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 نژادی هایفرضیه بودن غیرعلمی

  
 [بگذشته پیوست سوم قسمت] ترک و سامی آریا، نژادی هایفرضیه نادرستی

 

شفاهی در میان مردم اروپا رایج هایی که در قرون گذشته به صورت )فرضیه نژادی هایفرضیه کردن« علمی»تالش برای 

میالدی در  18بود( از اواخر قرن 

کشورهای اروپای غربی آغاز شد 

و سپس به سایر نقاط جهان توسعه 

 .یافت
 (1) علمشبه موضوع اصلی این

های اثبات این نکته بود که تفاوت

های انسانی )چه به علت میان گروه

اثر محیط زیست و چه وراثت( 

ی است که با اختصاصاتی طبیع

انسان متولد شده و قابل تغییر 

نیست؛ میان اختصاصات جسمانی، 

مانند رنگ پوست، اندازه و شکل 

با استعدادهای هوشی … جمجمه و

های انسانی فردی و فرهنگی گروه

 نژادییر است واز باال به پایین امری طبیعی و غیرقابل تغ انسانی نژادهای بندی مستقیم و ناگسستنی وجود دارد؛ رده ۀرابط

 به علت داشتن اختصاصات ظاهری معین و جسمی و به علت دارا بودن هوش فردی و فرهنگ گروهی، باالتر از بقیه سفید

ها قرار دارد، سازنده و مشعلدار فرهنگ و تمدن جهانی است و ی گروها های انسانی بوده و در مقامی برتر از همهی گروها

های انسانی دیگر را هر تواند گروهامع جهانی را دارد و میوی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جسلطهو  حکومت حق لذا

 .که صالح بداند به نفع خود به کار گیرد و تربیت و با تمدن و حقایق دینی آشنا کندقسمی
بندی  بندی و رده های انسانی و طبقهها میان افراد و گروهدادن تفاوتشد که فرق است میان توجه و نشانبدین نکته توجه نمی

های انسانی ساکن حتی ها و میان افراد یک خانواده و گروهکردن آنها از نظر فکری و فرهنگی. وجود تفاوت میان انسان

تر، به های انسانی به باالتر و پستبندی گروه بندی و رده اما طبقهیک سرزمین و منطقه امری روشن و طبیعی است، 

متمدن یا وحشی، به داشتن هوش و فضائل اخالقی یا احمق و فاسد بودن بر اساس مشخصات جسمانی، رنگ پوست، 

 .استدیگری ۀ شکل جمجمه یا بینی مسئل
ها و شباهت های انسانی بر اساس تفاوتهای جسمی و تقسیم گروهها یا شباهتباید دانست که حتی در مورد نشان دادن تفاوت

ها و مشخصات مبنای مقایسه قرار گیرد. هر قدر که چه عالئم و نشانهشود به ایننیز منوط و موکول می جسمی و ظاهری

ها را با در اند انسانای از محققان که خواستهشود. پارهتر میتر و غیردقیقبندی کلی عالئم محدود و کم گرفته شود، دسته

تر را معین کنند. اگر مشخصات کلی« نژاد» 200اند بیش از توانستهتری تقسیم کنند نظر گرفتن صفات و مشخصات دقیق

انسان را از هم « نژاد» 34توان را در بر خواهد گرفت؛ بعنوان مثال می« نژاد» 40تا  6بندی  انتخاب شود این تقسیم

 (2) .تشخیص داد
شود، زیرا در زرد، هیچ مطلبی روشن نمیها بر اساس رنگ و تشخیص نژادهای سفید و سیاه، سرخ و بندی انسان با تقسیم

گیرند که در بسیاری از صفات با هم از نظر جسمی های انسانی قرار میگروه ها و زردها،سفیدها، سیاهان، سرخمیان 

 .شباهت یا اختالف دارند
های بندی جسمی گروه ها و ردهمشخصات جسمی انسان ۀ شناسان کارشان به مقایسشناسان و مردماگر نژادشناسان، انسان

جاست که این نژادشناسان، اساسی این ۀ اصلی و نکت ۀشد، اما مسئلماند، مشکل چندانی ایجاد نمیانسانی محدود می

جسمی و ظاهری را به هوش و اخالق و رفتار فردی و فرهنگ و اخالق اجتماعی بندی شناسان تقسیمشناسان و انسانمردم

ی استعدادهای هوشی، اخالقی افراد و فرهنگ و اخالق و بر مبنای مشخصات جسمی درباره های انسانی تعمیم دادهگروه
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هم  «علم »کنند و به تصورات و ذهنیات آلوده و درهم خود نامجماعات انسانی برای تأمین مقاصد خاص، قضاوت می

 .دهندمی
 خاص انسانی گروه یک در یا برسد ارث به دیگری فرد به فرد یک از که نیست هایی مقوله علم و تمدن فرهنگ، اخالق،

 که باشد خلعتی یا باشد افتاده آسمان از که نیست چیزهایی علم و تمدن فرهنگ، اخالق، شود. منتقل دیگر نسل به نسلی از

 .باشد پوشانده خاص گروهی تن بر خدا یا طبیعت
ت اقتصادی، فرهنگی در جوامع بشری و در این علمی نژادی محصول رشد و تغییراهای شبهاین مقوالت و حتی فرضیه

نیز  نژادی هایفرضیه اگر چنین سخنی را نپذیریم، حتی جانبدارانرابطه متأثر از برخورد طبقاتی در این جوامع است. 

نوع  که معتقد باشند، مگر اینانسانی توضیح دهند ۀ ها را در تاریخ و جامعهای پیدایش این فرضیهقادر نخواهند بود ریشه

 از نظر خلقت و طبیعت، تافته سفید نژاد های متعددی داشته وآدم و حّواانسان، منشأ و مبدأ و در رابطه با متون کتب دینی، 

 .ی جدابافته استا
ی جوامع طبقاتی، برای ا دهد که طبقات مرفه و استثمارکنندهبررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی جماعات انسانی نشان می

های دیگر، صفات انسان استثمار ها و مشروعیت بخشیدن به)مزیت و برتری( فرهنگی و تمدنی خود بر سایر گروهاثبات 

 نژاد »یا اند و مفهوم و کلمههای انسانی دیگر را دلیل پستی آنها و صفات جسمانی خود را دلیل مزیّت دانستهجسمانی گروه

 .بدین صورت به وجود آمده است «برتر
رشد کرد و  استعماری داریسرمایه میالدی در کشورهای 19و  18 قرونگونه که در بدان نژادپرستی شرقی،در جوامع 

بندی فکری و فرهنگی انسان شد، چه در دوران پیش از اسالم و چه پس از  توسعه یافت و مشخصات جسمی، اساس رده

و کار بردگان را چه در دوران باستان و چه در  ریدابرده اسالم وجود نداشت. گرچه در بسیاری از جوامع شرقی ۀ توسع

 .اما بردگی به رنگ پوست و شکل جمجمه یا لب و بینی ربطی نداشتتوان نشان داد دوران اسالمی می
 داران و استعمارگران، و در شیوه، سرمایهداریسرمایه ی تولیدهای حاکم، در شیوههای فئودالی، اشراف و فئودالدر نظام

بودند )و هستند( و در  نژادی هایفرضیه تولید مستعمراتی در مستعمرات، طبقات استثمارکننده، حاکم، مدافع و مروجی ا

، دانسته یا ندانسته در خدمت طبقات حاکم و نژادی هایفرضیه های تولید، بخشی از روشنفکران با ترویجی این شیوها همه

 .استعمارگران قرار دارند
های نژادی در کشورهای است. فرضیه داریسرمایه ی تولیدو شیوه کلنیالیسم دوران ما، محصول ستینژادپر هایفرضیه

بازی ی فکری و فرهنگی ناسیونالیسم نژادی و پانا شد و در مستعمرات پایه ناسیونالیسم ی فکری و فرهنگیا اروپایی پایه

  داردادامه        .سازدسازی نژادی و فرهنگی را میو پان
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