٍنًا کاری کٌ برای
دفاع در دادگاى کردن این بَد .بٌ جای اینکٌ رٍی ٍراجت ٍ انتقال ٍ این حرفًا تاکید
کنن ،اینطَری استدالل کردن کٌ آیا دختری با این ٍیژگی يا کٌ نادرش نام بردى بَد
نیتَنٌ از نظر شها نادر خَبی در آیندى باشٌ؟ این دلیل جدیدی بَد کٌ طرفداران بٌ
نژادی گٌ گايی بًش نتَسل نیشدن برای تَجیٌ عقیو سازی ياشَن .یعنی بٌ جای
نطلق حرف زدن از خَن ٍ ٍراجت ٍ اینًا  ،استدالل نیاٍردن کٌ نا تشخیص دادیو این
ادم نهیتَنٌ نادر یا پدر خَبی باشٌ ٍ بًترى عقیو شٌ.
دلیل اینکٌ در تَجیٌ عقیو سازی دیگٌ کهتر از خَن ٍ نژاد حرف نیزدن این بَد کٌ کو
کو حنای بٌ نژادی بین نردم رنگ نداشت .بیست سال از بٌ نژادی گذشتٌ بَد 89 ،يزار
نفر عقیو شدى بَدن انا دیگٌ علو پیشرفت کردى بَد ٍ خیلی چیزيا داشت نشخص نی

شد .با این حال دادگاى بٌ نفع ان رای نداد چَن طبق قانَن ایالت عقیو سازی ٍجَد
داشت ٍ از نظر د ادگاى ،بیهارستان کار خالفی رٍ انجام ندادى بَد.
نَسیقی
جَالی سال  8799جًان شايد اتفاق تلخی بَد .ادٍلف يیتلر در الهان بٌ قدرت رسید.
حزب نازی ٍ ريبرش ادٍلف يیتلر از يهَن ابتدا بٌ نژادی رٍ در دستَر کارشَن قرار
دادن .سریعا قانَنی رٍ تصَیب کردن کٌ در اٍن  7تا صف ت نشخص شدى بَد ٍ ير نرد
ٍ زنی کٌ یکی از این صفات رٍ داشت بٌ اجبار باید عقیو نیشد ٍ .جالبٌ براتَن بگو ایدى
بٌ نژادی رٍ نازی يا از جنبش بٌ نژادی در انریکا تقلید کردن .در ٍاقع الًام بخش
الهانًا در اٍن زنان ،جنبش بٌ نژادی در انریکا بَد کٌ سابقٌ خیلی طَالنی تری داشت ٍ
اصال نرکز بٌ نژادی انریکا کٌ دٍنپَرت تاسیسش کردى بَد بٌ این نسالٌ افتخار نی کرد.
يیتلر زنانی کٌ قبل از بٌ قدرت رسیدن در زندان بَد کتاب "گذار نژاد برتر" رٍ خَندى بَد.
يهَن کتاب کٌ گفتو آقای گرنت نَشتٌ بَد ٍ در این کتاب اٍلین بار اسو نژاد نَردیک
رٍ اختراع کرد .يیتلر نانٌ ای نَشت بٌ آقای گرنت در انریکا ٍ در اٍن گفت این کتابی
کٌ تَ نَشتی انجیل ننٌ  ،یا تا این حد تحت تاجیر این کتاب یَد .خَد يیتلر کتابی دارى
بٌ نام "ناین کانپف" نبرد نن  ،کتاب خیلی نعرٍفیٌ اگر شنیدى باشین یا خَندى باشین.
این کتاب شرح زندگی ٍ اندیشٌ يای يیتلر از زبان خَدشٌ در ٍاقع يو اٍتَبایَگرافیٌ ٍ
يو نانیفست حزب نازیٌ .این کتاب نعرٍف بَد بٌ کتاب نقدس حکَنت نازی ٍ بعد از
تشکیل رایش سَم ،حزب نازی در ير فرصتی ،از جهلٌ نحال در نراسو ازدٍاج ٍ
اخذ ندارک دانشگايی ،جشن يای نختلف این کتاب ر در نیان نردم پخش نیکرد ٍ
پیر ٍ جَان ر ٍ تشَیق نی کردن این کتاب رٍ بخَنن .نحل ایران کٌ در ير خَنٌ ای یٌ
دٍنٌ دیَان حافظ يست ،در اٍن زنان در ير خَنٌ آلهانی یک نسخٌ از این کتاب بَد.
تَ این کتاب يیتلر نی گٌ نا باید يهَن کاری کٌ انریکاییًا برای بٌ نژادی انجام نیدن
انجام بدیو .پس در اینکٌ ریشٌ يای افکار فاشیستی نازی يا از جنبش بٌ نژادی در
انریکا گرفتٌ شدى بَد ٍ خَد يیتلر نتاجر از این عقاید بَد شکی نیست .نقانات نازی

نی گفتن  199يزار عهل عقیو سازی حدٍدا باید انجام بشٌ در الهان نقایسٌ کنید این
عدد رٍ با انریکا کٌ  89يزار نفر عقیو شدى بَدن.
برای بیشتر نردم ٍ سیاستهداريای انریکا اتفاقات الهان نازی بٌ سان اینٌ ای بَد کٌ
جلَشَن قرار داد ى باشی تا زشتی کار خَدشَن رٍ بٌ صَرت اغراق شدى ببینن .این بَد
کٌ دیگٌ بٌ نژادی کو کو در انریکا از سکٌ افتاد .يهینطَر کٌ اگايی عهَنی در آنریکا در
اتباط با ایدى خطرناک بٌ نژادی افزایش پیدا نی کرد ،نهایش یک فیلو نحصَل يالیٍَد
خیلی بٌ رٍشن تر شدن ذين يا کهک کرد  .فیلهی بٌ نام "کَدکان فردا" .داستان دختر
 85سالٌ بٌ نام آلیس از یک خانَادى الکلی ٍ پدر ٍ نادری کو خرد .طبق قانَن ایالت کل
خانَادى از جهلٌ الیس بایستی عقیو نیشدن .نًایتا آلیس از عقیو سازی نجات پیدا نی
کنٌ چَن دادگاى نتَجٌ نیشٌ کٌ پدر ٍ نادر آلیس در ٍاقع ،پدر ٍ نادر اصلیش نیستن ٍ
اٍنًا بٌ فرزندی قبَلش کردى بَدن ٍ خَن اٍنًا در رگ الیس نیست .این فیلو کهک کرد
کٌ این سَال بیشتر در جانعٌ پرسیدى بشٌ کٌ نا چٌ حقی برای عقیو سازی افراد داریو.
اصال اطالعات نا در نَرد ادنًا چقدر نیتَنٌ دقیق نیشٌ .دٍلت دستَر بررسی دٍبارى
فعالیت يای نرکز بٌ نژادی رٍ صادر کرد ٍ نتیجٌ این بَد کٌ بَدجٌ این نرکز قطع شد.
کارشناسًای نقرر شدى تَسط دٍلت گزارش دادن کٌ اٍن يهٌ دادى ای کٌ نرکز بٌ نژادی
از نیلیَنًا نفر جهع کردى بَد ٍ در اتفاق يای بزرگ انن نگٌ داری نی کرد يهگی بٌ درد
نخَر يستند ٍ يیچ کاربردی ندارن ٍ این اتفاق ضربٌ سنگینی بٌ جنبش بٌ نژادی بَد.
چند سال گذشت ٍ ارتش انریکا ٍ ارتش شَرٍی کٌ در اٍن زنان در یک جبًٌ بَدن
تَنستن برخی اردٍگاى يای کار اجباری الهان نازی رٍ در الهان ازاد کنن .اردٍگاى يای کار
اجباری کٌ نعرٍف بٌ اردٍگاى يای نرگ بَدن تَسط يیتلر برای کار اجباری اقلیتيا،
نحل یًَدی يا ،کَلیيا ،يوجنسگرایان ٍ حتی نعلَالن ذينی ٍ البتٌ نخالفان داخلی
ضد رژیو نازی ایجاد شدى بَدند .نیلیَن يا نفر در این اردٍگاى يا جَن خَدشَن رٍ از
دست دادن ٍ تلف شدن .دٍ تا از این اردٍگاى يای کار اجباری کٌ یکیش تَسط ارتش
انریکا ٍ اٍن یکی تَسط ارتش شَرٍی ازاد شد اردٍگاى يای نرک بَخین ٍالد ٍ
آشَیتس بَدن .بعد از آزادسازی این اردٍگاى يا ،جًان شايد تصَیر يیَالگَنٌ ای از بٌ

نژادی بَد .بٌ نژادی از عقیو سازی رسیدى بَد بٌ زجر کش کردن نیلیَنًا ادم ..تصاٍیر
کَرى يای ادم سَزی ،اتفاق يای گاز ٍ جنازى يای تل انبار شدى رٍی يو ،تصاٍیر
ادنًایی کٌ از فرط گرسنگی ٍ فشار کار پَستشَن بٌ استخَنشَن چسبیدى دل دنیارٍ بٌ
درد اٍرد.
بٌ دستَر يیتلر سر در اردٍگاى آشَیتس یٌ جهلٌ آلهانی نَشتٌ بَدن کٌ خیلی نعرٍفٌ.
نَشتٌ بَدن «کار شها را آزاد خَايد کرد  .یعنی اٍنقدر کار نی کنید تا بهیرید ٍ ازاد
بشید .ينَز يو این شعار برای عبرت از آن دٍران بر سر در نعرٍف اردٍگاى آشَیتس بٌ
یادگار نَندى .سازنان یَنسکَ ،این اردٍگاى را بٌ عنَان « نهاد بیرحهی انسانی نسبت بٌ
يونَعان خَدش در قرن بیستو» ،در فًرست نیراث جًانی یَنسکَ جبت کردى .فقط در
اردٍگاى آشَیتش  1نیلیَن نفر کشتٌ شدن .این اتفاقات باعخ خجالت ٍ شرنندگی
طرفداران جنبش بٌ نژادی در انریکا شد .نردم دیگٌ از بٌ نژادی نتنفر شدن ،اصال کلهٌ
بٌ نژادی رفتٌ رفتٌ بٌ یک کلهٌ زشت تبدیل شد ٍ دیگٌ آدنًا حتی بٌ زبَن نهیاٍردن.
بعد از شکست الهان ٍ خَدکشی يیتلر ،دنیا خیلی از افسران الهان نازی رٍ بٌ دادگاى
کشَند .بٌ غیر از يلَکاست ٍ نسل کشی ٍ اینًا ،یکی از اتًانات این افسران نازی عقیو
سازی برای بٌ نژادی بَدٍ .کیل یکی از این افسران در دادگايی کٌ اتفاقا قاضیش
انریکایی بَد گفت ،چطَر نی خَاید نَکل نن رٍ برای عقیو سازی نحاکهٌ کنید در
حالی کٌ عقیو سازی تَسط دادگاى عالی کشَر خَد شها يهین چند سال پیش قانَنی
اعالم شدى بَد.
بلٌ ،جنگ جًانی دٍم ٍ تصَیر سیاى ٍ تاریکی کٌ يیتلر از نژاد پرستی بٌ دنیا نشَن داد،
نًر پایانی زد بٌ ایدى بٌ نژادی .نردم کو کو نتَجٌ شدن کٌ در جانعٌ چیزی ٍجَد دارى
بٌ اسو نابرابری  ،بی عدالتی .اٍنًا بدی نابرابری رٍ کو کو درک کردن .باالخرى بعضی در
خانَادىيای جرٍتهند بٌ دنیا نیآیند ٍ ،برخی در نحیطی فقرزدى ٍ پر از آسیب .نیدٍنیو
دلیل فقر عدى کهی از نردم نهکنٌ تنبلی ٍ انتخابيای بدشَن باشٌ انا فقر اکحر
کٌ
ِ
فقیريا حاصل سیاست يای نابرابر ٍ غیرننصفانٌ است نٌ ژن بدشَن.

خیلی از نايا نهکنٌ در دٍرى ای از زندگیهَن بٌ چیزی نعتقد باشیو کٌ بعدا بفًهیو
نادرست بَدى .نعهَال ا در گذر زنان اٍن فکريا از سرنَن نیافتن ٍ زندگینَن بٌ راىيای
تازىای کشیدى نیشٌٍ .لی گايی اٍقات ،برخی از اٍن عقاید چنان تأجیرگذارند کٌ حتی
ٍقتی نیفًهیو بینبنا بَدن ٍ غلط بَدن ،باز يو نهیتَنیو بٌ راحتی از اٍنًا دست
بکشیو .نژادپرستی گايی چنین چیزیٌ .عقیدى ای چنان ٍیرانگر کٌ شاید حتی ساختار
نغزی طرفدارانش را عَض کنٌ .يهَنطَر کٌ ساختار نغزی دٍنپَرت رٍ عَض کردى بَد،
اٍن حتی زنانی کٌ فًهید بٌ نژادی يیچ اساس علهی ندارى ٍ تازى بسیار غیر اخالقیٌ باز
يو بًش نعتقد نَند ٍدست از سر ایدى بٌ نژادی برنداشت .با رٍی کار اٍندن رایش
سَم ٍ قدرت نازی يا در آلهان دٍنپَرت ارتبا طات خَدش رٍ با حزب نازی چٌ قبل از
شرٍع جنگ جًانی دٍم ٍ چٌ در طَل جنگ جًانی دٍم حفظ کرد ٍ حتی برای نشریات
علهی آلهانی اٍن زنان کٌ در پی اجبات برتری نژادی بَدن نقالٌ نی نَشت .دٍنپَرت
نًایتا در سال  8711یک سال قبل از تهَم شدن جنگ جًانی دٍم بر اجر پنهَنی یا
يهَن سینٌ پًلَ نرد.
یکی دیگٌ از اٍن ایدى يای خطرناک کٌ سا ختار نغزی انسان يا رٍ نهکنٌ عَض بکنٌ
گَنٌ پرستیٌ .در اپیزٍد قبلی در نَرد گَنٌ پرستی صحبت کنیو .باید قبَل کنیو کٌ ا کحر
نانسان يا گَنٌ پرست يستیو .نا انسانًا صرفا بٌ خاطر عضَیت صرف در یک گَنٌ
حقَق گسترى عظیهی از نَجَدات رٍ زایل نی کنیو ٍ .اصال حیَانات رٍ ٍارد سپًر
اخالقی خَدنَن نهی کنیو .استعهار حیَانات ٍ نحرٍم کردنشَن از تهام نیازيای
طبیعیشَن ٍ تحهیل یک زندگی نکبت بار تا اخر عهر ٍ دست آخر کشتنشَن ٍ
خَردنشَن فقط گَشٌ ای جنایات انسانیٌ .نا ساالنٌ بیش ازشصتنیلیارد حیَان رٍ

ا
تقریبا یکتریلیَن حیَان دریاییای
برای نصارف غذایی نیکشیو ٍ این بدٍن احتساب
است کٌ انسانيا سالیانٌ نیکشن.

آرزٍی بٌ نژادی در نژاد پرستانی نحل يیتلر ٍ دٍنپَرت اگر چٌ ناتهام نَند انا بٌ نژادی
برای حیَانات یک انر ساری ٍ جاریٌ .کافیٌ فقط نگايی کنیو بٌ زندگی حیَانات در
دانداری يای صنعتی .تا قبل از ايلی کردن حیَانات ،رابطۀ انسان با اٍنًا در بدترین

حالت رابطۀ شکارچی با شکار بَد .حیَانات زندگی طبیعی خَد را داشتند در حالی کٌ
نهکن بَد رٍزی تَسط یک حیَان شکارچی کٌ نیتَانست یک انسان يو باشٌ ،شکار
بشن  .ايلی کردن حیَانات ٍ پرٍرش آنًا ،فصل جدیدی در رابطۀ انسان با حیَانات
دیگٌ باز کرد ،فصلی کٌ جز بردگی ،بًرى کشی شدن ٍ سیايی برای حیَانات چیز دیگٌ ای
بٌ ارنغان نیاٍرد .حیَانات پرٍرشی بٌ دنیا نیان تا بعد از ندتی کَتاى کشتٌ
شَند بدٍن اینکٌ از آزادی ٍ سایر ّ
لذتيایی کٌ طبیعت برای آنًا در نظر گرفتٌ بًرى ای
بردى باشند .این رٍزيا با افزایش بیرٍیٌ جهعیت بشر از یک طرف ٍ نصرف بیرٍیۀ
فرآٍردىيای حیَانی از طرف دیگٌ ،نیزان تقاضا ٍ در نتیجٌ نیزان عرضٌ فرآٍردىيای
حیَانی بٌ شدت افزایش پیدا کردى است .در نتیجٌ ،دانداری س ّنتی جای خَدشَن رٍ

بٌ دانداری صنعتی دادى ،جایی کٌ در اٍن انکانات بر اساس نیازيای حیَانات تنظیو
نهیشٌ بلکٌ حیَانات نجبَرند خَدشَن را با شرایط ٍ انکانات نَجَد تطبیق ديند.
برای نهَنٌ ،بٌ جای آنکٌ حیَانات برای چرا بیرٍن بردى بشن  ،در فضایی بسیار نحدٍد
در قفس یا فضايای کَچیک نگًداری نیشن یا چَن عَض کردن پَشال ٍ کاى نیاز بٌ
ٍقت ٍ کارگر اضافٌ دارى حیَانات رٍی زنینيای بتَنی ّ
نشبک نگًداری نیشن طَری
ا
نستقیها از سَراخيا بٌ کانال فضَالت نیریزد یا بٌ جای فرايو
کٌ ادرار ٍ ندفَع آنًا
کردن شرایط نساعد زندگی برای حیَانات ،برای جلَگیری از ابتال بٌ بیهاریيای عفَنی
بٌ صَرت پیشگیرانٌ بٌ حیَانات آنتیبیَتیک خَراندى نیشَد یا فرزندان حیَانات بٌ
نحض تَلد از نادر خَدشَن جدا نیشَند .بٌ عبارت دیگٌ ،در دانداریيای صنعتی
ح یَانات باید در کهترین فضای نهکن زندگی کنند ،در کَتاىترین زنان نهکن ٍ با صرف
کوترین يزینٌ بٌ باالترین ٍزن یا نرخ بًرىٍری نهکن از نظر تَلید تخو یا شیر برسن ٍ
در پایان کشتٌ شَند .برای افزایش سریع ٍ بیرٍیۀ ٍزن یا بًرىٍری حیَانات ،از
رٍشيایی نانند تغییراث ژنتیکی ،اصالح نژادی ٍ خَراندن نَاد يرنَنی ٍ غذايای
ا
تقریبا
سنگین (نانند غالت ٍ سَیا) کٌ غذای طبیعی حیَانات نیستند استفادى نیشَد.

يهۀ حیَانات پرٍرشی از نرغيا گرفتٌ تا گاٍيا زیر تحهل ٍزن خَدشَن درد نیکشند،

ناراحتی قلبی دارند یا َشل يستند .تلقیح نصنَعی ،بارداریيای پی در پی ،زندگی در
قفسيا یا اصطبليای خفقانآٍر بٌ دٍر از نَر خَرشید ٍ يَای آزاد ٍ در عَض زندگی

در سَلٌ يای پر از آنَنیاک ٍ بَی تعفن ،سفريای طاقتفرسا از این شًر بٌ آن شًر یا
حتی از این قارى بٌ آن قارى ٍ نرگيای دردناک ٍ ترسناک زندگی این حیَانات را تشکیل
نیديد .زندگی يیچ کدام از این حیَانات يیچ شبايتی بٌ زندگی بستگانشان در
ا
نخصَصا دانداری صنعتی ،حیَانات را فقط نهیکشٌ بلکٌ
طبیعت ندارى .دانداری ٍ

يَیت ٍ نَجَدیت آنًا رٍ زیر سَال نیبرد ٍ ارزش آنًا را در حد ناشینًایی فاقد شعَر
ٍ احساس پایین نیآٍرد ،ناشینًایی کٌ ٍرٍدی ٍ خرٍجی دارند ٍ بٌ نحض آنکٌ
بًرىٍری آنًا از سطح انتظار پایینتر نیرٍد نیشٌ آنًا را شکست ٍ دٍر انداخت.
نَرد دیگٌ سالخی حیَانات برای پَستشَن يست .يهین رٍزيا دٍلت دانهارک در حال
نعدٍم کردن  81نیلیَن راسَ را در این کشَرى .این تصهیو بعد از این گرفتٌ شدى کٌ
نَع جًش یافتٌ ای از ٍیرٍس کرٍنا در این حیَان دیدى شدى .دانهارک یکی از بزرگترین
تَلید کنندگان خز طبیعی در دنیاست .نزارع بزرگ تَلید خز در دانهارک يزاران راسَ رٍ
در قفس يای بسیار کَچک ٍ در شرایطی ديشتناک پرٍرش نیديند تا بعد از بالغ
شدن ،آ نًا را برای پَستشان سالخی کنند .یادنان باشد راسَيا يیچ نقشی در بٌ ٍجَد
آٍردن ٍ تکحیر ٍیرٍس کرٍنا نداشتٌ اند .نا انسانًا با خَدخَايی تهام زنین را نبتال بٌ
این ٍیرٍس کردیو ٍ حال راسَيا باید جَر این خَدبینی نا را بکشند .تا کی نی
خَايیو خَد را اشرف نخلَقات بنانیو در حالی کٌ در قعر تاریکی ٍ جًالت بٌ سر
نیبریو .تا کی نی خَايیو گَنٌ پرست باشیو ٍ ننافع خَد را بر تهام نَجَدات دیگر
ترجیح ديیو؟ نا انسان نیستیو ،دینانیتیو .ينَز يیچ دین ،نظام سیاسی یا اخالقی
نتَانستٌ بدترین يَسيای نا را نًار کند چرا کٌ در ژرفای ٍجَد انسان يا دیَيا کهین
کردى اند .بٌ قَل نیچٌ 8زنین پَستی دارد ٍ این پَست دچار بیهاریيایی است .یکی از
این بیهاریيا ،برای نهَنٌ« ،بشریت» نام دارد .نام بشریت پیَند خَردى با خاطرۀ
چیزيای نًیب .بحبَحٌ ای کٌ نا در زنین درست کردى ایو پیش از آن يرگز در خاطرى
زنین نبَد.
این اپیزٍد تَلید شدى بَد تَسط افسانٌ قضاٍی ،نیالد پایندى ٍ نن علیرضا پایندى.

