
  
  ظلم، جهل و برزخيان زمين   از کتاب“طرح بحث”پاراگراف پايانی فصل چند 

  
هاى وراثتِى فرهنگ به طور اعّم و  ريشه: در اين آتاب جاى يك مبحث بسيار مهم خالى است

  .طور اخّص ها به فرهنگ خرده
  

  توانايى وگذارد آه فرهنگ تا حد بسيار زيادى اآتسابى است، اما تجربه و مشاهده جاى ترديد نمى
آموزد و قدرِت  انساْن زبان را در گهواره مى . چندوچوِن آسب فرهنگ نزد اقوام مختلف متفاوت است

دهد و به نوبه خود  آند، به ذهن فرد شكل مى ذاتى است، اما زبان محتواى فكر را تعيين مى يادگيرى زبان
شود و از حد و حدود آن  ن محدود نمىدر حالى آه زندگى به زبا . گذارد مى بر آلّيت فرهنگ جامعه اثر

آنند فرد چه چيزهايى را بيشتر و  وراثتى چگونه تعيين مى عوامل: رود، سؤال اين است بسيار فراتر مى
دهد و ذهنّيت موروثى  اش شكل مى رفتارهاى اجتماعى آموزد، محتواى ذهن او چگونه به عقايد و مى بهتر

 گذارد؟ عه اثر مىو القايى تا چه حد بر آلّيت فرهنگ جام
  

هاى موروثِى  هاى داروين موجد آن بود ما را به درآى نوين از مادّيِت ذهن و جنبه جهشى آه يافته
گيرند، نه اينكه اين عادت در  پرندگان جوان سفرهاى دراِز جمعى را از نسل پيش ياد مى( فرهنگ رساند

وين نياز به درآى دقيق از ساختار ژنتيك هاى دار پيشتر رفتن از حد يافته  ).ژن آنها نقش بسته باشد
دادن علل گرايش اقوام مختلف مّيسر نيست مگر با تهيه  توضيح يافتن ريشه طرز فكر و . انسان دارد

 از تأمالت فلسفى،  .شايد وراثتى، به آمك ابزار نوين نقشه ژنتيك انسان و شناخت خصلتهاى موروثى، يا
آيد و تكرار  اين زمينه آارى برنمى ر بتواند مفيد باشد، درحتى اگر فرض آنيم براى منظورهاى ديگ
هاى  محدود به دانسته  فكر آن آدمها .شدن در خيالبافى ندارد جمالت قصار پيشينيان حاصلى جز غرق

استخراج  عصر خود آنها بود و امروز نظر آسانى آه بكوشند تعداد دندانهاى اسب را از آتاب ارسطو
 عنوان شناسنامه ژنتيك آنها، ِاِى اقوام مختلف، به ان پس از شناسايِى دى تنها .  باشدتواند راهگشا آنند نمى

هاى  توان تا حدى توضيح داد آه چگونه طوايِف مهاجر و مهاجْم فرهنِگ نژاد خود را به سرزمين مى
 .اند آن تداوم بخشيده اند و به ديگر برده

  
يقين از  احتمال قريب به هايى به اند در ميان مردم محلى، چهره انى در افغانستان نظر دادهبراى مثال، ناظر

 ها و خلقياتى بسيار متنّوع به همين اندازه  در ايران نيز وجود قيافه .اند سپاهيان اسكندر مقدونى تبار
ها، با رديابِى  فرهنگ خرده توضيح علل افتراق طرز فكرهاى بسيار متفاوِت در . انگيز است پرسش
توان بهتر توضيح داد چرا اقوام  اقوام ساآن اين منطقه مى ِیاِِ ان هاى وراثتى از طريق تشخيص دى جنبه

در ايران  . آنند يكديگر خصمانه برخورد مى اند و با تلقّيات بينِى يكديگر بيگانه مختلف تا اين حد با جهان
پردازى و  ادعا، به دور از افسانه اين . دانند زمين مىرا از مسائل مردم اين سر “انحطاط ژنتيك” آسانى

عرب و اهل آسياى  گذاشته خواهد شد و قابل تحقيق است آه مهاجمان مقّصرتراشى، در بوته آزمايش
معنى  به چه “مردم بومى”سًا اند، و اسا ميانه و غيره تا چه حد با مردم بومى اين دور و برها درآميخته

گاه از فرهنگ و مذهب،  نژادى از نظر ژنتيك قابل تفكيك و رديابى باشد، آنهاى  چنانچه رگه . است
  .تر در دست خواهيم داشت موضوعهايى وراثتى، و نه تنها موروثى، تصويرى دقيق عنوان به
  

هاى آتى به مبنايى قابل اعتماد از ساختار ذهن و  دهد آه بشر در دهه مى ابزار جديد تحقيقات ژنتيك نويد
اما نبايد انتظار داشت چنين اآتشافاتى  . فرهنگ دست يابد ثتِى دخيل در منش اجتماعى وعوامل ورا

 .ها پايان دهد فرهنگ يكسره به تنازع خرده
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مربوط به ، موروثی را  مختصرحثدر اين ب.  برند میبه کار را گاه مترادف و ارثی  موروثی و وراثتی :نوشت پی
و وراثتی را در حيطٔه ) هنرهای موروثیخانٔه موروثی، خالفت يا سلطنت موروثی، ( و فرهنگ جايگاه اجتماعیمالکيت، 

  .ايم ژنتيک و طبيعت انسان گرفته


