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 مقدمه
واژه هايي . شناسايي اينگونه متون دشوار نيست. است» ادبيات عقب ماندگي«موضوع اصلي نوشتة حاضر 

كه غالباً م ايران همراه با نا» سقوط«، »انحطاط«، »نزول«، »افول«، »توسعه نيافتگي«، »عقب ماندگي«چون 
نيز آكنده از مطالبي  متونمحتواي اين . مي كند آسانشناسايي آنها را ديده مي شود در عناوين اين آثار 

هر چه سريع تر به سوي توسعه يافتگي، مدرنيته، تجدد و در  ان را تحقير و ايراني را به حركتاست كه اير
مكتوب كمتر محسوس و  نچه در مطالعة اين نوع رسانةآ اما .تشويق مي كند »غربتمدنِ «نتيجه رسيدن به 

تاريخ  تحقيق حاضر،بنا بر يافته هاي . بر مي خيزداز آن است كه  دامنه داري معلوم است، پيشينة تاريخيِ
كنترل ذهني و در  ماندگيعقب  تحقير منطبق بر تاريخ استعمار است و از اين رو، درك بهتر جايگاه ادبيات

رفتاري مخاطبين در عصر حاضر بدون شناخت تاريخ كاربرد تحقير در انواع رسانه، براي مديريت افكار 
 عمومي در راستاي اهداف استعمار در قرون گذشته ميسر نيست.                                                     
 

 خاص از سبكان شناختيِ اين و ارائة نكاتي در تحليل زب نوشته پيش از پرداختن به موضوع اصلياز اين رو 
سواد رسانه «چون در معرفي مفاهيمي  پيش درآمدي نسبتاً مفصل ، ضروري است كه باخواندني هاي رايج

من ارائة نكاتي بنيادين پيرامون رسانه و اصول ض ،1در فصل پس . آغاز كنيم »توسعه«در  تحقيرنقش  و »اي
كه در آنها تحقير نقشي محوري  مي پردازيمامروز ه اي سواد رسانه اي، به ذكر مصاديقي از محتواي رسان

را ناخواسته به سوي  حاكي از تأثير نافذ و گستردة تحقير بر مخاطبين است چرا كه ايشاناين مصاديق . دارد
به  2فصل در . دنا بيزاراز آنها حتي د، بلكه گاه ندارنفعي براي آنان افكار و افعالي سوق مي دهد كه نه تنها 

در . در رابطه اي از جنس قدرت مي پردازيم ،قياس بين دو گروه معنيِجايگاه تحقير در توسعه، به  صيفتو
تمركز مي كنيم و اينكه چگونه اين نظرية جعلي پس از  »تئوري مدرنيزاسيون«نظريه اي به نام  براين فصل 
ي غير كشورها پيشرفت سةمقايبراي و در عين حال ترديد ناپذير  تحقير كنندهيك قرن، به معياري گذشت 

مروجين تئوريِ جعلي  از پايان جنگ جهاني دوم،. استبدل شده  اروپايي با كشورهاي اروپايي و اروپايي تبار
، اثركرد تحقير بر جوامع كهن را به »شيزموجنيس«ئوري ديگري موسوم به ز تبا بهره گيري ا ،مدرنيزاسيون

است  اي به گونهه در كشورهاي تحقيرشدتأثير تحقير استعمار نو،  دراز اين رو، . ندامري خودكار بدل كرده ا
آنان محسوب  مدرنيزه شدنگواهي بر پيشرفت و  ،به خودي خود ،ي كهنو ارزش ها كه رها كردن روش ها

                                                                                                                        . مي شود
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سال گذشته محدود نمي  70به براي كنترل ذهني و رفتاري جهانيان تحقير شعبدة البته سابقة بهره گيري از 
 جالب توجه اينكه، .اختصاص يافته استمار در استع تحقيرچگونگي كشف راهبرد صيف به تو 3فصل . شود

ديگري بزرگ و ثمربخشِ با كشف به ثمر رسيد،  انديشمند فقيد ادوارد سعيد كه به دستاين كشف بزرگ 
 فقط كه تحقير ه استجهان معلوم كرد پژوهشگرانبر ديگر  آقاي سعيدمكتوبات تأثير . ه استنيز همراه بود

وقتي نافذ و مؤثر واقع مي گردد كه توسط مخاطبين، پذيرفته شود. به بيان ديگر، شناسايي راهبرد تحقير در 
افقي پهناور  ،نپذيرفتن آن كليديِ اهميتدرك و رسانه هاي مكتوب به طور اخص، در به طور اعم، و رسانه 

و به  هدر استعمار گشودتحقير كاربست علوم اجتماعي و علوم انساني در ارتباط با  حوزه هاي مختلفدر 
 قابلي يافته هابه ارائة  4 فصلاز اين رو . ه استانجاميدخصوص انتشار كتب و مقاالت كثيري در اين 

 ديدگاه علومكه با الهام گرفتن از رويكرد تحقيرناپذير سعيد، از  پژوهشگراني اختصاص داردتوجهي از آثار 
به رصد دقيق عملكرد تحقير در استعمار و ، مختلف، مثل مردم شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي

                                                                                                             .توسعه پرداخته اند
 

مي توان از اين جمله  .انواع رسانه تمركز يافته است بر مطالعة »تحقير پژوهشگرانِ«بخشي از تحقيقات اين 
خل و در مديريت افكار عمومي در دا آنو نقش  در اروپا 20و  19قرون » باغ وحش انسانيِ« رسانة نمايشيِبه 

برگزاري باغ وحش هاي  بنا بر اين تحقيقات،. اشاره كرد آن قاره در حمايت از اهداف استعمارخارج از 
تجارت بردگان و برده داري در مستعمرات و قتل سرمايه گذاري عمومي در توجيه  تأثيري عظيم در ،انساني
بررسي يافته هاي  .داشت استعمارگران و بهره كشيِ در سرزمين هاي مورد تهاجمقبايل بومي عام 

يكي از آنها بررسيِ تأثير . پژوهشگرانِ تحقير از منظر سواد رسانه اي از چند جهت قابل توجه و سودمند است
اين رسانه چگونه اروپاييان را تحقير مي كرده است تا با  :ذهني و رفتاري بر مخاطبين اروپايي بوده است
، اينكهو  ؟ر اروپايي تحميل مي كرد همراه و شريك شوندفجايعي كه استعمار بر اقوام و ملت هاي غي

در ارتباط با اين دو در استراتژي تحقير چه تأثير ذهني و رفتاري بر تحقيرشدگان غير اروپايي داشته است؟ 
، »متاتحقير«و » تحقير ماشيني«و » تحقير حيواني«، به معرفي مفاهيمي چون مچنينه 4 ، در فصلسؤال

                                                              .پرداخته ايم» دتحقيري ناخودآگاهخو«و » خودتحقيري«
 

مناسب باغ وحش هاي انساني رسانة  - مثل ايران  -براي تحقير جوامع تمدنيِ شناخته شده ترِ جهان  اما
، عالوه بر سازگاري و تناسب ن، رسانه اي كه تأثير آرسانة ديگري الزم بود ،براي تحقير اين جوامع. نبود
 »سفرنامه ها«به معرفي ساز و كار عملكرد  5 فصل. برخوردار بودنيز بيشتري  ماندگارياز گستردگي و  ،بهتر

براي تحقير اروپايي  هاي مورد استفادة سفرنامه نويسان روشخواننده با  فصلدر اين . يافته استاختصاص 
همچنين  5 فصلدر همراه با اين اطالعات، . ايشان آشنا مي شود كنترل ذهني و رفتاري جهان وهاي ملت 

سرگذشت حاجي باباي اصفهانيِ« - ايران بر نگارش دو نمونه از سفرنامه ها در مورد ناظر بررسي شرايط« 
انتشار  زماندر بر ايرانيان  اين دوذهني و رفتاري و تأثير  - جورج كرزن »ايران و قضية ايرانِ«جيمز موريه و 

                                                                                                       . گنجانده شده استآنها 
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بدون مخاطبين  رفتارچگونگي عملكرد آن بر ذهن و و نيز  هتوسعتحقير در استعمار و  نقش راهبرد بررسي
، يافته هاي روان 6 فصلدر  .مي بودكامل ن »اجتماعي روان شناسيِ« ، به ويژهعلم روان شناسي بهره گيري از
از قابل توجه ترين يافته هاي اين  .ايم ارائه كرده را پرداخته اند مورداين در  به تحقيقشناساني كه 

 دانشمندان تأثير تحقير بر قابليت و عامليت مخاطبين است. منظور از «قابليت» توان فرد در شناخت
منظور از و . ستنسبت به اين رخدادها دروني خودي احساسكات معنوي و راادپيرامون و  محيط رخدادهايِ

«عامليت» تواناييِ عزم و ارادة فرد در تفكر، تصميم گيري و اتخاذ رفتاري متناسب با دريافت هاي بيروني و 
                                                                                                              . استدروني خود 

 

بدينصورت  ،را در چند جمله خالصه كنيم پژوهشگران تحقيرگوناگون و كثير اگر بخواهيم يافته هاي پس 
قابل بيان است: تحقير، راهبردي مؤثر در پيشبرد اهداف استعمار در پنج قرن گذشته بوده است. اما تحقير 
فقط وقتي بر فكر و فعل ما اثرگذار است كه آن را بپذيريم. با نپذيرفتن تحقير نه تنها توان خود در مقاومت 
در برابر سياستگذاري هاي استعماري را باال مي بريم، بلكه از اين طريق بر هوشياري و درك (= قابليت) و 
 توان خود در تصميم گيري و ابتكار عمل بر اساس دانسته هاي خود (= عامليت) مي افزاييم.                    
 

ارائه شده است،  ختيي و روان شناختتاريخي، اجتماعي، مردم شنا جنبه هاياول از  فصلنكاتي كه در شش 
شناسايي كاربست روش هاي كالسيك تحقير در ادبيات عقب ماندگي در فصل 7 را ميسر مي سازد. روش 

، »عرضة خاص به جاي عام« ،»ر با دلسوزي تصنعيتحقي«، »تحقير با توهين«هاي كالسيك تحقير چون 
استناد به نظرية مرحله «، »تظاهر به جامعيت«، »و پژوهشي علمي رويكردتظاهر به «، »نگاري ايستاقوم «
تحقير «به بررسيِ  7 در فصل .اين آثار حضوري برجسته دارددر » بهره گيري زيركانه از فنون نگارش«و » اي

تجدد «به قلم آقاي صادق زيباكالم و » ما چگونه ما شديم؟« -  حقيرنامه هاي معاصرعنوان از ت دو» شناختيِ
 كاربست اين روش هاآگاهي از چگونگيِ با . پرداخته ايم -اثر آقاي عباس ميالني » و تجدد ستيزي در ايران

، يياري بيشترهوشآگاهي و با ، اين سبك از نگارش در حين مطالعهخواننده مي تواند  ،نمونه در اين دو اثر
در  تحقير راهبردپيشينة با آگاهي از  عالوه بر اين،. نپذيردو آنها را  كند شناساييشامل تحقير را  بندهايِ

عنوان سبكي از به  »تحقيرنويسي« وجودبه آن، خواننده روش هاي كالسيك شناسايي  قابليت واستعمار 
                                                                  .يقين پيدا خواهد كردكشور  رايجنگارش در مطبوعات 

 
 عالوه بر روش هاي كالسيك تحقير، ،»علوم شناختي« رشد سريع و گستردةدر چند دهة اخير، با 

رويكردهاي جديدي براي تحقيرنويسي در انواع رسانه ها مهيا شده است كه ظاهراً مؤلفين ادبيات عقب 
به توصيف ساز و كار  همچنين، 7 فصلاز اين رو، در . اند بودهناز آنها بي خبر و بي بهره  نيزدر ايران ماندگي 

اين روش هاي جديد و چگونگي اثركرد آنها در محدود ساختن توجه، ادراك و رفتارِ مخاطبين پرداخته ايم. 
چارچوب «لي به نام ك را در مجموعه اي كنترلِ ذهني مخاطب زبان شناختيِ ابزارِ ،علوم شناختي دانشمندانِ
، »سپينا« ،»پل زدنِ چارچوبي« ،»تصورات مخلوط«قرار داده اند كه شامل تكنيك هايي چون » بندي ذهني

دو ا استفاده از بندهايي كه از ب ،7 فصلادامة در . است» مديريت وجهه«و » دوگانه گويي«، »آلبالو چيني«
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و در نتيجه تحقير  محدود كننده(=كنترلي  نگي اثركرد، شيوة استفاده و چگواست اقتباس شده اثر نامبرده
                                                   . مي شودتشريح  ينمخاطب و رفتار ادراكاين تكنيك ها بر  )كنندة

 
اگر چه لحن و پيام كلي ادبيات عقب ماندگي، بر رسيدن به جامعه اي مطلوب در ايرانِ آينده تمركز دارد، 

 مخاطبينتوان  راه مناسب و مؤثري براي افزودن بهكه تحقيرنويسي  مي آموزدروان شناسي تحقير به ما 
تحقير نه تنها بر اين توانايي ها نمي افزايد، بلكه آنها را سركوب . براي استفاده برتر از قابليت و عامليت نيست

و آن را پذيرفته اند نمي توان انتظارِ شناخت  به بيان ديگر، از افراد يا جوامعي كه تحقير شده اند. مي كند
 بايد پرسيد كه پس. و خلل ناپذير داشت و عزم راسخسنجيده نوانديشي، تصميم گيري درست، آزاد انديشي، 

براي مطالعة هموطنان خود  كنندهي تحقير اين نويسندگان از پديدآوردن اين نوع محتواشخصيِ انگيزة  واقعاً
اما بر اساس آنچه . گوي آن باشندمي توانند پاسخ تحقيرنامه هانويسندگان كه تنها است  يچيست؟ اين سؤال

بر تحقير ذهني و رفتاريِ تأثير از علوم مختلف پيرامون و  ،استعمار و توسعهپيشينة تحقير در بررسيِ از 
انسان ها فرا گرفته ايم، به يقين مي توان گفت كه اثركرد اينگونه محتوا بر مخاطب، نتيجه اي در اكنون و 
امروز كشور را به دنبال دارد. به بياني دقيق تر، قطع نظر از انگيزة شخصي تحقيرنويسان در تحقير ملت، 
سرزمين و فرهنگ خود، تأثير ادبيات عقب ماندگي، در راستاي جلب همراهي و همكاريِ بيشتر مخاطبين با 
 سياست هاي توسعه و ايجاد وابستگي هر چه بيشتر به تجارت جهاني در ايرانِ امروز عمل مي كند.            
 

در ) ما بسياري از يعني(تحقير شدگان قلمِ خودي يا بيگانه،  به ،تحقيراستراتژيِ از اين رو، در واكنش به 
 مثل(شده است  ماكه از آنچه موجب تحقير  مي كنيمسعي  زمينه هاي مختلف زندگي و حرفة خويش

كما . حساس گزندة حقارت را از خود برانيمتا ا يمفاصله بگير...) ، تاريخ ايران و سرزمين ايران، فرهنگ ايران
به اشكال زير در جامعه كنوني  يمرا مي توانرفتاري فردي و جمعي ناشي از تحقير  جلوه هاياينكه امروزه، 

طرات بسيار در خ، گاه با پذيرش از كشور مهاجرت براي و خانواده ها اشتياق جوانان) 1: ببينيم به روشني
ويرانگرِ توسعه به تقليد ناكارآمد و استقبالِ بي مطالعة سياستگذاران و قانونگذاران از سياست هاي ) 2، مسير
هرسازي، ، ش)فاضالبمشخصاً دفع (محيط بهداشت كشاورزي، آموزش، طب،  در ،غربيسيستم هاي از 

از سيستم ها و سياست هاي استعماري در  بي تفاوتي نسبت به ويراني هاي ناشي) 3  ،و غيره ساخت و ساز
پيشينة معرفتي و علمي كشور كه در آن دستيابي به ناباوري بخش قابل توجهي از جمعيت به ) 4، سرزمين

بلوغ در شناخت، پايبندي به اخالق و  رفتار سنجيده، آگاهانه و مبتكرانه در معيشت و زندگي، همواره از 
                                                        .و تعالي محسوب مي شدمعيارهاي فردي و اجتماعي پيشرفت 

 

پس با توجه به پيامدهاي جدي و فراگير تحقير در توسعه در عصر حاضر مي بينيم كه پرداختن به 
موضوعاتي چون سواد رسانه اي، پيشينة تحقير در رسانه هاي استعماري، و موشكافي در چگونگي كاربست 

صورت نمي كنجكاوي آكادميك ش هاي كالسيك و مدرن تحقير در تحقيرنامه هاي معاصر تنها از روي رو
 گيرد. تحقير، به گواهي تاريخ، راهبردي اثرگذار و نافذ براي پيشبرد اهداف استعمار، يعني سلطه و حاكميت
تعداد نسبتاً قليلي از انسان ها بر جامعة جهاني، بوده و هست. از اين رو، گردآوري يافته هاي پژوهش حاضر 

 ايرانيشهروندان همة به روي و توانمندساز  روشنافقي در يك جا و برقرار شدنِ ارتباط اين جزييات با هم 
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مي گشايد تا در فضاي پر رسانه و پر تحقير امروز و در رويارويي با رخدادهاي امروزِ ايران و جهان سؤال 
بپرسيم، در مورد سؤاالت خود بينديشيم و سپس سنجيده، اخالقي و مبتكرانه عمل كنيم. اين يافته ها 

                                                                                 : بپرسيماز خود  مثالً ما كمك مي كند كه
 

تصاديِ غرب را خنثي عزم و ارادة انقالبي در دهه هاي اخير، ما نتوانسته ايم تحريم هاي اقوجود با  چرا -
                                                           ؟كنيم و به سوي خودكفايي و خوداتكايي واقعي گام برداريم

ارتباطي مستقيم بين افزايش استفاده از  ،جامعة پزشكيبارها از رسانه هاي رسمي شنيده ايم كه به گواهي  -
فرآوري مواد خوراكي از يك سو و افزايش نرخ ابتال به انواع سرطان، وليد و كشت، تنهاده هاي شيميايي در 

با اين . از سوي ديگر، وجود دارد )هزار فوتي 54 بيش از(تلفات ساالنة باال سرطان سيستم گوارش، با به ويژه 
ي در در محدود كردنِ استفاده از نهاده هاي شيمياي مؤثري، نظام پزشكي در كشور ما هيچ اقدام حال

                                                                چنين است؟ چرا. نكرده استو صنايع غذايي كشاورزي 

با امكانات بي سابقه اي كه پس از انقالب براي جامعة دانشگاهي به وجود آمده است، دانشگاهيان  چرا -
و فناوري، نهايت دستاوردهاي تحقيقاتي خود را در  ايراني به جاي درنورديدن مرزهاي نو و بديع در علم

تقليد از علوم و فناوري هاي ورشكسته، آالينده، خطرناك و تاريخ گذشته غرب مثل فناوري هسته اي، 
                                                                             فناوري نانو و دستكاري ژنتيكي قرار داده اند؟

ز فصل سرما و تشديد آلودگي هوا در كالن شهرها، وزارت بهداشت اعالم كرد ، با آغا)1400(امسال در آذرماه  -
ظاهراً مسئولين بهداشت پس  .كه امسال، حتي يك روز هواي سالم در كالن شهر تهران وجود نداشته است

 و ستاي آگاهي رساني، پيشگيرياقدامي مؤثر در را چراپس  .عمومي از جديت اين مسئله كامالً باخبرند
 ؟نمي كنندو سالمت عمومي حفاظت از محيط هاي شهري سختگيرانه جهت وضع مقررات                      

 
، وجود »سوء مديريت«معموالً نابساماني ها و نارسايي هاي سؤال برانگيز نظير اينها را با داليلي چون 

اگر چه اين گونه توجيهات . و غيره توجيه مي كنند» قا زاده هاآ«، »فساد«، »گروه هاي مافيايي«، »رانت«
نيست، اما بر اساس سواد رسانه اي و يافته هايِ پژوهشگران و اساس  پايهكامالً بي  ،حاصلتكراري و بي 

در راستاي  و استتحقير مي توان به يقين گفت كه اينگونه توجيهات خود از محتواي تحقيرآميز رسانه 
انحراف توجه منِ مخاطب عمل مي كند تا مبادا از عاملِ اصلي و تعيين كنندة افكار، گفتار و كردارم، كه 
 چيزي جز تحقير نيست، آگاه شوم و پي ببرم كه:                                                                        
 

ي كه در آن زندگي مي كالن شهر ذلت بارِ كه با وجود آلودگي خفقان آور و ستا» منِ تحقير شده«اين  -
كند، به محض شنيدن اعالم احتمالِ افزايش قيمت اتومبيل يا احتمالِ قريب الوقوع تعطيل شدن خط توليد 

                                                       ، دبرمي آيسراسيمه در صدد خريداري وسيلة شخصي  ،»پرايد«
به طمع مواد خوراكي به كشورهاي همسايه،  است كه با اعالم خبر افزايش صادرات» شدهمن تحقير «اين  -

چنين كاري بر قيمت ارزاق با مي داند كه با اينكه اقدام به توليد براي صادرات مي كند، درآمد بيشتر، 
ت محروم مي و بسياري از هموطنان خود را از همان توليدا عمومي در داخل كشور تا چند برابر مي افزايد

                                                                                                                               ،كند
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است كه با اعالم كوچكترين خبر احتمالِ نوسان در نرخ ارز، جلو صرافي ها صف مي » منِ تحقير شده«اين  -
                                                                                                                             كشد،

است كه با وجود نرخِ باالي سرطان در روستاها و با علمِ به خطرات ناشي از نهاده » منِ تحقير شده«اين  -
ن دانش بوميِ كشاورزي، باز به استفاده از اين نهاده هاي شيميايي كشاورزي و با آگاهي كامل از مؤثر بود

                                                                                        ادامه مي دهد، مرگبار و ويرانگرهاي 
ة استفاده است كه با شنيدن خبر شكستنِ ركورد استفاده از برق در كشور به واسط» من تحقير شده«اين  -

                                          از كولرهاي گازي، براي تعويض كولر آبي خود با كولر گازي اقدام مي كند،
است كه با آگاهي از تأثير بيماري زاي استرس، مواد غذايي بسته بندي شدة آلوده » من تحقير شده«اين  -

ط هاي آلودة شهري و صنعتي، وقتي در جايي از بدن خود به انواع افزودني ها و رنگ هاي خوراكي و محي
سبك زندگي، اولين گزينة خود را رجوع به پزشك،  در مورد تغييرِ انديشيدناحساس درد مي كند، به جاي 

 انتخابِ با اطرافياناست كه به چشم خود ديده قبول دارو، عمل جراحي و غيره مي كند در صورتي كه بارها 
                                                              خود افزوده اند،و درد و رنج بر مسايل  اين راه حل ها فقط

 انمصاحبة خبرنگارجاده ها و نامناسب گزارش وضعيت ديدن  پس ازاست كه » من تحقير شده«اين  -
                    ،شودل مي ان نوروزي، راهي جاده هاي پر خطر در نامناسب ترين فصل ساتلويزيون با مسافر

است كه با شنيدن خبر كمبود واكسن در داخل كشور، براي تزريق واكسن، » من تحقير شده«اين  -
                                                                         سراسيمه به كشورهاي همسايه مراجعه مي كند،

- اين «من تحقير شده» است كه با اعالم كوچكترين اشاره به احتمالِ افزايش قيمت مرغ در رسانه ها، به 
                                                                                             ...دمرغ فروشي ها هجوم مي آور

 
با توجه به تنوع و گستردگي عظيم رسانه در عصر ما، ليستي بسيار طوالني از اين گونه رفتارهاي عجيب از 
سوي بسياري از عامة مردم و اهمال و كوتاهي مجرمانه از سوي مسئولين، برابر با تعداد و تنوعِ كليپ ها، 

، مستندها، كاريكاتورها، نماهنگ ها، ترانه ها، سريال ها، شوها و مسابقه هاي عكس هافيلم ها، مصاحبه ها، 
فرهنگي، اخبار محلي، -اخبار سياسي، اخبار ورزشي، اخبار علمي راني ها،سخن تلويزيوني، پيام هاي راديويي،

بين  مشاوران خارجي و داخلي، شبكه هاي دانش بنيانكالس هاي ضمن خدمت، همايش هاي بين المللي، 
گالري ها، برنامه هاي موزه ها، ، دستورالعمل هاي اجراييِ صادر شده از سوي سازمان هاي بين المللي، المللي

، مجله ها، خبرنامه هاي چاپي و ترجمه هاي پرتيراژ، كتاب هاآگهي هاي تجاري، نمايشگاه ها، پزي، آش
قابل ... تحقيرنامه هادها، شبكه هاي اجتماعي، سايت هاي اينترنتي، وبالگ ها و بوربيل پوسترها، ديجيتال،

                                                                                                                     .تدوين است
 
اما همگان تحقير را نمي پذيرند. هستند شهرونداني تحقيرناپذير، مصون از شعبده هاي تحقير و توسعه، كه 

روشن  درو اين واقعيت را مي توان . عقل حكم مي كندهمان مي كنند كه گروهي يكپارچه،  انتو گويي چون
در خصوص  جهان در برابر سياست هاي كنونيايران و مردم  ميليون ها تن از مقاومتلي آن در ترين تج
مردم جهان در معرض تحقيرآميزترين  است كهنزديك به دو سال . بيماري كرونا مشاهده كردمقابله با 

ترفندها از سوي استعمار جهاني قرار گرفته اند: در اين مدت، با محدود كردن دسترس جهانيان به اطالعات 
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صحيح، بيماري اي نسبتاً كم خطر (در حد آنفوالنزا)، از طريقِ هماهنگيِ بي سابقه اي بين خبرگزاري هاي 
نظام پزشكي همكاري و  ، شركت هاي بزرگ داروسازيسازمان بهداشت جهانيشركت هاي فناوري، بزرگ، 

وي ديگر، با القاي ترس از همه گيري از س. در كليه كشورهاي جهان، تبديل به بحراني پرالتهاب شده است
اين بيماري، حركت و فعاليت هاي روزانة جهانيان به شدت محدود شده است. و ما مي دانيم كه پذيرفتن 

مي شوند و تحقير كه ي يو انسان ها. است »تحقير شده« انسانِتعريف  رفتار عينمحدوديت در شناخت و در 
را  ،تحقيررنج و ذلت را مي پذيرند، تنها راه رهايي از گان كنندتحقيرمحدوديت هاي تحميل شده توسط 

تمامي اخير در  ماه 22كه در و اين دقيقاً رفتاري است . مي يابنداز تحقير كننده  بي چون و چرا فرمان بردنِ
را  پزشكيِ جهاني نظام كه تحقيرِ پژوهشي/ كشورهاي جهان از سوي مسئولين نظام پزشكي و نظام علمي 

در كشور ما، در اين مدت، براي نمونه، يك تحقيق مستقل براي شناسايي و . ديده شده است اندپذيرفته 
ريشه يابي اين بيماري، شيوه هاي ابداعي پيشگيري و درمان، و مطالعة محتويات واكسن هاي گوناگون به 

تا جامعة  است منتشر نشده كشور از سوي سازمان هاي مسئولِويژه واكسن هاي موسوم به ام آر ان اي 
در اين برعكس،  .دنرسانه اي داشته باشتحقير آميز عاري از شعبده هاي  و عامة مردم دركي روشن وعلمي 

 سازمان بهداشت جهاني از سوي مسئولين نظام پزشكيِدستورات مدت، تبعيت مو به مو و بي چون و چرا از 
                                                                                                         . است رفتار غالب بوده

 
كه به  تحقيرناپذيري پژوهشگرانپزشكان متعهد و  هستنددر ايران و جهان در عين حال شاهديم كه اما 

كرده بيماري، پيشگيري و درمان و بي نيازي از واكسن اقدام اين مبدأ انجام مطالعات مستقل براي شناسايي 
ميليون ها تن از عامة مردم، ويراست رسمي  ،از سوي ديگر. يافته هاي خود را منتشر ساخته انداند و سپس 

با انتشار . به قلمِ سازمان بهداشت جهاني را نپذيرفته اند و از تزريق واكسن خودداري كرده اند» بحران كرونا«
برمال ناشناخته و مشكوك واكسن هاي كرونا و  يافته هاي پژوهشگران مستقل پيرامون محتويات گسترده تر

ر كشورهايي كه اقدام به در اعالم فوتي ها و مصدومين دسازي پنهانكاري شركت هاي بزرگ واكسن شدنِ 
در اروپا و ديگر كشورهاي جهان نه تنها از زدن  انشهروندتن از تزريق واكسن هاي آنان كرده اند، ميليون ها 

بلكه با انجام تظاهرات خياباني از دولت هاي خود خواسته اندكه به  مي كننداب دوز دوم واكسن خود اجتن
    . در جوامع مردم ساالر پايبند بمانند فرديتعهدات سياسي خود نسبت به حفاظت از حقوق و آزادي هاي 

 
 ن فصلاما اي. آورده ايمه است را آنچه در متن گزارش شدخالصه اي از پژوهش حاضر، » نتيجه گيريِ«در 

كه رخداد ظهور بيماري كرونا براي همة آزادگان جهان به وجود در واقع به بررسيِ فرصتي تاريخي  پاياني
و مت اجتماعي سجايگاه و اين بيماري، فراخواني عظيم براي جهانيان، در هر . اختصاص يافته استآورده 

سياسي كه قرار گرفته اند، محسوب مي شود تا به جاي گرفتار آمدن در اسارت تحقير و پيروي از آنچه «من 
تحقير شده» حكم مي كند، تحقير را نپذيرند و بدون هيچگونه محدوديت ذهني يا رفتاري همان كنندكه 
عقل به آن حكم مي كند. بدون آشنايي با پيشينة استراتژي تحقير در استعمار - به معني محدود ساختن 

است، به نظر تنها  شهرت يافته» كرونابيماري بحران «به مروز اپديده اي كه  - قابليت و عامليت انسان ها
اين راهبرد شوم و  پانصد سالة پشينة آگاهي ازدر صورتي كه با . مسئله اي در حوزة بهداشت به نظر مي رسد

اسارت بار و يافته هاي پژوهشگرانِ مستقل در كشورهاي مختلف در مورد زواياي پنهانِ بحران كرونا، 
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براي كساني كه تحقير را پذيرا شعبدة جديد براي تحكيم بيشتر نظام سلطه بر جهانيان  شناسايي اين
بدون شك، كرونا فقط يك دغدغة بهداشتي  .مشهود است كامالً ، چه پزشك و چه غير پزشك،نيستند

                                           .نيست، بلكه دغدغه اي از نوع ايمني فردي، امنيت ملي و بقاي نسل است
 

منِ « افعالِو از آنجاييكه ظهور اين مسئله و ديگر مسايل رنج آور و ذلت بارِ توسعه بي ارتباط با افكار و 
. است» من تحقيرناپذير« دستيابي به ، در تمامي سطوح،رويارويي با كرونامؤثرِ نيست، تنها راه » تحقير شده

زدة كنوني، تحصيل سواد رسانه اي  رسانه در عصرِ» رناپذيرمن تحقي« پرورشِبي ترديد، نخستين گام در و 
                                                                                                                              .است

 

سواد رسانه اي .1111فصل   

هارت خواندن و نوشتن به منظور فهم مطالب به ميان مي آمد، م» سواد«، وقتي صحبت از چندي پيش تا
متون مكتوب چاپي و . كردو نوشتن متون براي تفهيم دانسته هاي خود به ديگران در ذهن تداعي مي كتبي 

، در سطحي گسترده تر از ارتباط كه از طريق آن مفاهيم و معاني در جامعه نددستنويس رسانه هايي بود
انواع رسانه ها، از راديو و تلويزيون گرفته تا گوشي هاي هوشمند تلفن  زايشافاما با . اشاعه مي يافت شفاهي،
 شاهد رشد تنوع درما به همان اندازه كه . است يافتهتر و پيچيده تري فراگيرمعني بسيار » سواد«همراه، 
يپ، كس، مصاحبه، كلنماهنگ، عگزارش خبري، مثل فيلم،  -بوده ايم  ارائه شده در اين رسانه ها محتواي

به همان اندازه بر شيوه هاي پيام رسانيِ آشكار و نهان و پيچيدگي هاي آنها افزوده شده  -  كاريكاتور و غيره
، 2»ميم«، 1»حباب فيلتر«از موضوعاتي عجيب و ناآشنا، مثل  اي كما اينكه مدرسينِ سواد رسانه. است

در  همگياين اصطالحات . رندسخن به ميان مي آو 4»داستان هاي ابزاري«و  3»چارچوب بندي ذهني«
                              . رسانه مطرح شده اند عالمِامروز در  »كاربرِ -خواننده -بيننده« ارتباط با مغز و ذهنِ

 

اي است كه بر اساس فناوري هاي رسانه  حباب فيلتر، ميم و چارچوب بندي ذهني در واقعبه عبارت ديگر، 
چگونگي عملكرد ذهن آدمي  در ارتباط با اعصاب و عصب روان شناسي چون علومي علومدر يافته هاي اخير 

پيش «و ) فريب(=  »ذهنكنترل «در شناخت چيزها و پديده ها شكل گرفته است و استفاده از آنها براي 
با » سواد«كلمة  دركپس . عادي و متداول شده است كامالًامري مخاطبين ) كردنمجبور (=  »يبيني رفتار

با توجه به . در عصر حاضر ناقص و ناكافي است ،خواندن و نوشتنِ متونمهارت  صرفاً يعني، يِ قديمي آنمعن
تر و پيچيده تر فراگيربه مراتب ، مهارت هايي حالِ حاضردر » سواد«رسانه و تنوع باالي محتوا، مختلف انواع 

                                                                               . را در بر مي گيرداز صرفاً خواندن و نوشتن 
 

براي ذهن پوياي كاربران فضاي آن متعدد سواد رسانه اي و آموختن مهارت هاي  كامل پيگيري بحثمسلماً 
مجازي امري ضروري است. اما در ادامة اين فصل تنها به آوردن اصول كلي سواد رسانه اي و چند نكتة 
بنيادين به عنوان پيش درآمدي براي بحث اصليِ نوشتة حاضر بسنده مي كنيم و خواننده را براي مطالعة 

                                               5.بيشتر به منابعي كه در يادداشت ها معرفي كرده ايم ارجاع مي دهيم
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: بنيادينچند نكتة  1111.1111  

گوشي هاي هوشمند -  

شبكه  اه هايي چون شبكه جهاني اينترنت،ي و دسترس بودن زيرساخت ها و دستگكثرت فناوري هاي ارتباط
تلفن همراه، گوشي هاي هوشمند و شبكه هاي اجتماعي، ارتباط مستقيم پديدآورندگان محتوا به آحاد مردم 
در سراسر جهان را امكانپذير كرده است. زماني روزنامه و مجله و سپس راديو و تلويزيون، «رسانه هاي ارتباط 

زماني كه ايشان در معرض  مدتو  ي مجازيفضاكاربران تعداد اما در مقايسه با  به شمار مي آمدند، »جمعي
و  ، تعداد خوانندگان متون چاپي و بينندگان و شنوندگانِ راديو و تلويزيونپيام هاي سايبري قرار مي گيرند
رسانة ارتباط جمعي به معني واقعي گفت كه پس مي توان . است اندكبسيار  اثرپذيري ايشان از سوي رسانه

نگاهي گذرا به مردم در اماكن عمومي نشان مي دهد . عصر حاضر همان گوشي هاي هوشمند استكلمه در 
كه بسياري از ما همواره اين وسيلة ارتباطي را با خود به اين سو و آن سو مي بريم و در هر فرصتي كه مي 

گذشته نه به اين ميزان  »ارتباط جمعيِ«به اصطالح  هيچيك از وسايلِ. يابيم از آن مطلب دريافت مي كنيم
                 .قرار داشتروز و شب طول در در بين مردم شايع بود و نه به اين ميزان در دسترسِ مستمر ما 

 

مسئوليت فردي در سوادآموزي -  

: ان به سؤال زير پاسخ مثبت دادندد شركت كنندگدرص 80، در مورد رسانه شدهدر يكي از مطالعات انجام   
 

» آيا موافقيد كه رسانه بر جامعه اثرگذار است؟«  
 

: سؤال زير پاسخ آري دادنددرصد به  12قط اما از اين تعداد، ف  
 

  6»آيا موافقيد كه رسانه بر شخص شما اثرگذار است؟«
 

اين دو پاسخ متضاد در كنار هم به اين معني است كه درصد بااليي از افراد خود را مصون از تأثير رسانه مي 
دانند و در نتيجه خود را از داشتن نقشي روشن و مسلم در اصالح تأثيرات سوء رسانه در جامعه مبرا مي 

، به صورتي كه در زير تعريف در جامعه سواد رسانه ايهر چه بيشتر تأثير گستردگي و براي از اين رو، . دانند
شده و اصول آن شرح داده شده است، نقطة تمركز در آموزش ها و عمل به آموخته هاي آن، مي بايد آحاد 
مردم باشند. يعني به همان سياق كه دسترسِ پديدآورندگان محتوا به فرد از طريق رسانه هاي فضاي 
مجازي گسترش و عمق يافته است، اهميت يادگيري سواد رسانه اي و عمل به اصول آن نيز در سطح  فردي 

بيشترين تأثير خود در مصون  سواد رسانه اي وقتيبه عبارت ديگر، . واقعي و ملموس خواهد بودمنشأ اثر آن 
سازي جامعه در برابر فريب و اجبارِ محتواي فضاي مجازي را خواهد داشت كه افراد بيشتري از جامعة كاربر، 

  .حفظ كنندو مثبت سازنده جامعة خود را در مسيري حركت  ،با عملكرد هوشيارانهو  كنند» باسواد« خود را

 
حريم خصوصي بي سابقةكاهش  -  

 هش يافتهدر چند دهة اخير، با باال رفتن تعداد كاربرانِ فضاي مجازي، حريم خصوصي جهانيان به شدت كا
هر بار استفاده از فضاي مجازي، اطالعات بيشتري از كاربر را به فضاي مجازي منتقل مي كند؛  7.است
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. قرار مي گيردگردانندگانِ فضاي مجازي مورد استفاده  اواي كنترل ذهني و رفتاري اطالعاتي كه سپس بر
انجام مي  10»علم داده«يا  9»كالن داده«، 8»داده كاوي«رصد كاربران فضاي مجازي تحت عناويني چون 

و فروش راستاي بازاريابي و اجبار كاربران در ذهني نتيجة اينگونه تحقيقات براي كنترل معموالً از . شود
 يبه حمايت از نامزدهاي انتخاباتي بخصوص و يا سياستگذاري ها ايشانگسترده تر مصنوعات و يا تشويق 

عملكرد سيستماتيك ديگري نيز مطرح است داده كاوي، تنگاتنگ با  ياما در ارتباط. خاص استفاده مي شود
رند قادرند با داده كاوي تالش كه به فضاي مجازي احاطه دا 11شركت هاي فناوري. است» ايجاد شك«و آن 

جاي جهان در ارتباط با بهبود بخشيدن به شرايط حاد كهاي مردميِ نوآورانه و سازنده اي كه در هر 
شك به وجود آورند  كارآيي آنهانشر جعليات علمي در اجتماعي و زيست محيطي انجام مي شود را رصد و با 

پس بخشي از سواد رسانه اي اين است كه  12.د نااميد سازندرا از ادامة راه خومحلي تالشگران و بدينصورت 
ايجاد شك به وجود آمده و در چگونه از فضاي مجازي به نحوي بهره ببريم كه قرباني جعلياتي كه براي 

                                                                                     .نشويم يافته استفضاي مجازي انتشار 
 

كنترل ذهني و ) 2رصد دقيق ارتباطات جهانيان و ) 1فناوري در بسياري از صاحبنظران، توانايي شركت هاي 
رفتاري ايشان از طريق رسانه را تركيبي مترادف با نوعي استبداد مي دانند و به آن با عباراتي چون 

اين عبارات تا اندازه اي افراطي كاربرد . اشاره مي كنند 14»استبداد ديجيتالي«يا  13»ديكتاتوري ديجيتالي«
فقط مبتني بر ناآگاهي كاربران است و از اين رو با كسب سواد  »ديكتاتوري«است چرا كه اين به اصطالح 

اما . وجود خارجي نخواهد داشت ، اين ديكتاتوري عمالًايشانرسانه اي و رفتارِ آگاهانه و هوشيارانه از سوي 
با از ميان رفتن حريم خصوصي ميليارد ها تن از كاربران از يك سو و توانايي  گزافه نيست اگر بگوييم كه

 ، زيرساخت الزم براي فريبِاز سوي ديگر توسط تعدادي قليل از انسان ها داده ها و تحليلرصد و استخراج 
ز تصور نيست كه و از اين رو، دور ا .است فراهم ساختهرا و كنترل دقيق ترِ رفتار كاربران  ترو ماندگار ترنافذ

با غفلت از كاربست دقيق و مستمر سواد رسانه اي و بي تفاوتي نسبت به خطر فزايندة كنترل هر چه بيشتر 
                 15.به وقوع بپيونددبه زودي » ديكتاتوري«واقع توسط اربابان فضاي مجازي، اين  مردم در جهانِ

 

سواد رسانه ايرويكردي جديد در  -  

. گسترده تري كه در چند سال اخير دريافت كرده است، پديدة جديدي نيست توجهاي، به رغم  سواد رسانه
هر بار كه رسانه اي جديد به جمع رسانه ها افزوده مي شود، مالحظاتي از سوي برخي از كاربران و 

باط با جوامع جهان شاهد واكنش صاحبنظران در ارت نه چندان دور، زمانيدر . صاحبنظران مطرح مي گردد
راديو و تلويزيون بودند، سپس نوبت به واكنش هاي منفي در ارتباط با فناوري ويدئو و پس از آن شبكه هاي 
ماهواره اي و پس از آن شبكه جهاني اينترنت، و اخيراً، به شبكه هاي اجتماعي، رسيد. اين صاحبنظران، به 
درستي، در مورد برخي تأثيرات سوء اين نوآوري هاي ارتباطي بر فرهنگ و جهانبيني كاربران در جوامع 

اين ديدگاه صرفاً . شده اندو خواستار محدود كردنِ دسترس كاربران به آنها  كرده اندنكاتي مطرح مختلف 
در واكنش به اين در كشور ما و ديگر كشورها كه بازدارندة از باال به پايين و متمركز سياست هايِ دفاعي و 
                        . تلخ به جا گذاشت يبا ناكامي روبرو شد و تنها از خود خاطراتصورت گرفت كالً رسانه ها 
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هاي فريب كاربران، بلكه بر آگاه ساختن ايشان از مضرات و منعِ نه بر امروزه سواد رسانه اي تمركز خود را 
ز آن براي اهداف بهره گيري هر چه بيشتر ا بهتشويق ايشان  ،در عين حال ولي ،گوناگون فضاي مجازي

گروه هاي به منظور انتقال سواد رسانه اي به  مربيانمتون بسياري براي آموزش . است دادهارزشمند قرار 
منتشر شده از سوي سازمان هاي بين المللي نظير يونسكو و يونيسف و نويسندگان مستقل  سني مختلف

مرتبط با آن از رويكرد دفاعي و بازدارندة  اگر چه اين رويكرد به فضاي مجازي و فناوري هاي ارتباطي. است
 ، اما با توجه به احاطه اي كه شركت هاي فناوري بر فضاي مجازي دارندبه نظر مي رسدقبلي حكيمانه تر 

بسيار در نهايت  ،توسط افراد» اهداف ارزشمند«هر گونه بهره گيري از فضاي مجازي براي  ،)نكتة قبل(
                                                                                                          . استمحدود و موقت 

 

تكيه كالم  ،در مباحث رسانه كانادايي صاحب نفوذ مشهور و ، انديشمند»مك لوهانمارشال «پيش،  ها سال
هر رسانة جديد و ترويج با اختراع  متكيه كالاين جالب توجه اينكه  16».رسانه، پيام است«: را باب كرد خاصي

معني را در ذهن از  ييدنياممكن است  عكسيك توضيح اينكه،  .يافته استمصداق بيشتر و عميق تري 
از  بينندهدرك  ، به لحاظ چارچوبي كه آن را احاطه مي كند، همزماناين رسانهبيننده تداعي كند اما 

كه از طريق فضاي  هاييمحتواكلية مورد در اين گفته  .را محدود مي كندموضوعِ به تصوير كشيده شده 
مادامي كه توجه مخاطب به محتوا معطوف مي شود، . صادق استنيز مجازي و منابع چاپي منتقل مي شود 

سواد از اين رو است كه . اين خود رسانه است كه بر ارزش ها، ادراكات و رفتارهاي مخاطب اثر گذار است
بهره گيري از فضاي  ،بدون اين آگاهي. و عميق اين ضرب المثل كامل نيستدقيق درك رسانه اي بدون 

چيزي مشابه با خدمات پستيِ ادوار گذشته فرض مي شود، در صرفاً  ، به اشتباه،مجازي براي انتقال پيام
به ميزاني است كه شركت هاي فناوري بر فضاي مجازي احاطة . است بي اساسچنين تصوري صورتي كه 

به به تالش هاي خود جهت كنترل ذهني و رفتاري توده ها ، از چنين برداشت ساده انديشانهل استقبا ضمن
هدف «جلوگيري از تحقق هر گونه  جهت ارتباطات جهانيانرصد تجميع ثروت و قدرت بيشتر و  منظور

                                                                                  . ادامه مي دهند از سوي ايشان »ارزشمند
 

سودمند ترين برنامة درسي براي سواد رسانه اي شامل سرفصل هايي است كه نه تنها كاربران را در بهره پس 
گيري از اين فضا هوشمندتر و بينا تر مي كند، بلكه ايشان را براي كاهش تدريجي اتكاي خود بر آن توانمند 
مي سازد. بدينصورت، فرد فرد كاربران قادر خواهند بود كه، با هوشياري و آگاهي، ضمن صيانت عالمانه و 

از حريم خصوصي، راه هاي موجود براي دسترسي به شبكه هاي ارتباطي جهان براي كسب علوم و عامدانه 
و  تركيبي از رويكرد قديم ،مطلوب سواد رسانه ايِبه بيان ديگر، . باز نگه دارندبراي خود را ديگر آگاهي ها 

و بهره گيري از ( دستورات از باال به پايين بانهادي متمركز اينكه رويكرد جديد است كه در آن به جاي 
كند، ميليون شهروندان به شبكه هاي ارتباطي را مشخص  يمحدودة دسترس ،)راهكارهاي پليسي و امنيتي

عهده مي  براي ارتباطي را خود مسئوليت استفادة هوشمندانه و مسئوالنه از فناوري ه ،شهروند آگاه ها
                                                                                                                          17.گيرند
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زمينة فكري كلي براي درك ضرورت حياتي سواد رسانه اي در عصر حاضر را  پيشباال در واقع  نكات بنيادينِ
تشكيل مي دهند. حال با اين پيش زمينه، به ارائة تعاريفي كه براي سواد رسانه اي آورده اند مي پردازيم. و 
سپس توجه خود را به تشريح اصول پيشنهادي براي سواد متناسب با عصر حاضر معطوف مي سازيم. 

گيري از سواد رسانه اي  مطالب ما را براي بحث اصليِ نوشتة حاضر آماده مي كند و آن بهرهاين پرداختن به 
                                 .است معاصرچاپي آثار ذشته و گقرون به جا مانده از  مكتوبِبراي ارزشيابي متون 

 

:چند نمونه را در اينجا مي آوريم. براي سواد رسانه ارائه شده است پرشماريتعاريف  تا كنون،  
 

به فرم، سبك، تأثير  ويژه براي انتخاب، فهم، ارزشيابيِ محتوا، با توجه توانايي كاربرمنظور از سواد رسانه اي «
سواد رسانه اي ما را قادر مي سازد كه عالوه بر اينها، براي توليد محتوا و پاسخ . ستمحتواو پديدآورندة 

تواي بهره گيريِ هوشمندانه و تأمل در مح. بكوشيم كرده ايمكه دريافت ي يگفتنِ انديشمندانه به محتوا
                                                   18».ترويج سواد رسانه اي در جامعه استرسانه توسط كاربر، نتيجة 

 
توانايي شهروند براي دستيابي به محتوا، تحليلِ آن از يك سو و توانايي او براي توليد اطالعات براي نتايج «

                                                                  19».ه اندناميدسواد رسانه اي را از سوي ديگر مشخص 

:و در جايي ديگر  
تواناييِ دسترسي، تحليل، ارزشيابي، خلق و عمل در ارتباط با تمامي فعاليت هاي ارتباطي در هر فرمي كه «

                                                                                       20».باشد را سواد رسانه اي مي گويند
 
اين تعاريف كوتاه شايد براي برطرف كردن كنجكاوي سطحي پرسشگر كافي باشد، اما براي درك عميق 

به همين منظور مطلوب است كه اصول . از آن ناكافي است عملي جوانب مختلف سواد رسانه اي و بهره بردنِ
، از نظر ادراكي ه در ادامه مي آيد تشريح شود تا درك كامل تري از اين نوع سوادسواد رسانه اي به شكلي ك

                                                                                                        :به دست آيد و رفتاري،
 

اصول سواد رسانه اي 1111.2222  

  1111اصل  -

تفكر انتقادي را در كاربر تقويت مي كند تا او بداند كه براي اطالعاتي فمند و جستجوي هدسواد رسانه اي 
به بيان ديگر، فردي كه . اطالعات دريافتي را تفسير كند بتوانداز كدام رسانه استفاده كند و  ،كه مي خواهد

مي جويد را  رسانة مطلوب براي اطالعاتي كه ؛يستداراي سواد رسانه اي است در برابر رسانه ها منفعل ن
آگاهانه انتخاب مي كند و هر آنچه از رسانه ها به او مي رسد را دربست نمي پذيرد. مثالً براي شهروند باسواد 

، بي معني است چون او مي داند كه با اين »!حاال بيا كمي تلويزيون تماشا كنيم«اين پيشنهاد كه  امروز
رفتاري توليدكنندگان برنامه هاي تلويزيوني قرار  فعاليت بي هدف، او خود را در معرض كنترل ذهني و

كه شهروند مي تواند براي ايجاد ارتباط  زماني را ،از سوي ديگر، تماشاي بي هدف تلويزيون .خواهد داد
صرف شود را تلف  - ، همسايه، دوست يا همكارهمسر، فرزند، برادر، خواهر، والدين -ديگر  فرديبا  حضوري
با انگيزة تفريح و سرگرمي مورد استفاده قرار مي  يكه تلويزيون يا هر رسانة ديگروانگهي وقتي . مي كند
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رسانه اي گذاشت چرا كه  سپري مي شود را نمي توان به حسابِ بررسيِ گيرد، زماني كه به اين ترتيب
تهيه شده براي كنترل ذهني و رفتاري كاربر  غالباًكه  اي رسانه يِتوانايي شناسايي و تحليل نقادانة محتوا

                                                             . توجه دقيق و هوشيارانة كاربر ميسر مي گردداست تنها با 
 

  2222اصل  -

ارزشيابي و به آگاه است و با اشراف به جزييات اين فرآيند  ي رسانه ايمحتوا باسواد، از فرآيند توليدكاربر 
متأثر از  مي رسد،به ما كه  هااز رسانه  يكاز هر  ،محتواماهيت . دريافتي مي پردازد يِمحتوانقادانة تحليل 

نوع رسانه كه محتوا در آن عرضه ) 3انگيزة او براي توليد محتوا، ) 2پديدآورندة محتوا، ) 1: عوامل زير است
مي انديشد و در مورد  چيز 4پس كاربر باسواد، در حين دريافت محتوا به اين  .مخاطبِ هدف) 4و  مي شود

                                                                                                               .كنجكاو استآنها 
 

  3333اصل  -

پيام  اين باور كه رسانه صرفاً رساننده .شهروند باسواد، از عمق و گسترة تأثير رسانه بر فرد و جامعه آگاه است
. رسانه بر باورها، ارزش ها و جهانبينيِ كاربران خود اثرگذار است. است ناشي از بي سواديِ رسانه اي است

رسانه توجه ما را . ندذهني به وجود مي آورد كه قبالً نداشته ا ييدغدغه ها و مشغله ها ،رسانه براي كاربران
                               .گر از چيزها منحرف سازددي بسياريآن را از  تابه برخي از چيزها معطوف مي كند 

 

  4444اصل  -

با سواد قادر است محتواي دريافتي خود را مورد تحليل و تأثير آن بر خود و ديگران را مورد بحث و  شهروند
بررسي قرار دهد. محتوا داراي ظاهر و باطن است. شهرونداني كه از سواد رسانه اي بي بهره اند، بدون آگاهي 
از باطن محتوا، غرق در ظاهر آن مي شوند و همزمان، پيام باطني محتوا را بدون تحليلِ منطقي و به طور 

توانايي شهروند باسواد در رمزگشايي محتوا و رسيدن به پيام باطني آن و . مي پذيرند ، دربست،ناخودآگاه
حساسيت بيشتر كاربران  ايجاد جامعه و موجب ترويج سواد رسانه اي در ،سپس گفتگو با ديگران در مورد آن

                                                                                     .نسبت به اثركرد پنهاني رسانه مي شود
 

  5555اصل  -

شهروند باسواد امروز قادر است محتواي رسانه اي را با در نظر گرفتن فرهنگي كه در آن توليد شده است 
تفاوت ها در محتوا و در  ؟باليوود با فيلم هاي آمريكاييِ هاليوود يكسان اند هنديِ يآيا فيلم ها. درك كند

- ر متفاوت، با اهداف و ارزش هاي سياسيبسياو جامعة تأثير اين دو نوع فيلم برخاسته از دو فرهنگ 
، تشخيص اين تفاوت در محتوا رسانهار و ديگر آث در مورد فيلم، سريال تلويزيوني .است ،اقتصادي متفاوت

) به ظاهر( محور در مورد ديگر انواع محتوا مثل خبر، گزارشات-فرهنگ تحليلِانجامِ اما . آسان است نسبتاً
                  .داستان ها، كليپ ها و غيره داراي ابعاد پيچيده تري استمستند، ) به ظاهر(فيلم هاي علمي، 
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به اين معني كه مديران، . آموزش مديريت رسانه امروزه امري جهاني استدانيم كه  ما مياز سوي ديگر، 
. ، در سراسر جهان، از پيشينة تحصيلي و تعليماتيِ مشابهي برخوردارندبرنامه ريزان، خبرنويسان در رسانه ها

ريكا، شبكه هاي مثالً در آم. امروزه رسانه به عنوان يك صنعت ديده مي شود، صنعتي كه بايد پولساز باشد
تلويزيوني از گنجاندن انواع جنبه هاي سرگرم كننده در برنامة اخبار ابايي ندارند چرا كه اين رويكرد تفريحي 

در كشور ما نيز رسانه بايد . به خبر با گنجاندن آگهي هاي تجاري در طول پخش خبر سنخيت بيشتري دارد
و از اين رو براي . محسوب مي شودجدي امري همواره  زيوندر راديو و تلوي اخباربرنامة اما . پولساز باشد

اشراف به خصوصيات با . استفاده مي شود ، به نام خبر،از تبليغات نامحسوس ،گنجاندن تبليغات در اخبار
در قالب خبر،  خودروافزايش قريب الوقوع قيمت مرغ يا  اجتماعي شنوندگان در ايران، معموالً اعالمِ- فرهنگي

. گسيل مي دارديا وب سايت خودروسازان ماشين فروشي ها ، فوج فوج به سوي مرغ فروشي ها شنوندگان را
عادي براي اتحاديه هاي فروشندگان انواع كاالهاي  مجرايي در كشور ما همچنين، خبر راديو و تلويزيون

رده فروشان را اساسي جهت اعالم قيمت هاي مقطوع در سراسر كشور شده تا عرضه و تقاضا در بازار نتواند خ
باسواد و هوشيار فريب اين تبليغات نامحسوس را  شهروند. به دادن تخفيف به مشتريان محلي خود وادار كند

جامعه  كلمضاعف براي خود و افزايش قيمت ها در  زحمترنج و نمي خورد و با بازيچه قرار نگرفتن موجب 
از سوي دولت و چه از سوي اتحاديه هاي  ، چه»قيمت مصوب«شهروند باسواد، بدون توجه به . نمي شود

صنفي، با مغازه داران محله و شهر خود، سرِ قيمت چانه مي زند و اگر ايشان حاضر به دادن تخفيف نباشند، 
                                                                                      .از خريداري اجناس خودداري مي كند

 

  6666صل ا -

محتواي رسانه اي، به رسانه به عنوان چيزي كامالً در ظاهر و باطن وجود  ازباسواد، به موجب آگاهي شهروند 
بلكه آن را مجرايي براي يادگيريِ عالمانه و به روز ماندن در عصري كه در آن همه چيز به  منفي نمي نگرد

است محتواي ناب و سودمند را از ميان شهروند باسواد قادر . نگاه مي كندسرعت در حال تغيير است 
 برتر و رفتارِ شناسايي كند و از آن در انتخابِ) محدود كنندة ذهن و رفتار(=  يا كنترل كننده محتواي بيهوده

                                              .ببردبهرة وافر سنجيده تر در زندگي روزمره و اهداف درازمدت تر خود 
 

  7777اصل  -

فرآيند شناخت و دريافت . نمي شود مغرورشهروند باسواد به سواد خود در شناسايي و تحليل محتواي رسانه 
او مي داند كه محتوايي كه در رسانه هاي مختلف . فرآيندي بسيار پيچيده است ،معني از چيزها و رويدادها

از جمله علوم  - ثيري از علوم تعداد كدر  كشفيات علمي و فناوري هاي نوينعرضه مي شود از پشتيباني 
و . برخوردار است -اعصاب، عصب روان شناسي، مردم شناسي، قوم شناسي، هوش مصنوعي و زبان شناسي 

لذا شهروند . عادي است انشهروندآگاهيِ دانش تخصصيِ بسياري از پديدآورندگان محتوا بسيار بيشتر از 
باسواد در مورد معنيِ محتواست تا اين گفتگوها  ندانِهمواره جوياي نظر ديگر شهرودر عرصة رسانه باسواد 

                                                          . را بر همة آنان روشن سازد محتواي مورد نظرابعاد ناشناختة 
 

  8888 اصل -
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كه با انگيزة ، اما وقتي استسواد رسانه اي به شهروند مي آموزد كه اگر چه كلمات داراي معاني مشخصي 
و  مفصل ترخاصي انتخاب و در يك جمله يا عبارت در كنار هم چيده شود، مي تواند حامل معاني بسيار 

تمثيل مي تواند و  دستور زبانواژه ها،  ابزاري از زيركانة استفادة ، عكس يا فيلمدر مقايسه با . نافذتري باشد
در قسمت كما اينكه . فراهم آوردو رفتاري مخاطب  براي كنترل ذهنيمتني به مراتب نافذتر و ماندگارتر 

نوع ديگري از بهره گيريِ ابزاري از زبان، يعني ساختار داستاني، با » سواد رسانه اي«نخست سري مقاالت 
مطلب در اينجا الزم نيست، اما  تمامي نكات آنتكرار  21.را تشريح كرديم ،ذكر مصاديقي از روابط بين الملل

از گمراه كننده اما ماندگار تصويري است كه موجب شده  »داستان«ادة ابزاري از استف همين گفته بس كه
كماكان انگيزة  -  استاز دست داده  پيشا چندين دهه كه پايه و اساس خود در واقعيت ر - بين المللروابط 

قرار  اسي،ياستمداران و نخبگان علوم سياز جمله س ،واكنش ها و رفتارهاي نادرست بسياري از مخاطبين
                                                                                                                             . گيرد

 

  9999اصل  -

باسواد داراي مهارت هايي است كه به او اجازه مي دهد تا او نيز با تدوين پيام هاي رسانه اي در  شهروند
اما شهروند باسواد همچنين مي داند كه فضاي . نديشه، در سطح محلي، ملي و جهاني، شركت كندتبادل ا

او در مورد توانايي شركت هاي فناوري در . و همواره در حال رصد شدن استمجازي حريم خصوصي نيست 
 - ط زيست در جوامع، اقتصاد و در محي -ايجاد شك و كارشكني در انجام كارهاي عام المنفعه و سازنده 

 حضوري از مجاريِ ارتباطفقط براي تبادل برخي دانسته ها و تجارب، با هوشياري، ابهامي ندارد و از اين رو 
                                                                                                                 . بهره مي جويد

 

  10101010اصل  -

. واد مي داند كه تحريك احساسي كاربر از جمله اهداف غالب محتواي ارائه شده در رسانه هاستباسشهروند 
چالش اصلي پديدآورندگان محتوا در رسانه ها، جلب توجه بيننده و نگه داشتنِ هر چه طوالني تر توجه 

هدف ديگر . به محتواي رسانه اي است »چاشنيِ احساسي«اين هدف، يكي از داليل افزودنِ تحقق . ستاو
افزودن چاشني احساسي، ماندگار كردن تأثير پيام در ذهن و خاطرة كاربر است. از منظر پديدآورندة محتوا، 
او اثري موفق تر به وجود آورده است اگر تأثير احساسي آن براي مدت طوالني تري با خواننده بماند و يادآورِ 

                                                                                             .مكررِ پيام او در ذهن كاربر باشد
 

از سوي ديگر، پديدآورندگان محتوا آموخته اند كه براي باور پذيرتر كردن پيام نيز بهره گيري از اهرم 
از آن و كليپ مثالً كليپي در بزرگداشت زبان فارسي و ضرورت پاسداري . احساسات مؤثرترينِ راهكارهاست

ديگري در مورد مقام شاهنامه و حكيم ابوالقاسم فردوسي ممكن است مخاطب ايراني را در برابر كليپ هايِ 
شامل اطالعات نادرست برخالف دو كليپِ معتبر و خوشايند اول، كه  ،ابزاري و هدفمند بعدي اين پديدآورنده

مِ احساسي با ديگر مفاهيم در روشي متداول در از سوي ديگر، تركيب مفاهي. و نفوذي است بي دفاع سازد
توضيح (. امري كامالً عادي در طراحي محتوا شده است 23»تصورات مخلوط«به نام  22زبان شناسيِ شناختي

چاشني با بهره گيري از ديده مي شود كه همچنين ) ين نوشتههم 7در فصل بيشتر در مورد اين روش 
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به جاي افزايش  ،دلسوزانه در مورد شرايط وخيم محيط زيست ، عكس، فيلم و كليپ هاي ظاهراًاحساسي
      . سازدمي او را كامالً نا اميد و بي تفاوت  ،آگاهيِ كاربر در مورد لزوم تغيير در سبك زندگي مصرفي خود

 
يكي از گسترده ترين كاربست هاي چاشني احساسي، بهره گيري از احساس حقارت است. اين چاشني با 

اين نوع قياس به . بين دو فرهنگ، دو كس، دو تمدن و نظاير اينها انجام مي شود» قياس«مطرح كردن 
صورت روشن و صريح يا به صورت پنهان و ناخودآگاه، يك طرف را برتر از طرف ديگر نشان مي دهد و 

نوعي مثالً كليپي در مورد كشت . را به مخاطب القا مي كند »برتر«طرف از  »پست تر«طرف ضرورت تقليد 
 ،گردو اصالح شدة پاكوتاه در مقياس وسيع و داشت و برداشت تمام مكانيزة آن در يكي از كشورهاي غربي

را القا مي كند در صورتي كه در  گردو پست بودنِ روش هاي سنتي توليد گردو در ايران با گونه هاي اصيلِ
كشت هاي تك محصولي كه عموماً با اين كليپ در مورد هزينه هاي مالي و انسانيِ مرتبط با نگهداري از 

يا هيچ . و استفادة بسيار باال از سموم همراه است اشاره اي نمي شود) در كشتزار و در انبار(آفات نباتي 
اطالعاتي در مورد تفاوت محتوايِ غذايي دو نوع گردو، تعداد خانوارهايي كه زندگي خود را از كشت گردو در 

، سازگاري گردو هاي اصيل و بومي با اقليم سرزميني كه در آن كشت دو سوي اين قياس تأمين مي كنند
كشت بومي گردو كه خانواده ها و روستاهاي بسياري را منسجم نگاه  فرهنگيِ- مي شوند و ابعاد اجتماعي
                                                                                                    .داشته است داده نمي شود

 
تشريح شده است،  در واقع بهره گيري از احساسِ حقارت در رسانه، همانطور كه در ادامة نوشته حاضر مفصالً

محتوا را » تار و پود«فراتر مي رود و غالباً » چاشني«به واسطة پيشينة ديرينة تحقير در تاريخ استعمار، از 
راي تحقير كردن مخاطب و مجبور كردن وي به مصرف كاالهاي اساساً ب ،تبليغات غالبِ. تشكيل مي دهد

وقتي جواني هندي، ايراني، مصري . يكي از گسترده ترين تبليغات، مد لباس است. تجاري طراحي مي شوند
يا چيني تبليغات مرتبط با لباسي جديد را از طريق رسانه ها دريافت مي كند، احساس مي كند كه چيزي از 

اقدام  ،براي رهايي از اين احساساو . آمريكايي كه لباس جديد را به تن كرده كم دارد وپايي دختر يا پسر ارو
صنعتي بزرگ و جهاني به  اين شيوه از تحقير امروزه پايه و اساسِ. به خريداري همان سبك لباس مي كند

در نمايش  امشب مدل لباس جديدي را به تن هنرپيشگان فيلم، مانكن ها. شده است 24»فست فشن«نام 
ماهواره اي مي بينيم و فردا همين مدل را در ويترين بوتيك ها در شهرهاي هاي مد لباس يا سريال هاي 

تحقير ابتدا كارِ . هماهنگي اين دو رخداد به هيچ وجه اتفاقي نيست! كوچك و بزرگ كشور نيز مي يابيم
ديگري معطوف شود، كاالي مورد نظر در  بيننده به چيز توسط تبليغات انجام مي شود و قبل از اينكه توجه

                                                                             . دسترس او قرار مي گيرد تا خريد انجام شود
 

نخست وزير  بكار گرفتنِ با 1392ال يكي از مصاديق شگفت انگيز كاربست تحقير در تبليغ كاالها در مهرماه س
بنجامين نتانياهو در مصاحبه اي تلويزيوني با بخش فارسي بي بي سي اظهار كرد . طين اشغالي انجام شدفلس

در سطحي وسيع گزارش داخلي  رسانه هاي ،در روزهاي آتي. كه جوانان ايراني آزاد نيستند كه جين بپوشند
ادند؛ جوانان با ارسال تعداد دندان شكني به اظهارات بي اساس نتانياهو د كردند كه جوانان ايران جوابِ

كه لباس جين به تن دارند نشان دادند كه جوان  و ديگران كثيري عكس و فيلم به فضاي مجازي از خود
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اين ماجرا توسط تعداد كثيري از خبرگزاري ها و رسانه هاي  25.ايراني آزاد است كه جين بپوشد و مي پوشد
بي «اين گزارشات حتي نخست وزير اسراييل سياري از بدر  26.بزرگ آمريكايي و اروپايي نيز گزارش شد

                                                                                                             .خوانده شد» اطالع
 

يد پوشاك جين اما اين داستان معني ديگري مي يابد وقتي پي مي بريم كه اسراييل يكي از مراكز اصلي تول
يك جملة تحقير آميز استفاده از با آقاي نتانياهو پس مي توانيم حدس بزنيم كه چگونه  27.در جهان است

توانست ذهن و رفتار تعداد كثيري از جوانان ايراني را براي ايجاد تبليغاتي جهاني جهت فروش بيشتر كاالي 
ات تحقير آميز نظير اين را در داخل كشور حال اگر پيامدهاي اقتصادي تبليغ! ساخت كشورش كنترل كند

دنبال كنيم مي بينيم كه دامنة اين نوع كنترل ذهني و رفتاريِ رسانه اي فقط گريبانگير جوانان نمي شود 
فعاالن اقتصادي و سياسي را نيز به همكاري با آقاي نتانياهو با اين شگرد رسانه اي بلكه متصور است كه 

مثالً در واكنش با پيام هاي  :كرده استوادار ) مله منافع اقتصادي رژيم اشغالگراز ج( تجارت جهانيمنافع 
بازاريان مقادير بيشتري از اين كاال را وارد  )1، تحقيرآميز مرتبط با مد و باال رفتن تقاضا براي پوشاك وارداتي

ب زميني و پيازِ بيشتري خيار و گوجه و سيدولت مجوز صادرات براي تأمين ارز اين واردات، ) 2 و .مي كنند
و چه كسي مي تواند تضمين كند كه هيچيك از اين كاالها ( صادر مي كندبه عراق و ديگر كشورهاي منطقه 

براي بهره مند شدن ) 3و !) به مصرف نيروهاي متجاوز آمريكايي و اروپايي مستقر در اين كشورها نمي رسد؟
يد كنندگان ايراني به جاي استفاده از آب و خاك سرزمين از درآمد حاصل از صادرات، تعداد بيشتري از تول

و . براي تأمين نيازهاي مردم خود، به طمع كسب درآمد بيشتر، اقدام به توليد ارزاق براي صادرات مي كنند
، سياستگذاران، سياست هاي انبساطي پولي اتخاذ مي كنند تا با كشور براي تشويق صادراتاز سوي ديگر، ) 4

كاالهاي ارزان تر ايران و نه كشور  را به وارداتارزش ريال در برابر دالر، كشورهاي همسايه فاحش كاهش 
كاالهاي اساسي مردم عادي نيز براي خريداري تعداد بيشتري از پوشاك وارداتي و ) 5و . كنند تشويقديگري 

كنند تا از پس مي ر تعداد ساعات بيشتري كاكه به واسطة سياست هاي انبساطي افزايشِ قيمت يافته اند 
و با چه پيامدهاي پس مي بينيم كه تحقير در رسانه تا چه وسعت و عمقي  ...مخارج عادي زندگي برآيند

        .اثرگذار و نافذ باشد) به طور جمعي( و در كل جامعه) جداگانهبه طور (در رفتار افراد  مي تواندناگواري 
 

ن از خود و رصد تغيير و تحوالت احساسي در حينِ دريافت پس سواد رسانه اي شامل مهارت فاصله گرفت
چرا پس «، »احساسِ بن بست و نااميدي داد؟به من چرا اين كليپ «. محتوا  و پس از اتمام دريافت آن است

چرا پس از خواندن اين كتاب احساس خفّت و «، »از خواندن اين مصاحبه، احساس افسردگي مي كنم؟
شهروند بي بهره از سواد رسانه اي به . و غيره »ا اين مصاحبه مرا به خشم آورد؟چر«، »درماندگي مي كنم؟

شهروند باسواد، اين تحوالت احساسي در خود را به اما سادگي طعمة اين چاشني هاي احساسي مي شود، 
دگانِ عنوان سرنخ هايي گويا و رسا براي جستجو جهت كشف پيام هاي باطني، و رمز گشاييِ اهداف پديدآورن

                                                                                                            .محتوا قرار مي دهد
 

به  باالارتباطات، آنچه در حوزة و فناوري در  ه به تغيير و تحوالت بي وقفة علمبا توج بايد افزود كه در خاتمه
اما براي بحث حاضر، آمادگي . نيست و نهايي كامل نه اي مطرح شد به هيچ وجهاصول سواد رسا عنوان
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 چاپيمتون سواد رسانه اي در ارتباط با احساس حقارت در ذهني مناسبي براي خوانندگان جهت پيگيري 
                                                                                           .را فراهم مي آورد قديمي و جديد

 
سواد رسانه  اما عملكرد مطلوبِ. بي شك كسب آگاهي در مورد تأثير نافذ رسانه در جامعه امري ضروري است

اي، بيش از هر چيز اين است كه در وهلة نخست بر توانايي هاي فرد جهت شناخت تأثير رسانه بر افكار و 

رفتار او - در فرآيندي كه به نام «توسعه» تبليغ و ترويج مي شود -  بيفزايد. مسلم است كه غفلت از تأثير 

رسانه بر خود، فرد و جامعه، هر دو، را در برابر آثار نامطلوبِ توسعه بي حفاظ و آسيب پذير مي سازد. از اين 

رو، آشنايي با نقش تحقير در توسعه، نقشي كليدي در مهارت آموزي در سواد رسانه اي و كاربست فردي آن 

در جميع اقشار و سطوح كشور - از جمله آحاد نخبگان، سياستگذاران، قانونگذاران، توليدكنندگان، مديران، 

      .داردو در سرزمين در جامعه مصونيت بيشتر از آسيب و تخريب  جهت كسبِ  - غيرهمصرف كنندگان و 

 

، چرا و چگونهتوسعهو تحقير . 2222فصل   

در آنجا از ايجاد . اشاره شد محتوا توليددر  »چاشني احساسي«فاده از به استسواد رسانه اي  10صل ادر 

تمدن سخن به ميان دو فرهنگ يا دو گروه، دو احساس حقارت در مخاطب از طريق قياس كردن دو انسان، 

دخالت ه از تحقير به عنوان استراتژي خاص استعمار براي توجيه ديز مفصالً به بررسيِ استفان 4 فصلدر . آمد

 در نظر گرفتنا ب. ايممطالبي آورده ميالدي  20 قرن تا 15قرن قدرت هاي اروپايي در مستعمرات از  تجاوزو 

در  28»تئوريِ مدرنيزاسيون«از تالش هاي غربيان براي پيشبرد اهداف مرتبط با  فصل حاضراطالعاتي كه در 

بليغ و ترويج سياست هاي توسعه ت اساسِ» تحقير« رائه مي شود، شكي باقي نمي ماند كها 20قرن جهان طي 

                                              .و هست و هدفمندانه بودهآگاهانه استفاده از آن امري و  در جهان است

، تئوري مدرنيزاسيون ايده اي نافذ و تعيين كننده در ميالدي 1960و  1950تا دهه هاي  20قرن از نيمة اول 

اين تئوري كه برخاسته از انديشه هاي جامعه شناس آلماني . مريكا به شمار مي آمدمحافل جامعه شناسي آ

مدلي كه  ازمحسوب مي شود بر اين باور است كه جوامع سنتي دنيا مي توانند با پيروي  29»ماكس وبر«

لمة بعد از جنگ جهاني دوم، ك. دست يابند »مدرنيزاسيون«ند به ه اكشورهاي اروپايي و آمريكا دنبال كرد

، مترادف واژة مدرنيزاسيون قرار 30»هري ترومن«مهور آمريكا، رييس ج »4اصل «در ارتباط با  »توسعه«

اي وقتي در جامعه اين است كه  »توسعه«يا همان  »مدرنيزاسيون«يكي از اساسي ترين مفاهيم در  31.گرفت

مدرنيزاسيون افزايش مي يابد، توان فرد براي جابجايي به طور فزاينده اي مهم مي شود به طوري كه نهايتاً 

سيستم سرمايه داري نيازمند به نيروي . گرددمي  واحد ساختاري جامعهيا فاميل،  ، طايفهفرد، و نه خانواده

از كارهايي كه ايشان مي بايست تعداد كثيري از انسان ها از اين رو، . است در صنعت و معدن كار ارزانقيمت

مزرعه، باغ، (جامعة محلي و محيط پيرامون آن  در راعي و صنايع خردتوليدات زبه سرزمينشان براي را 
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تا ايشان مجبور گردند كه معاش خود را در شهرها و در  شدندمي جدا  مي دادپيوند ) مرتع، جنگل و غيره

                                                                                                     .واحدهاي صنعتي بجويند

انسان ها از جامعة محلي غالباً با توجيهاتي كه از نظر سياسي مقبول تر به نظر  گسستنِنياز مدرنيزاسيون به 

محدوديت از يكي از حاميان تئوري مدرنيزاسيون رو تعجب آور نيست كه  از اين. مي رسند بيان شده است

                                                               :استده دينصورت انتقاد كردر جوامع سنتي بفردي هاي 

منزوي و  اعضاي جوامع محليِ معموالً مردمان سنتي. نيستند] سياسي[سنتي اهل مشاركت  جوامعِ«
از اين رو جامعه سنتي فاقد ارتباط و وابستگي . هستند كه از هم و از مركز فاصلة زيادي دارند يكوچك

روستايي، افق انديشة مردم به مسايل -و در غياب اين پيوند شهري. اند دو طرفه بين روستا و شهر اقتصادي
اگر به طور جمعي تصميم گيري كنند در همان سطح محلي و با افرادي ] حتي[محلي محدود مي شود و 

                                                                                                      32».است كه مي شناسند
 

پيش از جنگ ( »مدرنيزاسيون«كساني كه خود را نسبت به اشاعة  پيشِ روي پس يكي از چالش هاي اصليِ

و جوامع  ابتدادر جهان متعهد مي دانستند اين بود كه ) پس از جنگ جهاني دوم( »توسعه«يا ) جهاني دوم

كردن و سپس راه هايي براي سست امع كهن را به خوبي مطالعه كنند سنتي جهان يا همان جوفرهنگ هاي 

در  33»علوم اجتماعي شوراي تحقيقات«در اين راستا، . بيابندخود جوامع محلي سرزمين و پيوند افراد با 

در رشته هاي علوم اجتماعي، به  ،مالي از دانشگاهيانتا با حمايت بنيان گذاشته شد  1923 آمريكا در سال

صاحبان صنايع  .را تسهيل و تسريع كندجهان  تمدنيِتحقيقات در مورد جوامع انجام مردم شناسي، ويژه 

                         34.بزرگ آمريكا نقشي كليدي در تأسيس اين شورا و حمايت مالي از آن به عهده داشتند

با مستعمراتي در آمريكاي التين  ،استعماري يتا زمان تأسيس اين شورا، اياالت متحده خود را به عنوان قدرت

مطالعاتي كه با حمايت اين شورا در دانشگاه  نيز پس از پايان جنگ جهاني دوم. تحكيم كرده بود ،و فيليپين

چون بسياري از نظاميان آمريكايي كه پس از پيروزي متفقين در  گرديدبود بسيار مفيد واقع  هها انجام شد

، دوره هايي فشرده گرفتندتحويل  يآلماننيروهاي دارة امور را از و اسرزمين هاي تصرف شده مستقر شدند 

                                                . در دانشگاه ها طي كرده بودند علوم اجتماعيدر زبان هاي خارجه و 

به دست  در سال هاي پاياني جنگ جهاني دوم، به منظور آماده سازي بهنگام پرسنل تعليم ديده براي«

گرفتن امور در كشورهاي جنگزدة جهان پس از خاتمة درگيري ها، تعداد كثيري از نظاميان براي تحصيل در 

انتقال نيرو از واحدهاي . به دانشگاه ها گسيل داده شدند ،اين رشته ها و همزمان يادگيري زبان هاي خارجه

هزار  150با اين وصف ساالنه . فرماندهان شدبه دانشگاه ها به قدري بود كه موجب اعتراضاتي از سوي رزمي 

                                                                       35».تن از سربازان وظيفه به تحصيل گمارده شدند
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د كه سياستگذاري هايي كه به نام مدرنيزاسيون در كشورهاي جهان آشكار ش كامالً 1960اواخر دهة اما تا 

آشكار شدن در واقع  .داشتدر پي نبراي مردم گرفت پيامدي جز ويراني، وابستگي و فقر مي رت سوم صو

با اين وصف تئوري  37.انجاميد 36»تئوري وابستگي«تئوري مخالفي با نام ظهور پيامدهاي نامطلوب توسعه به 

اهد پيامدهاي مدرنيزاسيون و سياستگذاري هاي توسعه به منوال قبل ادامه يافت به طوري كه امروز ش

با آنچه باعث شگفتي است اينكه . اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي آن در سراسر دنيا هستيم بحرانيِ

كل حيات در كرة زمين را تهديد مي كند، باز هم كه پديدة تغييرات آب و هوايي ناشي از توسعه وجود ظهور 

كه از سياست هاي توسعه حمايت تند هس در كشورهاي ضعيف و تحت سلطه سياستمداران و سياستگذاراني

 اوو در كردار اين تضاد شديد در دانسته هاي بشر ! مي بالند در اين راستا مي كنند و به دستاوردهاي خود

و  چرا بعضي تئوري ها، به رغم اثبات شدن نادرستي«موجب شده است كه برخي از انديشمندان بپرسند 

                                                                                        38»آنها، از بين نمي روند؟ ناكارآمدي

آموزش  رنشيني در مقايسه با روستا نشيني،پاسخ به اين سؤال را با اشاره به عواملي چون جذابيت شهغالباً 

مي م ايجاد كرده است رفاهي كه برخي فناوري هاي مدرن براي توده هاي مرداجباري كودكان و نوجوانان و 

مثل پديدار شدنِ كالن  -واقعيت اين است كه بسياري از مسئله سازترين ناكامي هاي توسعه اما . دهند

و  پس از اتمام آموزش ها براي خود اشتغالزاييشهرهاي خفقان آور و مرگبار، ناتوانيِ فزايندة جوانان در 

از . توسعه اند به ظاهر ارزشمند ه از همين ويژگي هايدقيقاً برخاست -به سوخت هاي فسيلي  فزايندهاتكاي 

پاسخي كه در عمق مي يابيم، عامل مشتركي است كه اما . اند و ناكافي اينگونه پاسخ ها، سطحياين رو 

توسعه صنعتي توسط مردم و مسئولين در جوامع كهن را توخالي و سراب گونة  خصوصياتاستقبال از اين 

                                                . است »تحقير« احساسيِ ل همان چاشنيِموجب شده است و اين عام

بهره گيري از استراتژي تحقير به صورتي روشمند و علمي، با هدف ترويجِ توسعه در جهان پس از پايان 

اطالعات . تاس 39»گرگوري بيتسون«انگليسي تبار  دستاوردهاي مردم شناس آمريكاييِاز  جنگ جهاني دوم

  :مستند مي سازددهة اخير، را  7در در ترويج توسعه  نقش تحقير ويزير در مورد پيشينة علمي و تحقيقاتي 

 اختيارپژوهشي خود را به صورت عملي در  -يافته هاي علميبود كه  مردم شناسانياز جمله  آقاي بيتسون

ادارة خدمات «به عنوان يكي از همكارانِ  ي، ودر طول جنگ. قرار داددر جنگ جهاني دوم نيروهاي متفقين 

بر عليه  تغيير نام يافت،» سيا«جنگ به سازمان پس از خاتمة ، يعني همان سازماني كه آمريكا 40»راهبردي

پروپاگان «يكي از خدمات او تهية . كردنيروهاي ژاپني در عرصه هاي نبرد در آسياي جنوب شرقي خدمت 

پروپاگان سياه . پخش مي شد) ژاپني ها= (اي گمراه كردن نيروهاي دشمن بود كه از طريق راديو بر 41»سياه

. تصور مي كند پيام از راديوهاي خودي است اواساساً روشي براي ارسال پيام به دشمن است به گونه اي كه 

را به مراتب  در نبردها) دشمن(او در چنين پيام هايي، با گنجاندن زيركانة اطالعات نادرست، وضعيت 
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تئوري خود به نام اصولِ بيتسون از  امر،در اين  .از طرف مقابل جلوه مي دهنداني تر و ضعيف تر بحر

           43.نيروهاي دشمن شود مياناستفاده مي كرد تا موجب نابساماني و بي نظمي در  42»شيزموجنيس«

هاداتي در مورد پيشن، نوشت به مسئولين ادارة خدمات راهبرديكه در گزارشي  بيتسوندر همان زمان 

متفاوت با روشي كه انگليسي ها و هلندي ها قبل از جنگ اتخاذ كرده بودند  - چگونگي مديريت مستعمرات 

- مطرح نمود. بر اساس اين گزارش، بيتسون اعتقاد داشت كه كار ادارة تاراجِ منابع سرزميني در مستعمرات 

مي بايد به خود بوميان سپرده شود. او همچنين اعتقاد داشت كه گردآوري اطالعات مردم شناختي از بوميان 

بايد الزاماً از نزديك صورت بگيرد تا پژوهشگران از روابط بين نهادهاي بومي، كليه سنت ها و رسومات، 

                                                                                   44.دنآگاه شو ة بوميانمراسم آييني و غير

تحت سلطه به بوميان اطمينان كامل  منابع سرزمين هايِ تاراجسپردن كارِ  كسون از كارآيي استراتژيتبي

داشت چون او در تحقيقات مردم شناختي خود چيزهايي آموخته بود كه مي توانست فرمانداران و مديران 

ر قالب تئوري شيزموجنيس تدوين وي اين يافته ها را د. آمريكايي در مستعمرات را در اين راستا مدد دهد

كرده بود. او معتقد بود كه با استفاده از اين نظريه مي توان هر جامعه اي را به سوي رها كردن داوطلبانة 

انجام كارها، يعني دقيقاً همان اهداف تئوري مدرنيزاسيون،  روش هاي سنتي خود و قبول شيوه هاي مدرنِ

                                                                                                                        . سوق داد

نيروهاي روس در رويارويي با  از شيوة برترِدر اين گزارش براي متقاعد كردن مخاطبين خود آقاي بيتسون 

نيروهاي روس با بوميان وي، بنا بر مشاهدات . بوميان ساكن در جوامع واقع در سيبري مثال آورده بود

تشويق مي را  بوميان برعكس، روس ها. بر سر كنار گذاشتن روش هاي سنتي خود ستيز نمي كردندسيبري 

را عمالً  روش هاي خودكه در مورد روش هاي سنتي خود بيشتر صحبت كنند و چگونگي عملكرد  كردند

شيوه هاي خود اقدام به نمايش دادن روس ها  خود، نظاميِ چيرگيِبه رخ كشيدن اما سپس، با . نشان دهند

بيتسون از اين مشاهدات نتيجه مي گرفت كه وقتي دو گروه با هم رو در رو مي شوند، . به بوميان مي كردند

گروه  ؛باال را دارد تنها كافي است كه روش هاي خود را به نمايش بگذارد دست ،گروهي كه از نظر قدرت

تقليد را مي پذيرد و از آنها  اين روش ها ،خود به خود طرف برتر،متفاوت ي با مشاهدة روش هاتحت سلطه 

45.دست يابدكرده است مسلط مي كند چون مي خواهد به همان برتري هايي كه گروه سلطه گر را بر اوضاع   

ضمن نمايش ، سرزمين آنانو  تحت سلطه بهره كشي از جوامعاستعمار در  پيشِ رويپس براي رفع موانع 

دادن روش هاي به اصطالح «مدرن» يا «پيشرفتة» خود، استعمارگران بايد به هر نحو ممكن به طور مستمر، 

بين دو  »قياس«و اين امر از طريق زنده نگه داشتن . يادآوري كنندتحت سلطه  خود را به مردمِ استيالي

                                    .كارها امكانپذير مي شودچگونگي انجام در  »تفاوت ها برجسته كردن«جامعه و 
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به تدريج تحت سلطه  ة، جامعو كنار گذاشتن روش هاي پيشين خود روش هاي جديد پس از پذيرفتنو 

براي افرادي كه با استفاده از . خود را خود به دست بگيرد سرزميني كه كار تاراج منابع مي شودآماده 

گ ها و تمدن ها مي كنند مهم نيست كه اساساً دو فرهنگ يا شيزموجنيس اقدام به مقايسة تحقيرآميز فرهن

چگونه مي توان دو جامعه را با هم مقايسه كرد و يكي را برتر از ديگري خواند  .دو تمدن مقايسه پذير نيستند

و ويژگي هر يك از آنها در ارتباط با شرايط اقليمي و طبيعي خود و متأثر از رخدادهاي تاريخي وقتي كه 

تا چه مهم نيست كه همچنين براي تحقيركنندگان در توسعه  است؟خاص خود شكل گرفته نگي هاي فره

جامعه سازگارتر و تا چه حد روش هاي جديد  و فرهنگ يبا محيط طبيعي، اقليم بوميحد راه و روش هاي 

تحت جامعه  تنيافسوق توسعه را راضي مي كند  خواهانِ آنچه تحقير كنندگانِ. ستابا اين معيارها ناسازگار 

تاراج دارايي هاي و به جاي آن اتخاذ روش هاي توسعه براي سلطه به سوي رها كردن روش هاي بومي 

                                                                                    .است به نيابت از استعمارگرانسرزميني 

«شيزموجنيس» در لغت يعني «ايجاد نفاق». به بيان ديگر، فرآيند قياس بين دو گروه از انسان ها كه اساساً 

غير قابل قياس اند موجب مي شود كه فاصله اي بين آنها به وجود آيد. گروه تحقير شده كه در اين قياسِ 

 پست تر و ضعيف تر جلوه داده مي شود مي كوشد كه اين فاصله را از طريق تقليد از طرف هدفمند، طرف

اما از آنجاييكه . به توان هاي طرف برتر دست يابدهم و  ديگر سزاوار تحقير نباشدهم كمتر كند كه برتر 

استعمار مي طلبد كه بهره كشي از جوامع ادامه يابد، فرآيند قياس، فاصله، تحقير و تقليد مي بايد بنا بر 

اه و روش هاي بومي خود را كنار تمامي ر تحت سلطهكه گروه  زمانيو اين فرآيند تا . استمرار يابد ،ضرورت

، حتي اگر به تضعيف، وابستگي قرار دهد ادامه مي يابدو به طور كامل اهداف استعمار را اهداف خود  گذاشته

                                                                                 . و نهايتاً نابودي گروه تحقير شده بينجامد

انجام پژوهش هاي مردم شناختي همچنين بر بيتسون  ، اشاره شد كه درمكاتبات خود با مسئوليندر باال

پديدة را شيزموجنيس دليل او براي پافشاري بر اين اصل اين بود كه وي . تأكيد داشتو از نزديك تر دقيق 

هميشه وجود داشته  جامعه گروه هاي قوي تر و ضعيف ترِ تعامل بيندر تمامي جوامع، . نمي دانستجديدي 

 در جوامع كهن اما. استبراي تأمين نيازهاي اساسي زندگي اجتماعي بين انسان ها  تعاملاز مسلم بخشي و 

 در استعمار مستمر تحقيرِاز تشديد شونده، به صورتي كه ) واكنشي(= ي هرگز به بازخورد تعامالتاين 

در  46»اياتمول«قوم ميداني خود در ميان بيتسون از طريق پژوهش هاي  :منجر نمي شد حاصل مي گردد

همواره ميل  مي كنند كهعمل  هايي يكپارچه چونان سيستم ،آموخته بود كه فرهنگ ها و تمدن هاگينة نو 

درست . دهند ينشان مخود  اصليمسير  گشت بهبازبه  ميل ،دارند و در صورت بروز تغييراعتدال حفظ به 

و  )در پيشه ها(استاد و شاگرد  ،و رعيت مالكبيم مثالً  -در جامعه نابرابر تعامل بين گروه هاي است كه 

، متمدنِ كهناما در جوامع . منجر مي شود بين افراد طبعاً به مشاهدة تفاوت هايي در توان و امكانات - غيره
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 ايجاددر نتيجه مانع و مي شد  بين گروه ها بي اساس كه مانع قياسِ شتنيز وجود دارسومات و سنت هايي 

حفظ رسومات سنتي در اين جوامع، يكپارچگي جامعه را . ديمي گردو نفاق حقارت و ايجاد فاصله  احساسِ

اقشار جامعه، د كه همة دنهمگان متذكر مي ش اين سنت ها چرا كه از طريق مشاركت همگاني در مي كردند

باهم قابل مقايسه دليل  به هميناند و  الزمبراي بقاي جامعه ديگرند و لذا همگي يكمكمل  غني و ضعيف،

نفاق بايد از اين سنت ها باخبر باشند و با تضعيف آنها  گراناستعماراز منظر نظرية شيزموجنيس،  47.نيستند

، از بيرون و در و در ميان اقشار مختلفجامعه  بطندر  »تقليد- تحقير-فاصله-قياس«افكني از طريق فرآيند 

                                                                                                   48.برقرار نگه دارندرا  درون،

و به تدريج به عنوان رويكرد اصلي  كارگر افتاداسناد تاريخي نشان مي دهد كه پيشنهادات گرگوري بيتسون 

عد از جنگ جهاني مديريت در توسعه و ترويج سيستم هاي آن در سرزمين هاي تحت سلطه در دهه هاي ب

اينكه طي سال هاي جنگ، طراحي سيستم هاي خودكار در سالح هاي ضد بيشتر توضيح . دوم قرار گرفت

گرفت كه با همكاري رياضيدانان و اساتيد رشتة  قراراز جمله اولويت هاي نيروهاي نظامي آمريكا  ،هوايي

اين دستاوردهاي بزرگ در ايجاد سيستم الهام گرفته از . به ثمر رسيد ي آن كشورمهندسي در دانشگاه ها

بيشتري از مسئولين  در روزهايي كه جنگ به پايان خود نزديك تر مي شد، تعداد، در تسليحات هاي خودكار

تفكر و رفتار انسان ها در مقابله با شرايط خود كنجكاو » خودكار كردن«نسبت به چگونگي  و دانشگاهيان

از جمله  -مستلزم مطالعة همزمانِ علوم اجتماعي و ديگر رشته ها قطعاً دستيابي به چنين هدفي . شدند

از اين رو . بود -و غيره ) رسانه(روان شناسي، علوم اعصاب، فلسفه، الكترونيك و علوم رايانه، ارتباطات 

از برجسته ترين اساتيد جهان در اين رشته ها را در گروهي كه بعدها  انجمنيسازمان اطالعات آمريكا، سيا، 

اعضاي اين گروه هر يك استادي مسلم در چند رشته . شناخته شد گرد هم آورد 49»سايبرنتيست ها«ه نام ب

مالي يبرنتيست ها با حمايت ، سا1953تا  1946بين سال هاي . نداز حوزه هاي پژوهشي و آموزشيِ نامبرده بود

نقشة راه  ،ري همايش هايي، با برگزا50»بنياد مي سي«يكي از بنيادهاي صنعتي به نام  سازمان سيا و 

                                                            .تحقيقاتي دهه هاي بعد را با همكاري يكديگر ترسيم كردند

تعهد ايشان به رويكرد چند رشته اي برخاسته از زمان خود برتري اين گروه بر ديگر انجمن هاي آكادميك 

بهتر يگر آنان باور راسخ به نگرشي سيستمي به چيزها و پديده ها براي درك وجه مشترك د. در پژوهش بود

به بيان ديگر، اين دانشمندان با اشراف بر چند رشتة مختلف واقف شده . بودو كنترل عملكرد آنها رفتار 

 و اينكه با مطالعة. قابل شناسايي است» سيستم«بودند كه در تمامي حوزه هاي مطالعاتي چيزي به نام 

با هم و با  -اعم از سيستم هاي اجتماعي، طبيعي، بيولوژيكي، الكترونيكي و فكري  -دقيق ارتباط سيستم ها 

تحقيقات مشترك و . تغيير دادآنها را محيط اطراف مي توان آنها را به خوبي شناخت و در صورت لزوم 

دو فعاليت هاي سايبرنتيست ها در  51.انجاميد »علوم شناختي«جداگانة اين دانشمندان نهايتاً به پايه گذاري 
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دهة 1940 و 1950 ميالدي و تأثير يافته ها و مكتوبات ايشان بر شكل گيري رشته هاي آكادميك، طراحي 

فناوري هاي مدرن و سياستگذاري ها در آمريكا در نيمة دوم قرن 20، موضوع كتب و مقاالت بسياري است.52 

ردم نگرش سيستمي او در م. ذاران اين گروه شناخته مي شودگرگوري بيتسون به عنوان يكي از بنيانگ

براي ايجاد سيستم هاي سيستميِ ديگر اعضاي سايبرنتيست ها  رويكردبا  شناسي و تئوري شيزموجنيس

گروه براي طراحي سيستم اين كامالً همخواني داشت و از جمله دستاوردهاي برجستة خودكار در توسعه 

تئوري شيزموجنيس در فرآيند  به بيان ديگر، با كاربردي كردنِ .وب مي شودهاي اجتماعي در توسعه محس

طرد روش هاي بومي، پذيرش روش هاي صنعتي و نهايتاً تاراج استعمار نو، ترويج تئوريِ مدرنيزاسيون، 

                .دارايي هاي سرزميني هر كشور به دست شهروندان همان كشور به فرآيندي خودكار بدل گرديد

 

     اين است؟ مسئله پذيرفتن يا نپذيرفتن: تحقير. 3333فصل 

پس از گذشت بيش از هفت دهه از استقرار رژيم تحقير و توسعه در جهان شاهديم كه بسياري از هم اكنون، 

در جستجوي تحقق الگوي توسعه به سبك غربي، روش هاي بوميِ پيشرفت خود را  ، از جمله ايران،كشورها

دن نهادن به سيستم هاي تحميلي توسعه به تاراج دارايي هاي سرزميني خود به سود كنار گذاشته و با گر

در اين مدت، ثروت كالني كه از اين طريق از كشورهاي تحت تحقير به . تجارت جهاني مشغول شده اند

راي ب بيشتر الزم براي اكتشافات علمي و فناوريو مادي كشورهاي تحقيركننده سرازير شده است، توان مالي 

اين پديدة . را فراهم كرده استبيشتر نسبت به جوامع تحقير شده زمينة برتري جويي  نتيجهايشان و در 

؟ داريمچاره اي جز پذيرفتن آن  ،آيا در برابر رژيم تحقير و توسعه: سؤال مهمي را مطرح مي كندتاريخي 

اما پيش از اين بايد . مثبت است پاسخ به اين سؤال، همانطور كه در اين فصل به آن مي پردازيم، يقيناً

. تعريف و شاخص هايي غير از آنچه الگوي توسعه يا همان مدرنيزاسيون غربي فراهم كرده است داشته باشيم

                                  .يا چنين تعريف و شاخص هايي وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسش نيز مثبت استآ

، به سبك جوامع غربي» توسعه«ن تئوري مدرنيزاسيون با الگو قرار دادن همانطور كه در باال آمد حاميا

و . معرفي كردند» گيعقب ماند«پذيرفتن و پيروي از همين الگو از سوي جوامع كهن را تنها راه رهايي از 

محورِ شيزموجنيس در هفت دهة اخير نيز الگوي پيشرفت غربي را بيش از پيش به -كاربست نظرية تحقير

اما اين قياسِ حقارت آميز كه در رابطه اي . جوامع تثبيت كرده استهمة تنها راه حركت به جلو براي عنوان 

از جنس قدرت و استيال صورت گرفته نوع كامالً متفاوتي از قياس براي سنجشِ «پيشرفت» افراد و جوامع را 

تئوري مدرنيزاسيون و از سوي  ديكته شدهتحقير آميزِ تا زماني كه مقايسة و . كرده استاز نظرها پنهان 

                               .پنهان مي ماند از نظرهااز قياس را بپذيريم، اين روش متفاوت نظرية شيزموجنيس 
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زمان طول كند، خواه ناخواه، در مي كه زندگي ) اقليمي، طبيعي و اجتماعي(انسان در هر شرايط مكاني 

، معلوماتي در )خودشناسي= (شامل دانسته هايي در مورد خود او موالً معاين چيزها . چيزهايي مي آموزد

رفتار با ديگران و شيوه هاي درست و ثمربخشِ ) فناوري/علم= (مورد محيط پيرامون و راه هاي تعامل با آن 

كميت و كيفيت  مقايسة شخص، پيشرفت روش هاي سنجشيكي از در افراد، . است) اخالق= (در جامعه 

ديگر، ميزان پيشرفت بيان به . كه فرد تا رسيدن به سنين خاصي در عمرش فرا گرفته است است معلوماتي

فردي را مي توان با مقايسه كردن شخص با خودش در سنين مختلف محك زد و سنجيد. در مورد جوامع 

هاي اين  شاخص. كردمقايسة جامعه با خودش در طول زمان اندازه گيري  را مي توان از طريقِنيز پيشرفت 

از در تربيت و تعالي نسل هاي جديد طي قرون جامعه روش هاي ابداعي كارآيي  شامل مقايسةسنجش نيز 

طريق خودشناسي، علم/فناوري و اخالق است. با بهره گيري از اين مقايسة خود با خود در طول زمان، جوامع 

همچنين قادرند بر اساس موفقيت جامعه در كاستن هر چه بيشتر از مصرف انرژي و ديگر منابع در رفع 

نيازمندي هاي اساسي مردم، كاهش خشونت در رفتار شهروندان با يكديگر و دستيابي به دستاوردهاي اصيل 

 و ابتكاري مثلِ انواع هنر و راه هاي بديعِ حل مسايل جامعه، پيشرفت خود در بعد زمان را محك بزنند.       

مقايسة خود با خود در طي زمان، داراي بعدي مكاني نيز هست. با در نظر گرفتن شاخص هاي باال براي 

، قياس بين ملت هايي كه از نظر شرايط مكاني بسيار متفاوت اند كامالً بي معني جوامعسنجش پيشرفت در 

سنجش آن در جوامع انساني، اگر گروهي از ايرانيان به شاخص هاي بر اساس اين درك از پيشرفت و . است

، در مقايسه با ايشان اي آمازون مهاجرت كنند، به رغم تمام پيشرفت هاي تمدني پيشينقلب جنگل ه

قادر به در نتيجه و مورد شرايط محيطي و اجتماعي آنجا نمي دانند  قابل مالحظه اي درچيز  آمازون بوميانِ

رتي است كه اين در صو. و نابودي اند ، بيماريمحكوم به گرسنگيو از اين رو،  حفظ بقاي خود نيستند

خود نه تنها در ادامة حيات  ،زندگي كرده و در آن چيزها آموخته اند طقهكه هزاران سال در آن من ،بوميان

در سازگاري بيشتر با محيط پيشرفت كرده و مشكلي ندارند بلكه با گذشت زمان در مقايسه با خودشان، 

                                                                                                           53.سازگار تر شده اند

اي به منطقه  ، از قاره اي كه به نام قارة سبز مشهور شده است،به همين سياق، اگر فردي از كشوري اروپايي

كم بارش در مركز فالت ايران مهاجرت كند، حتي اگر وي مخترع پيشرفته ترين ماشين آالت صنعتي يا 

ناشناس كه قدم به آن گذاشته است خشك و  يسفينه هاي فضا پيما باشد، در امر زنده ماندن در محيط

مشكل خواهد داشت. پس روش قياسِ خود با خود در بعد زمان و مكان به ما نگرش ديگري به كل جوامع 

محيط خود، آگاهي از كسب و آن اين است كه هر جامعه با پيشرفت در . كرة زمين مي دهد انساني در

ظهور استعمارِ قدرت هاي  قبل ازتا به بيان ديگر، . تعلق داردكه به آن  شدهپاسدار آن بخش از زمين 
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حفظ كلية هر يك به نوبة خود در و ند بودجوامع انساني به لحاظ تفاوت هاي مكاني، مكمل يكديگر اروپايي، 

                                                                                            .سهيم بودندسرزمين هاي جهان 

در حفظ، نگهداري و اين نگرش متفاوت به پيشرفت و نقش مكمل جوامع انساني براي يكديگر بي شك 

اما . افرادي كه تئوري مدرنيزاسيون را راهنماي خود قرار داده اند نمي گنجدديدگاه در  ،عمران كرة زمين

- فاصله- ، به ما فرصت مي دهد كه چرخة شوم قياسو مستقل نسبت به پديدة پيشرفت متفاوت اين رويكرد

تحقير-  تقليد اروپايي را نپذيريم. مادامي كه پذيرفتن اين چرخة حقارت بار، دامنة انديشة انسان ها را تنگ 

مي كند، نپذيرفتن آن، افق انديشة انسان ها را مي گشايد و ايشان را به تحقيق، نوانديشي و ابتكار عمل فرا 

در چند » مطالعات تحقيرشناسي«شكوفايي حوزه وسيع  ،يكي از مصاديق قابل توجه اين نكته 54.مي خواند

دهة اخير است كه با شناسايي تحقير به عنوان عاملي نافذ در محدود كردن توجه و ادراك جهانيان و مردود 

اما در ادامة . يافته هاي انديشمندان اين حوزه پرداخته ايمه مفصالً ب 4 فصلدر  .است متبلور شدهدانستن آن 

بدور از كه مي پردازيم  ،»د سعيدادوار« عربمتفكر ، جهاني آغازگر اين حركت معرفي نظرات حاضر به فصل

هرگونه تحقيرپذيري، با نگارش كتاب «شرق شناسي»55 از تالشِ سازمان يافتة اروپاييان طي چندين قرن 

                                                                  56.قير مردم خاور ميانه پرده برداشتتح جهت ،استعمار

شواهدي كه در كتاب شرق شناسي آمده است نشان مي دهد كه اگر چه كشفيات آقاي گرگوري بيتسون، 

ير به عنوان يك استراتژي تحقير براي ترويج توسعه در جوامع را نشان داد، اما تحق راه دقيق و سيستميِ

اروپا كه ادوارد سعيد به  19يكي از سخنگويان تحقير در قرن . پيشينة تاريخي درازي است دارايسلطه، 

در مورد او مطالبي كه از . فرانسوي است، لغت شناس و منتقد  57»ارنست رنان«تحليل نظراتش مي پردازد 

جا مانده است با هر استانداردي كه سنجيده شود تبعيض به ملت ها و اقوام غير اروپايي و ديگر مسلمانان 

                                                                                       :است و تحقيركننده نژادپرستانه ،آلود

رهاي خارق اين نژاد قادر به انجام كا. ساخته است] هاي يدي[طبيعت از چيني ها نژادي مناسب براي كار«

. سياهپوستان نژادي سخت كوش اند. غيرت انتظار نداشته باشيداين نژاد اما از  .العاده با دستان خويش است

و اگر با اين نژاد با مهرباني و انسانيت رفتار كنيد مطمئن باشيد كه . اند انبهترين كارگران زراعي سياهپوست

اروپاييان، نژادي از ] اما]. [خواهند دادي سخت ادامه و ايشان به كار زراع[آب از آب تكان نخواهد خورد 

اگر اعضاي اين نژاد فرخنده و واالمقام را به كار با غل و زنجير مجبور بسازيم، . اربابان و جنگجويان اند

از اين رو است كه شرايطي كه كارگران ما . برخالف كارگران چيني و آفريقايي، حتماً آشوب به پا خواهد شد

وب وا مي دارد، كارگان چيني يا برزگران عرب را خوشحال مي كند چرا كه آنان ذره اي حس نظامي را به آش

      58».هر يك از اين نژادها را به كار خاص خود بگماريم همه چيز روبراه خواهد بود] پس اگر. [گري ندارند
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رنان بيانات تند آقاي  ،يالديم 1883مارس  28فرانسه به تاريخ در دانشگاه سوربن خود  يدر سخنراني جنجال

نمونه هايي از سخنان وي در زير آوردن  59.نمودو تعصب آلودي را مشخصاً متوجه مسلمانان، به ويژه اعراب، 

اين نه به منظور بررسي صحت و سقم آنهاست چرا كه تناقض گويي ها، اطالعات ناقص و ادعاهاي بغض آلود 

تأثير مسلم  در تأييد پر شمار و انتشار متون پژوهشيِ ، بعد از گذشت نزديك به يك قرن و نيمشخص

اين نمونه ها اما  60.تنگذاشته اسجدي باقي  مسلمانان در شكوفايي علم در اروپا، ارزش چنداني براي تحليلِ

به خواننده فرصت مي دهد كه عامل قياس به منظور تحقير در رابطه اي از جنس قدرت و استيال را در اين 

                                                                                                           :كندشناسايي سطور 

هر كس كه به شرق و به آفريقا سفر كرده است به چشم خود ديده است كه كوته نظري مؤمنان به دين به «
الدين كه دور سر آنان كشيده شده باشد، ايمان اين مؤمنين چونان حلقه اي پو. چه صورت عمل مي كند

اينان قادر به يادگيري چيزي نيستند و از قبول انديشه . غير قابل نفوذ كرده است مطلقاًمغز آنها را براي علم 
                                                                                                               ».هاي نو عاجز اند

  
اروپاييان ] فرهنگ[روح  ،مسلمان احترامي براي آموزش و پرورش يا علم قايل نيست، در صورتي كه اين دو«

                                                                                                            ».را تشكيل مي دهد
 

فته است و تكامل خارق العادة خود، كه غايتي جز آزادي كاملِ روح آدمي است نخواهد اروپا نبوغ خود را يا«
                                                                                                    ».را آغاز كرده است ،داشت

 
ارد مسجدي نشده ام كه مرا از نظر احساسي دارد، من هرگز وهم  ي زيباياسالم به عنوان يك مذهب اجزا«

  ».حتي مي توانم بگويم كه اين احساسات خالي از افسوس نبوده كه چرا مسلمان نيستم. منقلب نكرده باشد
 

با كشتن علم، خود را كشته است و از اين رو در سراسر  .اسالم موفق شده است اما در بدبخت كردن خود«
                                                                                 ».است جهان به زيردست بودن شهره شده

 

خواهد آمد و روزي . برتري نظامي و برتري صنعتي ريشه در علم دارد. علم روح جامعه را تشكيل مي دهد«
آن عدلي كه ذات  منظورم جامعه اي است كه در. علم برتري اجتماعي را نيز به ارمغان خواهد آوردكه 

                                                                »...آفرينش را تشكيل مي دهد در زمين متجلي مي شود
 

كه در سپاهيان صدر اسالم و در توفان هاي خانمان براندازي كه  چهبربريت همانند آن عناصري ازدر آسيا «

اگر در . مي كند قطععلم اينگونه مسيرها را . مي توان ديدرا ده داشتند هدايتشان را آتيال و چنگيز به عه

برابر عمر و چنگيز علم توپخانه وجود داشت اين دو از محدودة بياباني كه از آن خروج كردند بيرون نمي 

، اما همين توپ آورده انددر مورد خشونت سالح هايي چون توپ سخن به ميان  ي كسانخيل. توانستند شدن

                                                                ».مت هاي بسياري به تمدن و پيروزي آن كرده استخد
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و نهايتاً . به دست دهدتنها علم مي تواند اسلحه اي كاري در دفاع از پليدي ها را . خوب است] خيلي[علم «

واقعي، پيشرفتي كه از احترام بشر و آزادي او  پيشرفت. اين سالح است كه پيشرفت را امكانپذير مي كند

                                                                                                           ».جدايي پذير نيست

ق ادوارد سعيد است كه وي در آن نه به تحليل گفته هاي بي اساس شر» شرق شناسي«سطور زير از كتاب 

شناساني چون رنان، بلكه به عنصر قياس و تحقير كه به صورت سازمان يافته توسط غربيان در مورد مردم در 

                                                                             : جوامع غيراروپايي روا داشته شده اشاره دارد

تفاوت هايي وجودي و معرفتي قايل » غرب«و » شرق«ه بين منظور از شرق شناسي سبكي از تفكر است ك«

از اين رو مي بينيم كه تعداد كثيري از نويسندگان كه شعرا، رمان نويسان، فيلسوفان، اقتصاددانان، . است

تفاوت «نمايندگان دولت هاي استعماري در مستعمرات و تئوريسين هاي سياسي را در بر مي گيرند، اين 

را پذيرفته اند و آنها را مبدأ تئوري ها، داستان ها، حماسه ها، توصيفات اجتماعي و  بين شرق و غرب» ها

      61».، آداب و رسوم، تفكر، سرنوشت اين مردمان و غيره قرار داده اند»شرق«سياسي در خصوص مردم در 

عنيِ شرق شناسي ، نيز هست كه ادوارد سعيد در متئوريسين هااما رخدادي تاريخي، نه صرفاً آثار مكتوبِ 

                                                                                                                      :مي گنجاند

متشكل از تجار ادويه، فرماندهان نظامي، [به بعد مي توان به ظهور نهادي قدرتمند  ميالدي 18اواخر قرن از «

و دارندگان كرسي » نخبگان«تعمراتي، تعداد كثيري از نويسندگان و نظريه پردازان، از جمله فرمانداران مس

بيانيه صادر مي كرد، نظريه هاي » شرق«اشاره كرد كه در مورد ] هاي دانشگاهيِ خاص شرق شناسي و غيره

را تعيين ] »شرق«ر د[مطابق ميل خود را تأييد و نظرات مخالف را رد مي كرد، شيوة تعليم و تربيت مردمان 

خالصه اينكه، ... را مديريت مي كرد، و بر آن حكمراني مي كرد اين جوامعمي كرد، اسكان دادن اروپاييان در 

و حكم  ،مي نامد، شكل دادن به آن» شرق«شرق شناسي شيوة خاص غرب در دستيابي به استيال بر آنچه 

                                                                                                           62».راندن بر آن است

به اين معني كه . بشر نيست] ذهن[جهان چيزي جز ساخته » غرب«و » شرق«پس تفاوت جغرافيايي بين «

غوي تفاوت بين دو ايده است كه با به وجود آوردن پيشينة متفاوت فكري، خيالي و ُلخلقِ غرب و شرق صرفاً 

              63».براي هر يك، به نفع قدرت هاي اروپايي، در ذهنيت جهانيان آراسته و واقعي وانمود شده است

تا به در مورد شرق به وجود آمده است كه  افكارسيستمي از ، ميالدي 1840در دهة ن ارنست رنان از زما«

سات آموزشي مرتبط با ديپلمات هاي مؤس، همايش ها و ها بادر دانشگاه ها، كت ،بدون تغييرامروز، 

خيلي بيشتر از مشتي  ماندگاريچنين سيستم  قطعاً. كشورهاي اروپايي و آمريكا، تدريس مي شده است
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به بيان ديگر، شرق شناسي مجموعه اي از خياالت واهي . است ]سخنگويان بد سليقه[ دروغ و خيالبافي

براي به كه نسجم از تئوري ها و راهكارهاي عملي است اروپاييان در مورد شرق نيست، بلكه مجموعه اي م

                                       64».سرمايه گذاري شده استكالن  وجوهيزماني طوالني و  ،آن وجود آوردن

در اين دو . شناخته مي شد پرداختيم »شرق«تا اينجا ما به بررسي آنچه در قرون وسطي و عصر رنسانس «

 ، شماري از عواملِميالدي 18فرارسيدن قرن اما با . سرزمين هاي اسالمي محدود مي شدعصر، شرق به 

اين . كشاندبه سرزمين هاي دوردست، فراتر از كشورهاي اسالمي، را بسط داد و » شرق«مفهوم مرتبط 

ميِ عوامل شامل تالش بيشتر سياحان اروپايي در كشف سرزمين هاي ناشناخته و سفرنامه ها و گزارشات عل

توصيف مي ] يياز نگاه اروپا[سفرنامه نويسان و پژوهشگران بود كه شرق را هر چه بيشتر براي خوانندگان 

و در تمامي اين مستندات كه افق ديد و شناخت اروپاييان نسبت به شرق را گسترش مي داد، اروپا به ... كرد

 ،اين گزارشات از سرزمين  هاي دوردست اساس بر... در مركز جهان قرار داشت] و قاضي[عنوان مشاهده گر 

بايد تأثير آثار تاريخنويسان را نيز افزود كه با شناخت سرزمين هاي تازه كشف شده، مي توانستند به نفع 

     65»].و آن را برتر توصيف كنند[قارة خود، تجربة اروپايي را با تجربة تمدن هاي كهن جهان مقايسه كنند 

يكي از علومي است كه متعلق به تمام بشريت است، علمي كه  قطعاً] انتخصص ارنست رن[لغت شناسي «

انسان ] اقوام مختلف[اعتبار و ارزش آن مبتني بر توجه به وحدت نوع بشر و دانستن ارزش جزييات زندگي 

قوم خاصي  بر عليهاما اگر همين علم به دست كسي قرار گيرد كه مثل ارنست رنان، تعصب نژادي . هاست

مثل اعراب و يهودياني كه با تحقيق در مورد آنها رنان براي خود شهرت و اعتباري به دست  -شد داشته با

همين علم تبديل به ابزاري براي ايجاد تفرقه در نوع بشر و تعيين يك نژاد به عنوان برتر و ديگر   - آورد

                                                                                       66».نژادها به عنوان پست تر مي گردد

، قهرمانانِ 68»لين] ادوارد ويليام[«رنان و ] ارنست[، 67»دو ساسي] سيلوستر[«در مطالعات مرتبط با اسالم، «

اين امر . شرق شناسي را ريختند هم شالودة علمي و نظريِ اين سه با.. .پيشقراول در شرق شناسي بودند

بود  افكاريوعه آثار اين افراد را در بر مي گرفت، بلكه فراهم كنندة واژگان شرق شناسي و بزرگ نه تنها مجم

افتتاح شرق شناسي . كه هر كس ديگري كه مي خواست شرق شناسي كند مي توانست از آنها استفاده كند

به گونه اي كاري كردند كه شرق شناسي نوعي علم به نظر آيد، فرد اين سه . بدينصورت دستاورد كمي نبود

و هر چه ... غايي براي شناخت مشرق زمين جلوه دهد يكه شرق شناسي از ابهام عاري و شرق شناس مرجع

... نيز باال گرفتشناسان در نظر مخاطبين شد، اعتبار شرق  افزودهبر تسلط و نفوذ اروپا در كشورهاي اسالمي 

مقارن  ،19و قرن  18آن در نيمة دوم قرن  ظهور شرق شناسي و شخصيت هاي بنيانگذار و نهادهاي مرتبط با

از آن زمان تا پايان . يكي از دوره هاي بي سابقة تصاحب سرزميني در طول تاريخ استبا مرحلة آغازين 

                             69».خود در آورد درصد كرة زمين را به استعمار 85، اروپا 20در قرن جنگ جهاني اول 
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هد كه به جاي گرفتار شدن در ذهنيت هاي حقارت آميز شرق شناسان، آقاي سعيد سطور باال نشان مي د

اين . پديدة شرق شناسي را زير ذره بين قرار داده و تأثير آن بر ذهن و رفتار جهانيان را بررسي كرده است

را پذيرفتند و  متفكران كه تحقيرست كه با رويكرد ديگر به اينگونه ادبيات ا او» تحقيرناپذيرِ«نشانگر رويكرد 

نيز تفاوتي اساسي دارد و به نتايج متفاوتي دادند سپس خود را در جايگاه مبارزه با تحقير كنندگان قرار 

به  1978در سال كه نخستين بار  سعيد ادواردتعجب آور نيست كه كتاب شرق شناسي  70.انجاميده است

مي شود، حتي بيش از آثار پر ارجاعي  رسيد، يكي از پر ارجاع ترين آثار مكتوب عصر حاضر محسوب چاپ

از نخستين سعيد  73.چارلز داروين 72»منشأ انواع«كارل ماركس و  71)سرمايه( »كاپيتالِ«كتاب  چون

برخي از . به شمار مي آيد 74»يمطالعات پسا استعمار«موسوم به حوزة مطالعاتيِ صاحبنظران و پژوهشگران 

پژوهشگران اين حوزه مشخصاً به مطالعة تحقير از ديدگاه علومي چون روان شناسي، جامعه شناسي، تاريخ، 

بعد به ارائة مجموعه اي از يافته هاي اين پژوهشگران اختصاص  فصل. مردم شناسي و رسانه پرداخته اند

                                                                                                                               .دارد

استعماردر جهانيان و رفتاري و ريشه يابي كنترل ذهني  75»مطالعات تحقير«. 4444فصل   

با برمال كردن موجوديت تحقيرِ سازمان يافته توسط اروپاييان نسبت به شرق، ادوارد سعيد افقي وسيع در 
به روابط بين كشورهاي اروپايي و  تنهاو  يميالد 19قرن استعمارشناسي به روي جهانيان گشود كه فقط به 

در چند دهة اخير پژوهشگران  تعجبي ندارد كه از اين رو. دوكشورهاي خاورميانه و اسالمي محدود نمي ش
. مطرح كرده اند و براي يافتن پاسخ به آنها كوشيده اند در مورد پديدة تحقير در استعمار بيشتريسؤاالت 

                                                                        . سترسش هاپنمونه از اينگونه  چهارسؤاالت زير 
 

پيشينة تحقير در استعمار به چه زماني باز مي گردد؟ -  
؟كرده اندانسان ها يكديگر را تحقير  چگونه -  

- كساني كه ديگران را تحقير مي كنند، چه نگاه و احساس جديدي مي يابند و چه رفتارهايي از آنان سر مي 
                                                                                                                               زند؟

 - كساني كه تحقير مي شوند، چه نگاه و احساس جديدي مي يابند و چه رفتارهايي از آنها سر مي زند؟

. به ارائة خالصه اي از پاسخ پژوهشگران تحقير به  اين پرسش ها مي پردازيم فصلدر ادامة اين   

به چه زماني باز مي گردد؟در استعمار پيشينة تحقير  4.1  
جهان كه تا به امروز ادامه يافته است را به  با ساير مردماروپاييان  تعامل تحقير آميزِ سرآغازپژوهشگران 

قبل از اين واقعة تاريخي، تحقير يك گروه به دست . داده اندنسبت  كشف سرزمين هاي نو در قارة آمريكا
ديني و دشمني بين اقوام بود و به نژاد فرهنگي و ديگر بيشتر تابع مالحظاتي چون تفاوت هاي  يوهگر

باستان اسنادي مبني بر كوچك شمردن ديگران در فرهنگ اروپا و چين از دوران . خاصي محدود نمي شد
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مي  منطقنمي دانست را به اندازه فردي كه  منطقسوف برجسته اي چون ارسطو كسي كه فيل. موجود است
داراي شأني كمتر در  بردگانميالد،  ازپيش  4فيلسوف قرن  ايناز ديدگاه . دانست انسان به شمار نمي آورد

افتخار و مقام را عاري از  خوردة خودشكست  دشمنانِنيز روميان باستان . تا اربابان ايشان بودندانسانيت 
چين  در. به عنوان برده مي دانستند ختنفرو يا، ته شدنسزاوار كشته شدن، به نمايش گذاشانساني و 

، سيوسوكنف پيروانتر از  و از نظر انساني داراي جايگاهي پست خواندندرا وحشي مي  انباستان، بودايي
                                                76.پنداشتندمي  ،)از ميالد پيش 6قرن ( فيلسوف و معلم اخالق چيني

 

بين ملت ها دستخوش  روابط در بعد از كشف قارة آمريكا توسط سياحان و دريانوردان اروپايي، انگيزة تحقير

 وحشيانة ه منظور توجيه رفتارِ، به طور سيستماتيك، بدر اين دوران جديد، تحقير. سي شدتحولي اسا

 هايشانو تصرف سرزمين انسان ها قتل عام ديگر  طبيعي است كه .ا بوميان به كار آمدب اروپايي متجاوزينِ

جلوه طوري بوميان كشورهاي سلطه گر منجر مي شد، ولي نه اگر  دير يا زود به مقاومت در افكار عموميِ

رة آمريكا ناميده مي تا قبل از راه يافتن اروپاييان به آنچه امروز قا 77.نداز انسان كمترانگار  كه داده مي شدند

در ايرلند را  79»سلت«اقوام يا  78»ها سامي«شود، اروپاييان برخي از اقوام بومي ساكن در شمال اروپا مثل 

به طور كلي، در ذهنيت و . خطاب مي كردند» ميمون«سلت ها را ايشان  مثالً. كمتر از انسان مي دانستند

زندگي مي كردند ولي هرگز ديده  مسكون جهانِوردست داروپاييان قرون وسطي، اقوامي كه در كرانه هاي 

، 1تصوير (. نشده بودند را در عالم خيال خود با اندام هاي عجيب تصور مي كردند و به تصوير مي كشيدند

 بي نقصيبودند و آناتومي و كامل سالم از نظر فيزيكي از اين رو، ديدن بوميان در آمريكا كه  )»ها پيوست«

و در غياب تفاوت هاي . انورداني چون كريستف كلمب و همراهانش دور از انتظار بودداشتند براي دري

از اين رو، . فيزيكي، آنان مي بايستي تفاوت هاي ديگري براي كمتر از انسان جلوه دادن بوميان مي يافتند

                                         80 .به بوميان دادن يكي از روش هاي تحقير قرار گرفت» آدمخواري«نسبت 

دي با حمايت خانوادة سلطنتي اسپانيا به ميال 15ن ، دريانورد ايتاليايي كه در اواخر قر81كريستف كلمب

به عنوان دريانوردي شجاع و رشيد كه نقشي اساسي در  اًغالبتاريخساز خود اقدام كرد،  سفرهاي درياييِ

در اياالت متحده براي يادبود اين شخصيت . شود كشف و توسعة قارة آمريكا ايفا كرده است شناخته مي

به  اما اسناد دست اولِ 82.گرفته مي شودجشن به افتخار او  ههر سالكه اند تاريخي روزي را مشخص كرده 

                            . كلمب و برخي از همراهان وي، داستان ديگري را حكايت مي كندشخص جا مانده از 

اسپانيا به  عنواني كه پادشاه(» ژنرال دريانورد« خود دفتر خاطرات مثل اين اسناد،ندي از ، چروزشمار زيردر 

 بخش هايي از قارة آمريكا آغازينِ تصرف و برخي از همراهان وي در روزها، ماه ها و سال هاي) داد كلمب

تالشِ بين قاره اي، و  براي درك انگيزة كريستف كلمب و حاميان مالي وي در اين 83.استمرجع قرار گرفته 

و تعجب . به شرح ندارد ينياز آنچه در زير مي آيدبوميان جزاير كارائيب، خواندن » آدمخوار«دليل وي براي 
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تحقيرشناس، تجاوز كريستف كلمب به قارة آمريكا را نقطة عطفي در پديدة تحقير  آور نيست كه پژوهشگرانِ

                                                                  :مي دانند در روابط بين اروپاييان و ديگر مردمان جهان

مي ) »انسان هاي نيكخواه«( 84»تائينو«مردمي كه خود را  پيش از تولد عيسي مسيحسال  800با تقري  -
 بودوم اين ويژگي برجستة اين ق. ند در منطقه اي كه امروزه جزاير كارائيب نام گرفته است پديدار شدنديدنام

هيچ كس در  ؛قادر بودند جمعيتي چند ميليوني را غذا بدهندخود منطقه  كامل با طبيعت سازگاريِكه با 
فرهنگ در بين ايشان . شتورزش و شعر طرفداران بسياري دا در فرهنگ تائينو. اين جامعه گرسنه نمي ماند

ود را محدود به يك جزيره نمي خ سرزمين انايش. بودابتكار و اختراع براي رفع نيازهاي جامعه بسيار قوي 
يكي از . كردندسفر مي بين اين جزاير  ساختندو به راحتي با قايق هاي كوچك و بزرگي كه مي  دانستند
كه او هرگز دو بوميِ تائينويي را نديده كه باهم نزاع  كرده استهمراه كريستف كلمب گزارش  انِكشيش
اما  مشدكه گاه شعله ور مي  شتوجود دا» كاريب«و قوم ديگري به نام اما جنگ و گريز بين اين قوم . كنند

                                                                                    . نبودهرگز به قصد نابودي طرف مقابل 
 

مقارن با شواهد تاريخي، بر اساس . در ايتاليا به دنيا آمد »آجنو«كريستف كلمب در شهر ، 1451سال در  -

آمريكاي (ميليون نفر در سرزميني كه هم اكنون قارة آمريكا  100تا  70جمعيتي بين تولد وي در اين سال، 

اين جمعيت ميليوني شامل مليت هاي . ناميده مي شود زندگي مي كردند) شمالي، مركزي و جنوبي

                                                                   . زبان مختلف تكلم مي كردند 2000بود كه به  متعددي

پايتخت امپراتوري خود بر عنوان آن را به  و افتادعثماني  اننبول به دست تركشهر استا ،1453ل در سا -

                      .ساختاين رخداد، تجارت با كشورهاي آسيايي را براي تجار اروپايي مشكل آفرين . گزيدند

به . گذاشتخود را با پادشاه پرتقال در ميان  جديدكلمب فكر كريستف نخستين بار  براي ،1484سال در  -

 نستندمي تواآن در شبه قارة هند و سرزمين هاي پيراموني  اروپا براي رسيدن به طرف هاي تجاري وينظر 

و  برونداز طريق دريا به سوي غرب  ستندمي تواندريانوردان يعني به جاي رفتن به شرق . دننزبزمين را دور 

اما پادشاه پرتقال پيشنهاد . ه باشندبدون اينكه با امپراتوري عثماني برخوردي داشتبرسند به مقصد  نهايتاً

                                                                                                               . كردكلمب را رد 

سپانيا فرديناند و ملكة وي ايزابال با سفر دريايي كريستف كلمب از غرب به پادشاه ا ،1492آوريل در  -

د تمامي ثروتي كه از اين طريق به دست مي آيد از آن درص 10اين شرط كه به . هندوستان موافقت مي كنند

مي دهند و او را فرماندار و نايب پادشاهي  »دريانوردژنرال «فرديناند و ايزابال به كلمب عنوان . اسپانيا باشد

مت ها و بر اساس اين توافق، اين س. اسپانيا در هر سرزميني كه او در آن فرود آيد نامگذاري مي كنند

                                                                            . مي رسيدهم و به فرزندان كلمب  بودموروثي 
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از دور خشكي را مي بيند و فرياد  85»خوان رودريگز برمخو«ي از ملوانان كلمب به نام يك، 1492اكتبر  12ر د - 

كلمب اين بخش از وقايع را بدين صورت اصالح مي كند كه خود او بوده كه اول  »!خشكي، خشكي«: مي زند

دي تعلق مي گرفته را از آن خود بار خشكي را ديده است و به اين بهانه حقوق مادام العمري كه به چنين فر

كلمب از سوي بوميان هداياي بسياري . مي رسند 86»گواناهاني«كشتي ها به جزيره اي به نام . مي كند

اولين چيزي كه او مي كوشد تا از . دريافت مي كند اما او در عوض مشتي چيزهاي كم ارزش به آنها مي دهد

تغيير مي » فرديناند و ايزابال«كلمب نام جزيره را به  .يا خيرآنها بپرسد اين است كه آيا آنها طال دارند 

                                                                                                                            87.دهد

:اينچنين توصيف مي كند ، بوميان راكلمب در خاطرات خود براي اين روز  

وقتي من شمشيرهاي . غير مسلح اند و كالً از چيزي به نام سالح براي كشتن ديگران بي خبرند] بوميان[  -

به نظر . [خودمان را به آنها نشان دادم، از روي بي اطالعي شمشير را با لبة تيزش گرفتند و خود را بريدند

استفاده مي كنند از نوعي ني  براي شكاربوميان نيزه هايي كه . هن نيستاينجا خبري از آ] مي آيد كه

. دندان ماهي ساخته اند ازنوك تيز برخي از آنها را . باشد يساخته شده است بدون اينكه قسمتي از آن فلز

                           . تيز كرده اند] بدون استفاده از دندان ماهي[نوك تيز ديگر نيزه ها را با ترفندي خاص 

: ي افزايداكتبر، كلمب م 14و  13زهاي روو در خاطرات خود براي   

همه رشيد و قدبلند و . همه جوان بودند. آمدند] تائينو[به محض اينكه روز باال آمد، تعداد كثيري از مردان  -

 رنگ پوستشان اصالً. چشمان آنها ريز نيست، بلكه بسيار جذاب و دوست داشتني است... همگي بسيار زيبا

]. سالم[پاهاي راست و قوي دارند، همه مثل هم ... جزيرة قناري استسياه نيست، همانند اهالي 

                                                  . دارند ي متناسبشكم گنده نيستند و اندام] مثل ما[هيچكدامشان 

و برخي خوراكي براي ما آب آوردند  هابرخي از آن... دارندلطيفي طبع و  اند اينها مردماني بسيار مهربان -

برخي از آنان، وقتي ديدند كه ما تمايلي به پياده شدن از كشتي نداريم، خود را به آب زدند و . هاي مختلف

. ما از حركاتشان اينطور فهميديم كه انگار فكر مي كنند كه ما از بهشت آمده ايم. شناكنان به سوي ما آمدند

بياييد «: زدندزن و مرد، خطاب به اهالي كه دورتر بودند فرياد ، پيران آنان به كشتي آمد و مابقي آنانيكي از 

                                      88».ببينيد مرداني كه از بهشت آمده اند؛ براي آنها خوراكي و نوشيدني بياوريد

ه فكر برده طال، كلمب باز وجود نامطمئن روز بعد از رسيدن به اين سرزمين جديد،  ، يعني دواكتبر 14در  -

آنها وقتي عاليجنابان دستور دهند، ... «: در نامه اي به حاميان سلطنتي خود مي نويسد. داري مي افتد
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توان  نفر مي 50با كمك . گرفترا مي توان به سادگي به اسپانيا منتقل كرد يا همينجا به اسارت ) بوميان(

                                             .وادار كردصدها تن از آنها را مرعوب و تحت سلطه گرفت و به هر كاري 

اسپانيا همراه با يادداشتي براي پادشاه ايشان را از بوميان تائينو را مي ربايد و  تن 10كلمب  ،نوامبر 12در  -

                         ».جنابان مي آورنديكودك براي عال 3رأس زن، بزرگ و كوچك و  7مردانم «: مي فرستد

. دو تن از اسيران موفق به فرار مي شوند، نوامبر 17در  -  

او دشت هاي . مي نامند نزديك مي شود 89»يتيه«آن را كلمب به جزيره اي كه تائينوها  ،دسامبر 9ر د -

      . نامگذاري مي كند 90»اسپانيوال«او اين جزيره را . توصيف مي كند» جهان در زيباترين«اين سرزمين را 

صورت كلمب با انگيزة يافتن طال  سه ماه نخست، همة فعاليت هاي، در اين 1492 سامبردو  نوامبر، اكتبردر  -

خداوند مرا راهنمايي خواهد كرد «: بر در دفترچة خاطرات خود مي نويسددسام 23تاريخ وي در . مي گيرد

                        ».شناسند خيلي از بوميان مي گويند كه طال را مي. كه طال بيابم، منظورم معدن طالست

در محدودة اسپانيوال به سنگ هاي بزرگ  ،، يكي از كشتي هاي كلمب91»انتا مارياس« ،دسامبر 25تاريخ در  -

. وندكلمب و ملوانانش مجبور به تخلية كشتي مي ش. زير آب برخورد مي كند و به شدت صدمه مي بيند

به نقل . مي گريد خبردار مي شود مصيبت، وقتي در مورد اين 92»يناگاراگواك«رهبر تائينوها، مردي به نام 

اينها ... حتي يك بند كفش هم گم نشد«ري كه ه طوبو ملوانانش مي شتابند  اواز كلمب، تائينوها به كمك 

معتقدم كه از اين نژاد بهتر و از اين ... بي خبرندطمع چيزي به نام مردماني به غايت مهربان اند كه از 

                                                                                        ».برتر در جهان وجود ندارد سرزمين

كلمب به گروهي از ملوانانش دستور مي دهد كه قلعه اي جنگي با برج و بارو بسازند چون  ،امبردس 26در   -

با عشق و «نشان داده شود كه ايشان بايد  بوميانت كه به مي نويسد كه الزم اس كلمب. او عازم اسپانيا است

                                                                        . شاه و ملكة اسپانيا ببندندخدمت كمر به » خوف

مي  قلعه ساختناز ملوانان را به كار  تن 39 او. براي ترك هيتي آماده مي شود ، كلمب1493ژانويه  2تاريخ در 

                                        . معدن آن است آنها جستجو براي طال و ديگرگمارد و تأكيد مي كند كه كار 

و زماني كه وي در يكي از . خبر اولين درگيري بين ملوانان و بوميان به گوش كلمب مي رسد ،ژانويه 13ر د -

خيلي از بوميان در تدارك اند كه به مسيحيان «: ه كند، مي نويسدجزاير پهلو مي گيرد كه تير و كمان تهي

و يكي را از ناحية پشت و  مي كننداما اسپانيايي ها آنها را غافلگير . حمله كنند و آنها را به اسارت بگيرند

ت او افسوس مي خورد كه چرا تعدادي از آنان را به اسار» .كنندمي ديگري را با تير از ناحيه سينه زخمي 

                                                                                       . نگرفته و باخود به اسپانيا نبرده است
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همراه به او چيزهاي باارزشي با خود . سفر بازگشت به اسپانيا، كلمب دست خالي است در، فوريه 15ر د -

در اسپانيوال مقادير زيادي «: او مي نويسد. نويسد، دروغ مي گويد در نامه اي كه در راه مي. نياورده است

                                                                ».ادويه و تعداد زيادي معدن طال و ديگر فلزات يافت شد

مب برنامه ريزي مي زابال به كلمب خوش آمد مي گويند و براي سفر دوم كلفرديناند و اي ،اواسط آوريلدر  -

مابقي با . دو سال بعد مي ميرد كهه به اسپانيا آورده شده، يكي در اسپانيا مي ماند بومي كتن  ششاز . كنند

                                         . كلمب عازم سرزمين خود مي شوند، كه سه تن از آنها در راه تلف مي شود

مانده اند با بوميان بدرفتاري مي كنند و در  93»الناويداد«اني كه در جزيرة ملوان، 1493اكتبر  -سپتامبردر  -
            . ، تمام اسپانيايي هاي جزيره را مي كشد94»كااونابو«رهبر تائينوها به نام  واكنش به اين بد رفتاري

 

 1500تا  1200تي و بين كش 17ناوگان او در اين سفر شامل . مي شود آغازسفر دوم كلمب ، 1493سپتامبر  25ر د -
       .كلمب فشار زيادي احساس مي كند كه اينبار به وعده هاي خود به پادشاه و ملكه وفا كند. جنگجوست

 
مردان او به ساحل  95»پهگوادالو«ناوگان كلمب به جزاير كارائيب مي رسد و در جزيرة ، 1493نوامبر  3 در -

ختر د 12اراج مي كنند، به نقل از فرناندو، پسر كلمب، آنها مي روند و هر چه كه به دستشان مي رسد را ت
                                                                           .بسيار زيباي تائينويي را مي ربايند» پلپل مُت«

 
اع از خود به اسپانيايي و اسپانيايي ها، بوميان در دف كاريب در يك درگيري بين بوميانِاواسط نوامبر، در  -

واكنش به اين  در. و يكي ديگر زخمي مي شودكشته ها تيراندازي مي كنند كه بر اثر آن يك اسپانيايي 
            . يكي از آنان را زنده تكه تكه مي كنند و مي كنند دستگيررا بوميان ، اسپانيايي ها تعدادي از عمل

 
تي كه در اختيار دارد را براي تأمين آذوقه به اسپانيا باز مي كش 17 فروند از 12كلمب ، 1494ة فورياوايل  -

او اين كار . »مرد، زن، پسر و دختر« -در اين سفر، چند ده برده از بوميان به اسپانيا برده مي شوند . گرداند
تزكيه  ند و از اين رو، بردگي براي ايشان حكمآدمخواراينها «: خود را با نوشتن اين جمله توجيه مي كند

او به پادشاه و ملكه توصيه مي كند كه از اين به بعد در ازاي آذوقه و ديگر مايحتاج ارسالي، » .نفس را دارد
از هر كشتي حامل  همچنين پيشنهاد مي كند كه» .بردگاني ورزيده و باهوش«اسپانيا برده دريافت كند، 

يكي از كشيشان مسيحي ناظر بر . وت كندبردگان ماليات دريافت شود تا دولت نيز از اين رهگذر كسب ثر
ي صرفاً براي توجيه آدمخواراتهام «: در خاطرات خود مي نويسد 96»كاساس سال د هبارتلم«اين قضايا به نام 

                          ».خشونت، بي رحمي، تاراج و كشتاري است كه هر روز نسبت به بوميان اعمال مي شود
 

گجو به سراغ يكي از رهبران بوميان جن 400با  97»اُخدا«ي از فرماندهان كلمب به نام يك، 1494آوريل  9ر د -
مي زند و به اين  از آنها انگ دزدي، به يكي شاو و تعدادي از خويشاوندان مي رود و پس از دستگير كردنِ

دا با اسراي خود وقتي هوجي. را قطع مي كند رهبر بوميانبهانه براي مرعوب كردنِ بوميان در مأل عام، گوش 
سر اسيران را جار بريدنِ خبر قريب الوقوع به جزيرة ايزابال باز مي گردد، كلمب دستور مي دهد كه جارچي 
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 !چه راه زيبايي براي ترويج عدالت و دوستي«: مي نويسد] با طعنه[در اين مورد بارتلمه د الس كاساس . بزند
دستگير كردن يك پادشاه، تصرف سرزمين او و سپس  -خداچه راه خوبي براي نشان دادن جذابيت ايمان به 

                              ».محكوم كردن وي، برادر و برادرزاده اش به مرگ، براي گناهي كه مرتكب نشده اند
  

در آنجا به . دي از مردان ناراضي كلمب بر او مي شورند و به اسپانيا باز مي گردندتعدا، 1494ر نوامبدر  -
آنان خبر مي برند كه در سرزمين هاي كشف شده خبري از طال نيست و . دشاه و ملكه شكايت مي كنندپا

                                                              . ستيآنچه كريستف كلمب وانمود مي كند دروغي بيش ن
 

ن دهد كه تالش هاي او در م مي بيند كه نشابر خود الزخبردار مي شود و از اين واقعه كلمب ، 1495فورية  -
به زنجير مي تن از تائينوها را  1600او .] اگر چه طاليي در كار نيست[ثروت آفرين است  واقع كسب و كاري

                        . توصيف كرده بود» و عاري از طمع مهربان« پيشتري كه او انسان هاييعني همان  -  كشد
 

بهترين مردان « ،آنانتن از  550تقريباً : نويسدمي  98»يميوسد  كلهمي«يي هاي مهاجر به نام يكي از اسپانيا -
قل شدن به كشتي ها براي اعزام به اسپانيا به عنوان تبه زنجير كشيده شده اند و در حال من ،»و زنان بومي

به هر ] ز مهاجران اسپانياييا[قرار شد كه به اطراف و اكناف جار بزنند كه هر كس «براي مابقي . برده اند
                                             ».و اين كار انجام شد. تعدادي كه مي خواهد مي تواند صاحب برده شود

 
 3به باال، بايد هر  14هر بومي، سن . مي كند ايجادكلمب سيستمي براي اخذ خراج از بوميان  ،1495در سال  -

كه واقعاً طاليي وجود  متوجه مي شودنهايتاً و وقتي كلمب ... به فرمانداري بپردازدكبار مقداري طال ماه ي
و اگر كسي از اين دستور . كيلو نخ پنبه تحويل دهند 17خواهد كه به جاي طال ، او از بوميان مي ندارد

: مي نويسد بارتلمه د الس كاساس. ها مي كنند تا بميردسرپيچي كند، دستانش را قطع مي كنند و او را ر
ديري نمي كشد كه كلمب سيستم خراج خود را با گرفتن » .اين خراج غير ممكن و غير قابل تحمل است«

نامگذاري كرد كه بر اساس آن مهاجران  99»انكوميندا«اين سيستم جديد را ... برده جايگزين مي كند
                                 .ي كنندهمراه با تعدادي برده دريافت م] براي كشاورزي[اسپانيايي مقداري زمين 

 

تا گروهي از بوميانِ تائينو كه  فرستاده اندكلمب و برادرانش نيرويي زره پوش به كوه ها ، 1495، 24مارس در  -
سرباز مجهز به زره  200لشكر اعزامي شامل . درنده خويي اسپانيايي ها شوريده اند را سركوب كننددر برابر 
مايلي جنوب جزيرة ايزابال تعداد كثيري  10اسپانيايي ها در . سواره نظام است 20سگ وحشي و قالده  20پوش، 

با كمك خداوند، پيروزي كامل از «به نقل از پسر كلمب، . بوميان را پيدا مي كنند و به آنها حمله مي كنند از
                           ».كشيمبداً خيلي از بوميان را كشتيم و بسياري از آنها را اسير گرفتيم كه بع. آن ماست

 

كريستف كلمب براي پاسخ گفتن به اتهاماتي كه به او وارد شده است به اسپانيا باز مي ، 1496مارچ در  -
ين حكومت تن از بوميان را با خود از جمله يكي از رهبران بومي كه بر عليه نخست 30او نزديك به . گردد

كسي از تعداد دقيق كشته ها . را با خود مي برد، كه در راه تلف مي شود ندبود اسپانيا در اسپانيوال شوريده
                                                                                               .در آن سفر گزارش نكرده است
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. سفر سوم كريستف كلمب موافقت كنندسال طول مي كشد تا فرديناند و ايزابال با دو ، 1498ت اواسط او -
به اسپانيوال مي رسد متوجه مي شود كه تعدادي از مستعمره نشينانِ بر عليه برادرش ] دوباره[وقتي كلمب 
اگر ايشان قبول كنند كه يا به اسپانيا برگردند يا با  ،، خاطيان را عفو مي كنداو كوتاه مي آيد. شوريده اند

                                                                                  .به كار شونددريافت زمين رايگان مشغول 
 

سرداب براي  340قل اهمزمان، حد. دژ جنگي توسط اسپانيايي ها برپا شده است 7حداقل  ، 1500 سال ات -
                                                                                            .شده است سيسأتبردگان  اسارت

 
با بوميان، خشمگين شده  تاري وي، ولي نه از بدرففرديناند و ايزابال كه از حكمرانيِ بد كلمب، 1500اوت در  -
ونر قدم يوقتي كه كميس. مي فرستند، كميسيونري براي تحويل گرفتن مسئوليت هاي كلمب به اسپانيوال اند

او دو . يوال مي گذارد مي فهمد كه شورشي ديگر از سوي بوميان متوجه برادران كلمب شده استبه اسپان
                                            . برادر كلمب را دستگير و براي حضور در دادگاه به اسپانيا اعزام مي دارد

 
، وي ضمن دفاع چند ماه بعد. يا اعزام مي شوداسپانبه  خود كلمب، زنجير به دست و پا، ، 1500بر اواخر اكت -

او دوباره به جزاير . خود در برابر پادشاه و ملكه، از ايشان درخواست مي كند كه دوباره به جزاير فرستاده شود
                                                                 .باز مي گردد اما هرگز به قدرت اوليه اش باز نمي گردد

 
.مي ميرداسپانيا  100»دوليدياوا«شهر  دركلمب ، 1506مه  20در تاريخ  -  

 

يكي از . ئينو در اسپانيوال باقي مانده اندتا 200مي نويسد كه تنها  بارتلمه د الس كاساس، 1542ال در س  -
در سال به سركردگي كلمب  پيش از ورود اسپانيايي ها تخمين زده است كه تائينوهاجامعة پژوهشگران 

                                           101.زندگي مي كردنداز قوم تائينو در اسپانيوال  تنميليون  3بيش از  ،1492
  

؟كرده اندانسان ها يكديگر را تحقير  گونهچ 4.2  
عصر روشنگري و مباني نظري تحقير 4.2.1  

و به خواندن بوميان » آدمخوار«ه تر از صرفاً با گذشت زمان، به تدريج روش هاي پيچيده ترِ تحقير، پيچيد

ادامه مفصالً توصيف كه در  ،»باغ وحش انساني«با نام  ها روشيكي از اين . ابداع شد بردگي كشيدن آنان،

عصر «به نام در تاريخ اروپا اين دو قرن . داشت يميالد 18 و 17 قرن كشفيات علميِ ريشه در ،مي شود

دوران از تاريخ اروپا نسبت مي اين ايده ها و آرمان هاي وااليي را به عموماً  .شهرت يافته است 102»روشنگري

بل با نظام مداراي ديني، آزادي هاي فردي، پيشرفت، تقا: مي توان به اين موارد اشاره كرد آن جملهاز . دهند

هاي علمي  سركوب نوآوري و حمايت از ارزش هايي كه باخفقانِ كليساي كاتوليك، هاي مستبد پادشاهي و 

روش علمي تجربه گرا و رويكرد جزء نگر . و محدوديت هاي اجتماعي قرون وسطي در تضاد قرار داشت

بسياري از افرادي كه هم اكنون . در مطالعات علمي نيز در اين عصر مورد حمايت قرار گرفت) تقليل گرا(

الن پيشرفت را پيشقراو ، عصر روشنگري و چهره هاي فلسفي اين عصرخوانندمي  »روشنفكر«خود را 
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و حركت سريع علم و ) هنر و ادبيات مدرن(و فرهنگي ) آزادي بيان(، اجتماعي )مثل دموكراسي(سياسي 

اصول رياضي « مثل 17در قرن آثار منتشر شده . فناوري بشر در سراسر جهان در سده هاي اخير مي پندارند

را از آثار و افكار اثرگذار بر  106رانسيس بيكنو ف 105و فلسفة رنه دكارت 104نيوتن آيزاك 103»فلسفة طبيعيِ

مي توان  18 قرناز جمله نويسندگان نامي و صاحب نفوذ و  .آغاز و شكوفايي عصر روشنگري معرفي كرده اند

گفتاري «اثري با عنوان  1754روسو در سال . نام برد 109و ايمانوئل كانت 108، ديويد هيوم107ژان ژاك روسواز 

قرارداد «و  111»اميل«با نام هاي اثر  دو 1762و در سال  110»ي بين انسان هانابرابر منشأ و اساسِ در

از انسان دوستانه ترين و ماندگارترين آثار عصر نمونه  سهنوشته ها اين . كردرا منتشر  112»اجتماعي

                                                                                                  .روشنگري محسوب مي شود

ميالدي، مقارن با اوج گيري يكي از ننگ آورترين رخدادهاي تاريخ بشر  18و  17يعني اما دقيقاً همين قرون، 

سال  400 نزديك به طي. شهرت يافته است 113»تجارت بردگان در اقيانوس اطلس«اين پديده به نام . بود

از قارة آفريقا به اسارت گرفته و تحت سخت ترين انسان سياهپوست ميليون  13جارت برده، تقريباً ت

تخمين زده . تا در مزارع نيشكر و ديگر محصوالت تجاري بردگي كنندبه قارة آمريكا برده شدند  114شرايط

در  ايشاندر مسير جان باختند و ميليون ها تن از  سياهپوستانميليون تن از  2مي شود كه تا نزديك به 

شاهد  18و  17دو قرن  115.جان خود را از دست دادند در آينداز آنكه به اسارت  جنگ و گريز در آفريقا پيش

 حداكثري براي شركت در اين تجارت و ثروت اندوزيِ آن زمان بين قدرت هاي اروپاييِها شديدترين رقابت 

ن مي نشا از چهره هاي علمي و فلسفيِ مشهور عصر روشنگري مطالعة دقيق تر آثار به جا مانده. از آن بود

 ورود پيدا كردنِ، در واقع توجيهي براي هاآنآثار، به رغم ظاهر انسان دوستانه و مردم ساالرانة دهد كه اين 

          .در انحصار شاهان مستبد قرار داشتفقط  هر چه بيشتر اقشار ثروتمند جامعه در چپاولي بود كه قبالً

علمي بزرگ هاي » پيشرفت«ازيم كه در آن زمان از پردبدر اينجا به بررسي متوني از اين رو جا دارد كه 

پژوهشگرانِ . بودمردم شناسي علمي در باب زيست شناسي و هاي به ظاهر  پيشرفت اين. محسوب مي شد

ي يروش هارا به عنوان  در اين دو رشتهعصر روشنگريِ اروپا  ي دانشمندانِنوآوري ها ،در عصر حاضر تحقير

مؤثر در تحقير انسان ها در ديگر سرزمين ها شناسايي كرده اند و تبعيض بر اساس نژاد  و توسعه (صنعتي) 

همانطور كه در باال يادآوري شد، يكي از آرمان هاي . شناخته اند بي اساس ادعاهايِاين را برخاسته از 

اين دخالت هاي متوقف ساختن قدرت كليسا و نفوذ آن در سياست و  ستن ازكا روشنگري نويسندگان عصر

وجود داشت كه معموالً كمتر از آن سخن به اما موارد اختالف ديگري هم . در پژوهش هاي علمي بود دنها

به آفرينش  داستانارتباط انسان با و جنبة روحاني بشر مثالً از منظر دانشمندانِ روشنگري، . ميان مي آيد

نند هر حيوان ديگري تماماً مارا بشر ايشان نوع . فاقد اعتبار بود آمده استكتب آسماني صورتي كه در 

مراحل تكامليِ جانوران از موجودات از ديدگاه ايشان، از سوي ديگر، . مي كردندمتعلق به طبيعت معرفي 
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 همة و از اين رو، ختم شده بود »انسان سانان«به  پس از آنسانان و ميمون به اوليه به چهارپايان و سپس 

در مراتب مختلف  بلكهبه يك درجه انسان نبودند  جهان دور و نزديكجوامع مختلف انساني در مناطق 

                                                            در عصر روشنگريبه عبارت ديگر، . قرار داشتند انسان بودن

انسان رفت و  مياناز  نوع بشر، يگانگي ]و حاشا كردن جنبة روحاني او[ بشر دنِينمايانطبيعي ] كامالً[با «

جلوه داده  ]از نظر هوش و اخالق[ همانند حيوانات و نباتات، موجوداتي داراي تنوع و گوناگوني ها،

                                                                                                                        116».شدند

» نژاد«و ماندگار شدن مفهوم  به بشر شاين نگر ترويجِكه به وشنگري عصر ر نامدار دانشمندانِدو تن از 

طبيعت شناس و  118»بوفونژرژ «سوئدي و گياه شناس و پزشك  117»كارل لينه«نقشي برجسته داشتند 

لينه بنيانگذار سيستم طبقه بندي جانواران و گياهان و تدوين كنندة كتاب مرجع . فرانسوي بودرياضيدانِ 

بزرگترين و يكي از ني يع، 120»انباغ گياه«رئيس ، و بوفون. بود) 1758( 119»نة طبيعتساما«جلدي  چند

با عنوان جلدي  36كتاب مرجع كنندة و تدوين قديمي ترين باغ هاي گياه شناسي از نوع خود در فرانسه 

ر مي به شماعصر روشنگري  علم در از چهره هاي ماندگار و بانفوذ دو اين. بود) 1749( 121»تاريخ طبيعي«

و بوفون را . است بوده علمي جاندارانِ لينه تا به امروز مورد استفادة زيست شناسانسيستم طبقه بندي . آيند

تشابه . دانست ،انگليسي 122»چارلز داروين«از  پيشتر يك قرن ،مي توان بي اغراق بنيانگذار تئوري تكامل

واحد از  طبيعيِ ن همة حيوانات از يك مبدأو سرچشمه گرفتافكار بوفون با داروين در انكار پديدة آفرينش 

               :درك كرد» منشأ انواع«در مقدمة كتاب او داروين چارلز  را مي توان از اين اعتراف ،طريق تكامل

. در عصر مدرن، نخستين نويسنده اي كه از منظر علمي به موضوع تكامل پرداخت كسي جز بوفون نيست«

نظراتش را تغيير داده و به توصيف اسباب و چگونگي روند تكاملي بوفون گاه و به كرات اما از آنجاييكه گاه به 

                                    123».نيست گونه ها نپرداخته است، نيازي به ورود به جزييات نظرات او در اينجا

و مقايسه بين انسان ها و  لبد شناسيكابه  اقدام  17در قرن  پيشتردانشمنداني كه ، متاثر از آثار لينه و بوفون

بين ميمون سانان و  ختي، طبيعي كردنِ انسان و مخدوش كردن مرز زيست شنا124ميمون سانان كرده بودند

شامپانزه هاي مذكر و زنان آفريقايي و ايشان اعالم كردند كه ازدواج بين . انسان ها را يك گام پيشتر بردند

براي باورپذيرتر كردن اين ادعا، لينه تصويري از يك . چه زايي مي شودآسيايي امري عادي است و منجر به ب

حال فراز درختي در را در ) كه با شباهتي بيش از حد و غير طبيعي به انسان ها ترسيم شده است(شامپانزه 

                             )»پيوست ها«، 3تصوير ( .استدر كتاب علمي خود آورده دختري سياهپوست  ودنرب

نيروي  مستعمره نشينان اروپايي براي وارد كردنِبا قتل عام بوميان قارة آمريكا به دست اروپاييان، نياز 

از اين رو انتقال . بيش از پيش احساس مي شد معدنيانجام فعاليت هاي زراعي و  جهت بيرونانساني از 
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تجارت بردگان . شدسودآور بسيار  تجارتي ،اروپاييانبراي  براي بردگي در قارة آمريكا ييسياهپوستان آفريقا

هر يك از قدرت هاي استعماري، مثل دانمارك، . سهامي عام صورت مي گرفت عمدتاً توسط شركت هاي

كه بودند » هند غربي شركت«نروژ، فرانسه، انگلستان، سوئد و هلند، صاحب يكي از اين شركت ها موسوم به 

نكتة قابل توجه اينكه به واسطة اين شركت هاي سهامي، . كرده بودندن را آغاز تجارت بردگا 17از اواسط قرن 

نه فقط پادشاه، بلكه افراد از طبقات ثروتمند جامعه مي توانستند در اين تجارت با خريدن سهم مشاركت 

                                                                                                   125.كنند و از آن سود ببرند

بخش عمدة كار تدوين كتاب خود را در كشور هلند انجام داد و بوفون نيز اثر خود را در فرانسه منتشر  لينه

تعابير  در آن زمان ستهبين شامپانزه و انسان مي توانازدواج ثمربخش  مبني بر لينه و بوفون جعلِ علميِ. كرد

اين سياهپوستاني كه ما اروپاييان خريد : بي شك اين است اين تعابيراز اما يكي  ،بسيار متفاوتي داشته باشد

ازدواج  هميناز فرزندان  قويبه احتمال  به دست مي آوريم،ثروت كالني  ،از اين تجارت و فروش مي كنيم و

نگران ارزش هاي اخالقي در مورد سرنوشت اين بوزينه هاي نبايد چندان پس . اندانساني -هاي حيواني

                                                           126.ن نما كه ما براي بردگي به آمريكا مي فرستيم باشيمانسا

بي شك برده داري و تجارت انسان هاي سياهپوست از قارة آفريقا به قارة آمريكا به منظور توليد ثروت براي 

 ماندگار براي رنگين پوستانِبا پيامدهاي  تاريخ بشر در شوم و شرم آور ربابان اروپاييِ استعمار، رخداديا

، چند سال پس از پايان جنگ جهاني دوم، يعني فقط 1950در سال تعجب آور نيست كه . بوده است جهان

يونسكو  كه كل اروپا و بسياري ديگر از كشورهاي جهان را با آتش نژادپرستي به خاكستر نشاند،جنگي 

ن ژن شناسي، زيست شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي و مردم هايي چوجمعي از دانشمندان از رشته 

جامعه  بيانيهاز طريق اين . تدوين كردندتاريخي بيانيه اي اين دانشمندان با هم . شناسي را گرد هم آورد

كامالً بي اساس و از ديدگاه علم زيست شناسي  فسانه اي بيش نيستا» نژاد«علمي اذعان كرد كه موضوع 

                        :هستند ،127»سهومو ساپين«، يعني واحد انساني تمام انسان ها متعلق به يك گونة. است

در كام خود فرو برد، افسانه ها و خرافات را اين جنگ خانمان سوز كل جهان  ويرانيِبا اينكه عذاب و «

از اين رو انتشار بيانيه اي متقن از . و كماكان تمام بشريت را تهديد مي كند زنده استهنوز » نژاد«مرتبط با 

تاريخي و جامعه شناختي از اين نظر مطالعات ... ضرورتي عاجل دارد ،حقايق علمي براي مقابله با اين تهديد

در تعيين تفاوت هاي اجتماعي ] مثل رنگ پوست و نوع مو و غيره[حمايت مي كند كه تفاوت هاي ژنتيكي 

                                             128».اثرگذار نبوده است سساپين و فرهنگي بين گروه هاي مختلف هومو

: نده ادانشمندان شركت كننده در تدوين اين بيانيه افزود  
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ايشان از گوناگون را ما بر اساس فرهنگ هاي ] در جوامع مختلف و زمينكرة روي ساكن بر [انسان هاي «
، ياخالقارزش هاي بسيار پيچيده از دانش ها، باورها، هنرها،  همان مجموعةو فرهنگ . مي دهيم تميزهم 

جامعه اي كه در آن در چارچوب  و افرادقوانين، رسومات و ديگر توانمندي ها و عاداتي است كه توسط 
از آنجاييكه تفاوت هاي فرهنگي غالباً به تفاوت هاي بيولوژيكي انسان  اما. شكل گرفته است دنزندگي مي كن

          129».مي شناسيمعلت تفاوت هاي نوع اول را تفاوت هاي نوع دوم  ،به اشتباهما ده مي شود، ها ربط دا
 

رهبران  هاي اروپايي در پاسخ به اعالميه اي از سوي جمعي از نيز، تعدادي از قدرت 21اخيراً، يعني در قرن 

يي براي ستم هايي كه بر آنان روا كشورهاي آفريقايي مبني بر لزوم عذرخواهي اروپاييان از كشورهاي آفريقا

اين تحوالت اميدواركننده در جبران اشتباهات فاحش گذشته، . اقدام به اين كار كرده اند داشته اند، عمالً

چطور ممكن است عصر روشنگري كه خاستگاه ارزش ها و آرمان  :مي كندمطرح سؤال مهمي را در ذهن 

آزادي، برابري و « ؟باشده نيز بودنژادپرستي و تجارت انسان مشوق  به شمار مي آيد،انساني  وااليِ هايِ

از عصر  ، انقالبي كه برخاستهفتقرار گر) 1789- 1799(شعار محوري انقالب كبير فرانسه  130»برادري

نسل بشر و مرز بين اما آنچه لينه و بوفون در مخدوش كردن  .روشنگري و ارزش هاي انساني آن بود

انجام شد با اين شعار  131»علم نژاد«تجارت انسان با حمايت  در قالباياتي كه حيوانات انجام دادند و جن

را حاشا  نوع بشريگانگيِ  ،كه بي توجه به اين ارزش ها لينه و بوفون در اقليت بودندآيا . شتسنخيت ندا

» علم«ه نام باور پيدا كردند و اين باور را بدرجات مختلفي از انسانيت،  باكردند و به وجود چند نوع انسان 

عصر روشنگري، در  مسلمِنظر انديشمنداني چون ژان ژاك روسو، يكي از پرچمداران به راستي،  اشاعه دادند؟

كه مؤلف قطعا روسو  چه بوده است؟آنها  »همنوع بودن«و و احتمال ازدواج شامپانزه و انسان مورد علم لينه 

نمي توانسته كه با چنين نظراتي است » بين انسان ها گفتاري در منشأ و اساسِ نابرابري«نوشته اي با عنوان 

                                                                                                               ! موافق بوده باشد

اشراف زادگان ت ثروبخش اعظم عصر روشنگري، يعني عصري كه در اروپا، در در واقع تعجب آور مي بود اگر 

به  يياروپا، روسو و ديگر متفكرين اشراف زاده مي شدكسب خريداري سهم در كشتي هاي برده كشي از 

مان خود چشساله را از  400كه غبار تحقير است فقط كافي . مي انديشيدندچيزي غير از نظرات لينه و بوفون 

را به دقت مطالعه كنيم و به خود  »انسان ها گفتاري در منشأ و اساسِ نابرابري بين«كتاب سپس بزداييم و 

شگفت انگيز و تعجب آوري براي نكات چنين مطالعه اي . برسيمدرك مستقلي از آن به جرأت دهيم كه 

اين مطالعة دقيق شكي . مي سازد آشكار آن 18نوع فرانسويِ قرن  از »آزادي، برابري و برادري«دوستداران 

شكافتن مسئلة نابرابري ها و يافتن راه هايي براي از به هيچ وجه ك روسو ژان ژا منظورباقي نمي گذارد كه 

بلكه منظور وي توجيه نابرابري هاي موجود . ميان برداشتن آنها و رسيدن به جامعه اي عادالنه تر نيست

مبني بر مراتب مختلف تكامل اجتماعي بشر است. و اين نظرية وي بدون تأييد كردنِ نظر لينه در مورد 

وجود مراتب مختلف تكامل بيولوژيكي انسان امكانپذير نمي بود. اين نشان مي دهد كه در اوج تجارت انسان 
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روسو و هم انديشان ، ييبراي برده فروشانِ اروپا زر اندوزي هر چه بيشتربه قارة آمريكا به منظور از قارة سياه 

درست  يير را فقط براي سفيدپوستان اروپاداشتند، اين شعا باور» آزادي، برابري و برادري«به هم وي اگر 

ويژگي هايي چون ثروت، اشراف زادگي، موهبات چپاول مستعمرات و كه در برخورداري از مي دانستند 

پادشاه مي دانستند و حاضر نبودند كه به انحصار  و برابر با خود را همپا ،مرتبة اجتماعي، قدرت و شايستگي

شامپانزه را نوعي  ،نيز مانند لينهروسو ، اينكه ي از اين جنبه از تاريخ اروپابا آگاه .وي در تاراج گردن نهند

مي سطور زير را عيناً از كتاب نامبرده . تعجب آور نيست دور افتاده از فرهنگ و مدنيت مي دانست انسانِ

                                                                                                                             :آوريم

همچنين تأييد مي كند كه در كنگو حيواناتي وجود دارند كه در هند شرقي آنها را با نام ] نام شخص[دپِر «

به قول او اين حيوان ... است »ساكنين جنگل«مي شناسند، كه در لغت به معني  132»اورانگ اوتانگ«

                                                                                               .. .به انسان دارد زياديشباهت 

نام هايي از آنها با . نيز سخن به ميان آمده است 133»تاريخ سفرها«سوم كتاب جلد در اين انسان سانان از «

مي توان مشخصات  هيوالها به ظاهر اما در توصيف اين. ياد شده است 135»مندريل«و  134»بگوس«چون 

ي وجود بين دو انسان اختالف ظاهري بيشترچه بسا انساني را به نحوي چشمگير مشاهد كرد به طوري كه 

                                                                   . ..باشد تا بين يك انسان و يكي از اين حيوانات داشته

وحشي سر در نمي  نوعي انسانِ ي نپذيرفتن اين حيوانات به عنوانيل مؤلفين برادر اين نوشته، ما از دل«
البته اين . اما مي توانيم حدس بزنيم كه اين كار به واسطة سفاهت اين حيوانات و نداشتن زبان است. آوريم

د نكمك مي كنكه به ما  ]از بدن ما[ي يكه مي دانند كه اعضااست براي آندسته از افراد ي داليل بسيار ضعيف
چيز ديگري  موضوعنطق و بيان داشتن، در . بخشي از ساختار فيزيكي بدن ماست] فقط[تا ناطق باشيم 

به است و  آنان مي دانند كه باهمين نطق است كه انسان به قله هاي رفيع تكامل گونة بشر رسيده. است
از شرايط حيواني اوليه اش  است كه] كه نتيجة تعامل اجتماعي و فرهنگي مي باشد[واسطة همين نطق 
                                                                                                       136».بيرون كشيده است

 
و نه نوعي  نوعي حيوانكه شامپانزه را  اروپايي برخي از سفرنامه نويسانِسرزنش در اين كتاب ضمن و روس 

، سربازان، دريانوردان و تاجران شناخته اند، اصرار دارد كه در آينده به جاي اينكه و بي فرهنگ ييابتدا انسانِ

مبلغين ديني براي مستند سازي مشاهدات خود در ديگر جوامع دست به قلم ببرند، كساني به اين كار 

هيزند كه اينگونه نتيجه داشته باشند و از نتيجه گيري هاي عجوالنه بپر ]و علمي[ دقيقنگاهي كه بپردازند 

 فاقد«، بلكه انصافي است بيميمون نما  بسيار ابتداييِ در حق شامپانزه و ديگر انسان هايِنه تنها گيري ها 

                                                                 137».به اطالة كالم مي انجامدفقط و  استبرهان روشن 
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توصيف كرده اند، اما واقعاً چيزي نمي ] در سفرنامه هايشان[بسياري از چيزها را  اين مسافران و سياحان«

و اينها اينقدر عقل نداشته اند كه حاال كه به جاهاي دوردست از . گويند كه خواننده قبالً با آنها آشنا نباشد

ود قادر به ديدن جهان رفته اند حداقل چيزهايي را توصيف كنند كه در خانه و كوي و برزن محل زندگي خ

مي  نشانو اين چيزها همان تفاوت هاي فيزيكي مردم آنجاهاست كه تفاوت بين ملت ها را . نبوده اندآنها 

تفاوت هايي كه به چشم انسان هاي دقيق و مميز مي آيد اما از چشم اين سياحان ] دقيقاً همان[. دهد

                                                                                                             ...مخفي مانده است

انسان ها در تمامي «فالسفه است كه مكرراً گفته اند اين باور پوسيدة ] ستگاهاخ ،همين بي دقتي[و «

چنين گفته هايي » .مي دانند محبت چيست و پليدي كدام استانسان ها در همه جا . كشورها يكي هستند

انسان هاي مختلف ساكن در كرة زمين را از  ]و قومي[ ت كه اجازه نمي دهد ما بتوانيم هويت هاي ملياس

                                                                                                             138».دهيم تميزهم 

و تاجداراني كه از آنان حمايت مالي كرده  طبقة اشرافو  ]دقت بي[ از اين سياحانِ نام بردنِ برخيو پس از 

خلقيات مردم و شكل توصيف از  واماكن را ترسيم كرده اند فقط ، كه »شاردنِ جواهر فروش«اند، از جمله 

از تعدادي از دانشمندان عصر  با تحسين وروس، باز مانده اندسياحت كرده اند در آن كشورهايي كه  در آنان

ايشان بايد از كشورها و مناطق . بايد به سفر برونداو معتقد است كه اينها . جمله بوفون نام مي برد خويش از

كشور مغول ها و تاتارها، مختلف جهان مثل تركيه، مصر، امپراتوريِ مراكش، گينه، جاهاي مختلف در آفريقا، 

ي، پاراگوئه و برزيل، جزاير يعني مكزيك، پرو، شيل» نيمكرة ديگر«چين و هند و سيام و ژاپن و سپس 

ديدن كنند و سپس مشاهدات بسيار دقيق خود را به وطن  »مناطق متوحش«كارائيب، فلوريدا و تمامي 

                                                :بياورند و آنها را براي روشن كردن هموطنان خود به نگارش در آورند

بنشينند و تاريخ آنچه از مردمان آن سرزمين ها، از  ،از بازگشت به وطن فرض بگيريم كه اين قهرمانان پس«

است كه ما مي توانيم در  وقتآن . ، ديده اند را به نگارش در آورند]بلوغ سياسي[نظر فيزيكي، خلقيات و 

من مي گويم . و خودمان قضاوت كنيم. سطوري كه از قلم ايشان چكيده است جهان جديدي را رؤيت كنيم

و فالن حيوان انسان  استكه فالن حيوان، واقعاً انسان قتي چنين مشاهده گران دقيقي مي گويند كه و

در صورتي كه نهايت ساده لوحي خواهد بود كه ما بخواهيم . ، ما مي توانيم به گفتة ايشان اعتماد كنيمنيست

                                                      139».در درك چنين نكته هايي به سياحان بي سواد اعتماد كنيم

مدرن شناخته مي شود برخاسته ) يا انسان شناسي(به نام علم مردم شناسي  جالب توجه اينكه آنچه امروزو 

كه هدف علمي سازمان يافته  مقامِدر  .است روشنگري چون بوفون، لينه و روسو نويسندگانِ عصراز نظرات 

 واقع از تاريخ طبيعيِ، مردم شناسي در قرار داده است هاي غيراروپاييبومي و ملت  اقوامشناخت خود را 



 

44 

 

 يكي از نخستين سازمان .تداوم يافت 20و  19مقتضيات استعمار در قرون در واكنش به و سر بر آورد  18قرن 

متعدد از رشته هاي دانشمندان تأسيس شد و  1799پژوهشيِ مردم شناسيِ آن زمان كه در اواخر سال  هاي

وظيفة خود را مطالعة  اين انجمن. نام داشت 140»انجمن مشاهده گران بشر« تلف را در بر مي گرفت،مخ

حاوي بياناتي است كه در بدو تأسيس اين انجمن  اعالميه هايِ. قرار داد» نژادهاي مختلف نوع بشر«

                         :دييد مي كننژاد پرستانة عصر روشنگري را تأهاي اين گروه از ديدگاه عميق  اثرپذيرفتنِ

مشاهده گران اين انجمن افتخار دارند كه در اين موقعيت خاص اين فرصت را يافته اند كه به علم مردم «

هم اكنون در [شناسيِ عالي و بي نقص دست يابند و در اين راستا دو دفتر راهنما براي مأموريتي كه 

است  141»دگراندو«يكي اثر شهروند : شناختي تقديم دارندمردم  پژوهش هايراي پيشِ رو داريم ب] استراليا

با عنوان  143»كووير«و ديگري توسط شهروند  142»مردمان وحشي پيرامون روش هاي مشاهدة«وان با عن

       145»144».شناختي بين نژادهاي گوناگون بشريادداشتي بر تحقيقات پيشِ رو پيرامون تفاوت هاي اندام «

در سراسر اروپا» اغ وحش هاي انسانيب«راه اندازي رسانة  4.2.2  
نگاه وارث  كه مردم شناساني ،از همان تاريخفروپاشيد، اما از هم  ي كوتاهمدتاگر چه اين انجمن پس از 

در سراسر جهان را بودند فعاليت وسيعي غير اروپايي نژادي و تحقير آميز متفكرين عصر روشنگري به جوامع 

پژوهش هاي ميداني به حدي رسيد كه عده اي از  و آثار منتشر شده از اين ايافته ه 1851سال تا . آغاز كردند

تأسيساتي نمايشي  گاناين تجار سابقاً گردانند. انداختتجار اروپايي را به فكر راه جديدي براي ثروت اندوزي 

شان ، اي20اواسط قرن عني تا ، ي1956تا  1851از سال به مدت يك قرن، . چون باغ وحش ها و سيرك ها بودند

ناميده  147»نمايشگاه قومي«يا  146»باغ وحش انساني«اقدام به راه اندازي نمايشگاه هايي كردند كه همچنين 

                                                                                                                          . مي شد

معلوم كرده است كه ظهور اين نمايشگاه ها  خاص آن شيوه تحقيرِرسانة زنده و ن تحقيقات اخير در مورد اي

اگر چه نخستين اين نمايشگاه ها در انگلستان، فرانسه و آلمان راه . نبودگاه و بيگاه به صورت پراكنده و 

ه داراي ي در كشورهايي ك، حتاروپاو شهرهاي كوچك و بزرگ  اندازي شد، اما به تدريج تمامي پايتخت ها

. شدنداز اطراف جهان  148»متوحش«به اصطالح اين نوع باغ وحش از انسان هاي  ميزباننبودند،  مستعمرات

گرفته مي شدند و مورد تماشا و » بازيگري«به  كه در اين نمايشگاه ها» متوحشي« انسان هايعالوه بر اين، 

ييان در آنها اروپاهايي آورده مي شدند كه  دقيقاً از همان سرزمين، قرار مي گرفتندگاه لمس بازديدكنندگان 

؛ زولوها، گابوني ها، آفريقا بود قارة از سياهپوستان جنوب ،پر طرفدارترين اين نمايشگاه ها. مستعمره داشتند

 .كردندمي ننيز دريغ آفريقاي شمالي  ينساكن گنجاندنِاما نمايشگاه داران از . و غيره ، پيگمي هاكونگولي ها

بربرها، الجزايري ها، مصري ها و ديگر اعراب نيز در اين نمايشگاه ها به تماشا اكشي ها، تونسي ها، مر

به تماشاي اروپاييان گذاشته در اين نمايشگاه ها كه از اقوام ساكن در جنوب و شرق آسيا . شدندمي گذاشته 
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از آسياي . ين اشاره كردمي توان به هندي ها، سيالني ها، و اهالي سيام، برمه، جاوا و فيليپنيز شدند مي 

اسكيموها و بسياري از . نيز در اين باغ وحش ها بازيگري مي كردندمركزي، تاتارها، كلموك ها و قرقيزها 

بودند  اقوامياز ديگر استراليا آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي و جزاير كارائيب و نيز بوميان قبايل بومي از 

                                                        .شدندمي روپاييان عرضه كه در اين نمايشگاه ها براي تماشاي ا

. در اين زمينه منتشر شده حاوي عكس هايي از اين نمايشگاه هاي قومي است تا كنونمطالعات متعددي كه 

اما براي . دتحقير كننده بودر مقياسي كه در باال توصيف شد وميان در مأل عام قرار گرفتن خانواده هاي ب

بوميان را در قفس، پشت ديوارهاي حايل، در غل و زنجير يا در فاصلة زياد با  معموالً ،تحقير بيشتر

عالوه بر اين، بسياري از نمايشگاه ها براي ماه ها، با حفظ همين شرايط براي . تماشاچيان قرار مي دادند

                                                                                                        .مي يافتبوميان، ادامه 

، اروپا از زمان هاي بسيار دور محل برگزاري داع اينگونه نمايشگاه هاي انسانيقبل از ابناگفته نماند كه 

ادرزادي به م معلوليت هايدر اين نمايشگاه ها، افرادي كه با . بود 149نمايشگاه هاي انسان هاي عجيب الخلقه

اگر چه در اين نمايشگاه . دنيا مي آمدند يا داراي توانايي هاي خارق العاده بودند به نمايش گذاشته مي شدند

تحقير فعال و مؤثر بود، در غالب اين موارد، انسان هاي مورد تحقير به صورت انفرادي نمايش عنصر ها نيز 

در اين نمايشگاه ها، كل فرهنگ و . از نوع ديگري بودتحقير  ،باغ وحش هاي انساني در اما. داده مي شدند

به نمايش هدف از عالوه بر انگيزه هاي اقتصادي آن، . جامعة مورد نمايش، در معرض تحقير قرار مي گرفت

كه مراحل مختلف از تكامل فرهنگي  بوددر نمايشگاه هاي قومي اين گذاشتن طيفي وسيع از جوامع انساني 

 بشر به نمايش درآورده شود. در اين نمايشگاه ها، سفيدپوستان اروپايي مي توانستند با مشاهدة مردم با رنگ

پوست هاي مختلف، از سياهپوستان آفريقايي گرفته تا قهوه اي پوستان آسيايي و جاهاي ديگر، جايگاه 

را ر داشتند در مراحل ابتدايي ترِ تكامل قرابه اصطالح ديگر كه تكامل يافتة خود در مقايسه با نژادهاي 

ساكنين آن شبيه سازي مي شد تا مشاهدة  ي كامل بايروستا اري از اين نمايشگاه ها به صورتبسي. ببينند

شيوة زندگي بوميان از ديگر سرزمين ها، فرصت مقايسة زندگيِ به اصطالح «عقب ماندة» بوميان با شيوة 

                                     .اروپايي بدهد بازديدكنندگانبه را  يياروپا »پيشرفتة«و  صنعتي ،زندگي مدرن

نفر گرفته تا  6يا  5از را به نمايش مي گذاشت،  انسان هازنده، تعداد كثيري از  اين نمايشگاه هاي قوميِ«

ومي بود و نه يك نمونة فرديِ خارق اقوام ب جامعه و فرهنگبه نمايش گذاشتن كل  آنها صدها تن؛ هدف

نژادهاي انساني را از تكامل از  مراحلي چندگانهكه مردم شناسان وجود  برهه اي از تاريخ، در در واقع. العاده

به نمايش گذاشتن اقوام و تيپ هاي  گاه ها، هدف از اين نمايشبه شمار مي آوردنداصول بنيادين علم خود 

برتر فرهنگي و نژادي  در مقايسه با جايگاه - جامعه انساني» يمتوحش ها«به اصطالح  -نوع بشر  پست ترِ

                                                                                                       150.نژاد سفيد آريايي بود
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 20و  19در قرن  قوميهاي نمايشگاه  ،وجود دارد تحقير در بين پژوهشگرانِامروزه، بر اساسِ اجماعي كه 

، هدف از اين به بيان ديگر. يد و فاسد اروپاييان براي طرد كردن اقوام بومي از جامعه بشري بودنتيجة ارادة پل

آن نزديك به حيوانات  مرتبةبود، كه پايين ترين  »انسان بودن« درجات مختلف نمايش ها القاي وجود

شناسان و مردم  از اين طريق مرز بين انسانيت و حيوانيت مخدوش مي شد و نظر زيست. قرار داشتوحشي 

 فرهنگي نوع بشر با به نمايش درآوردن اقوام مختلف بشري-شناسانِ اروپايي در مورد مراحل تكامليِ زيستي

                                                                          151».تأييد و تحكيم مي شد ]در ذهن اروپاييان[

 

4.3 كساني كه ديگران را تحقير مي كنند، چه نگاه و احساس جديدي مي يابند و چه 
 رفتارهايي از آنان سر مي زند؟

عرضه كنندة بوميان از سرزمين هاي  20و  19كه در قرون گسترده رسانه اي باغ وحش هاي انساني، يعني 

. دمردم در اروپا به شمار مي آمطرفدار از جمله سرگرمي هاي پر  ،مختلف جهان در كشورهاي اروپايي شد

ا يا پارك به چنين نمايشگاه هايي مثل رفتن به سينم ، رفتن19قرن دوم در نيمة گزافه نيست اگر بگوييم كه 

از اين طريق، مردم مي توانستند، به زعم خود، هم . داشتگستردة مردم قرار مورد استقبال  ،در عصر حاضر

د ساعتي را با خانواده به تفريح از سبك زندگي انسان ها در ديگر كشورهاي جهان آگاه شوند و هم چن

» باغ وحش انساني«در مورد رسانة  متعددياز ديدگاه سواد رسانه اي سؤاالت مي توان از اين رو . بگذرانند

                                             :سؤال باال ادا كردپاسخ به مطرح كرد تا بتوان حق مطلب را در ارتباط با 

؟ چه افرادي از اين نمايشگاه ها بهره مالي يا سياسي مي اين نمايشگاه ها بودندكنندة عرضه چه كساني  

تأثير اين پيامدهاي  د؟مي ش القاهمراه با نمايش بوميان چه اطالعات ديگري به تماشا كنندگان  بردند؟

به صورتي ن نمايش ها بر بينندگان چه مي توانست باشد؟ آگاهي يافتن از مردم در ديگر سرزمين هاي جها

بر اذهان و افعال بينندگان اروپايي داشت؟  تأثيريچه انجام مي شد  كنندهكه در  اين نمايشگاه هاي تحقير   

ارتباط كاري بين بوميان و گردانندگان اين مثأل : سؤاالت ديگري هم قابل طرح است عالوه بر اينها، اما

؟ آيا مي آمدنديا خود داوطلبانه  مي كردنداروپا منتقل  را به زور به »بازيگران«اين ها چه بود؟ آيا  گاهنمايش

افق قبلي اجراي نمايش مي كردند يا با توبازيگران اين نمايش ها را به زور وادار به  ،گردانندگان نمايشگاه ها

آنان به ازاي مشاركت بوميان در اين نمايشگاه ها تعليم مي دادند؟ آيا در  يخاص ايشان را براي رفتارهاي

                                                                                                   پرداخت مي شد؟نيز ت اجر

در ادامه، . پژوهشگران تحقير در تالش براي پاسخگويي به اين سؤاالت به يافته هاي جالب توجهي رسيده اند

با بهره گيري از اين يافته ها مي كوشيم تا تأثير تحقير بر  ذهن و رفتارِ تحقير كنندگان اروپايي را بررسي 

ميزان و چگونگيِ ديگري بر بررسي يافته هاي پژوهشيِ  اساسِ بر ،)زير - 4.4(در پاسخ به سؤال بعدي . كنيم
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اثركرد تحقير بر ذهن و رفتارِ تحقيرشدگان تمركز خواهيم كرد. تالش براي پاسخگويي به اين سؤاالت كمك 

بهتر  در برهه اي از تاريخ استعمار رسانة زندهاين و حاميان گردانندگان ) هاي(انگيزه نه تنها كند تا مي 

         . قابل شناسايي گرددنيز بهتر  كنونيجلوه هاي مشابه از تحقير در محتواي رسانه اي ، بلكه شود درك

انساني هاي پديد آورندگان محتواي رسانه باغ وحش 4.3.1  
كه سابقة فراهم ، 152»گن بكاكارل ه«تاجر معروف آلماني مثل افرادي  فقط 19آغازين قرن اي در دهه ه

ارائة اقدام به كردن سرگرمي هاي همگاني با استفاده از حيوانات و انسان هاي معلول يا خارق العاده داشتند، 

پيام رساني توده اي سازي و پول اما به تدريج كه اين رسانه استعداد خود را در . كردند نمايشگاه هاي قومي

، هر يك براي دولت هاهمچنين  و بي بضاعت و جوياي نام دانشمندانِ ،هنرمندانمبلغين مذهبي، نشان داد، 

و » در حال انقراض«، »عقب مانده«كمك به اقوام به بهانة  ،خود سياسي، اقتصادي يا قشريِپيشبرد اهداف 

 خارجيان و دادنِ نمايشبرگزاريِ باغ وحش هاي انساني براي برگزاري يا حمايت از اقدام به  ،»تحت ستم«

                                          . ردندفيزيكي ايشان با سفيدپوستان اروپايي كهاي تفاوت  برجسته ساختنِ

كا سال در آمري 6به مدت  1830در دهة بود كه  153»تلينجورج َك«به نام  چيره دستي اين افراد نقاشيكي از 

بومي و  ياز ابزار و اشيا مالحظه ايسفر كرد و از طريق همنشيني با قبايل بومي آن سرزمين، مجموعة قابل 

و  حفظ قبايل بومي از نابودي« شعاربا  1840در دهة  وي. نموداطالعات در مورد سبك زندگي آنان گرد آوري 

قابل . كرد 155»باخوجي«و  154»يشينابهآن«به نمايش تعدادي از اعضاي قبايل » صيانت از سبك زندگي آنان

توجه اينكه، همزمان، دولت آمريكا سعي در اعمال سياست هايي داشت كه به بيرون راندن قبايل بومي از 

هاي خود در نيويورك و لندن، ضمن به  گاهدر نمايشكتلين . مي انجاميد ايشانسرزمين هاي اجدادي 

ايشان، به طور ضمني از سياست  در حال نابودي نت هايِنمايش گذاشتن بوميان و دلسوزي براي آينده و س

                                                                                             . هاي دولت آمريكا دفاع مي كرد

حركت بي وقفة پذيرفته بود كه در برابر در عين حال اگر چه كتلين براي قبايل بومي دلسوزي مي كرد، اما «

، تنها راه حفظ بوميان جابجا كردن آنها از سرزمين هاي خود وپايي در قارة آمريكا به سوي غربمهاجران ار

بيم مي داد و از سوي ديگر  بوميانپس نمايشگاه هاي او از يك سو مخاطبين را نسبت به خطر انقراض . بود

                  156».را مشروعيت مي بخشيد خطر دردخالت هاي دولت آمريكا در تعيين سرنوشت اين قبايلِ 

بسيار قوي در ترويج  جنبه اي ا داراير 20و  19قرن عمومي اين رسانة  ،انساني پژوهشگران پديدة باغ وحشِ

به ظاهر  رسانيِ هنري و اطالع ترفندهايطريق يافته اند؛ باورهاي نادرستي كه از نيز باورهاي نادرست 

                                              . در خالل اجراي نمايش ها ايجاد مي شد ،اساس بيدر واقع  اما ،لميع



 

48 

 

هدفمند مي توانستند  اثاث و دكورِ با طراحي لباس هاي خاص و ساخت] پديدآورندگان اين نمايش ها[«

بازيگران قد بلند، غول پيكر و  كوتوله به نظر آيند، يا ه،به چشم بينند ،كاري كنند كه بازيگرانِ بوميِ كوتاه قد

در اين كار  157»بارنومپي تي «يكي از اين پديدآورندگان به نام . ق، بسيار بسيار بزرگ جلوه دهنديا افراد چا

اتي تحقيق. گذاشتند 158»مسبارنومي«نام اين نوع شعبده را اساساً كه  دست يافت ينظيربي  چنان مهارتبه 

 نسبت 19اروپايي در قرن دهد كه تا چه حد كنجكاويِ شديد مخاطبين  نشان مي كه در اين مورد انجام شده

                    159».بود] بي اساس و فريبكارانه[شده و ناشي از تبليغات  طراحيامري از پيش  ،به خارجيان

نادرست عالوه بر هنرمنداني چون كتلين و بارنوم، دانشمندان جوياي نام يا بي بضاعت نيز در ايجاد باورهاي  

به ويژه در انگلستان، كشوري كه در آن، بر خالف فرانسه . نقشي پررنگ داشتند ،ها گاهاجراي نمايش از طريق

بدآموزيِ علمِ «اين قشر از جامعه، با افزودن جنبه اي از مطمئني نداشتند،  و آلمان، دانشمندان منبع درآمد

 دانشگاهيِ ،»دانشمندان«به اصطالح يكي از اين . مي افزودندبوميان  بر هيجانِ سرگرميِ تماشايِ، »جعلي

كه با انتشار دو كتابِ نژادپرستانه در مورد تفاوت  بود 160»رابرت ناكس«به نام  يبي بضاعتبخت برگشته و 

هاي فيزيكي اروپاييان با ساير ملل جهان و ارتباط اين تفاوت ها با سرنوشت ملت هاي پيشرفته و  متفاوت

در  161»ادينبرا«كه در زمان خدمتش در دانشگاه ناكس  .براي خود دست و پا كردعقب مانده، شهرتي 

شناسي بود، به خاطر رسواييِ خريداري جنازه از آدمكشاني حرفه اي و چند دليل  كالبداستاد  ،اسكاتلند

                                                    162.گاه اخراج و مجبور به ترك شهر شداز دانش 1842در سال  ،ديگر

نگارش متون از طريق  دست به گريبان بود و درآمد بخور و نمير با فقر و،  1862 سال در مرگتا زمان وي «

                               163...روزگار گذرانيد در باغ وحش هاي انساني» سخنرانِ علمي«ايفاي نقشِ كذب و 

به  يشرم آور بنيان كتاببشري، در جامعة ] فيزيكي[د تنوع در مور 1849سال در  ناكسسري سخنراني هاي 

در اين كتاب او به صراحت، نژاد را مهم ترين عامل تعيين . شكيل دادرا ت 1850در سال » نژادهاي بشري«نام 

عالوه بر سخنراني هايي كه وي جداگانه در اين نمايشگاه ها ارائه مي . كنندة تاريخ جوامع اعالم كرده است

را استخدام كرد و نمايشگاهي قومي به راه  164»نس«خود براي مدتي گروهي از بازيگران  اكسنداد، 

                                                                                                                      165».انداخت

. امري متداول بود توسط برگزاركنندگان ها گاهجراي نمايشارائة سخنراني در آغاز و يا پايان و يا در خالل ا

آنها در گزارشاتي كه در  چكيده اي از نكات اصليآرشيوي از اين سخنراني ها نگهداري نشده اما  چهاگر

اين . قابل مطالعه استآنها  هنوز از طريق نسخه هاي آرشيوي مي رسيدبه چاپ  ي آن زمانروزنامه ها

به طور صريح و مثالً . كارآيي بودندمي شد از چند نظر داراي عرضه فرادي مشهور سخنراني ها كه توسط ا

تنوع  ز جملهابه نمايش گذاشته شده و مباحث داغ روز  اقوامِبين  روشن، موضوع اين سخنراني ها ارتباط
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، از سوي ديگر .را در بر مي گرفت مستعمراتو سياستگذاري هاي مرتبط با  ،اليسمينژادي بشر، امپر

ها اين فرصت را به وجود مي آورد كه از طريق روزنامه هايي كه اجراي  گاهگنجاندن سخنراني در اين نمايش

تفاوت هاي  موضوعِ ،در نتيجهو  شودداده وسيع تري از جمعيت پوشش  بخشمي كردند،  گزارشرا  آنها

 گاه هابه اين نمايشمي توانستند نافرادي كه  اطالعبه حتي نژادي بين نژاد اروپايي و نژادهاي غير اروپايي 

                                                                                                                  166.برسدبيايند 

تفاوت ) 1: داشتندعرضه مي شدند، سخنرانان بر دو موضوع تأكيد مشترك ها در معرفي اقوامي كه در نمايش 

ايشان نيز از  ،نژاديِ فاحش اينكه به رغم تفاوت هايِ) 2و  اروپايي اننژاد سفيدپوست و ش بين نژاد آنانفاح

اسناد به جا مانده از اين  .نوع انسان اند و اميدي به متمدن شدن آنها در تعامل با نژاد اروپايي هست

ن از آفريقاي جنوبي مورد قوم سدر  167»رلتاي جي اس«سخنراني ها حاكي است كه يكي از سخنرانان به نام 

                                                                                                               :چنين گفته است

با اين قوم حتي ورت ستوران دارد و از اين رو اين قوم شباهت زيادي به صصورت اعضاي  ،از نظر چهره«

اما با اين وصف ما ... قابل قياس نيستنمونه هاي بشري كه در جاهاي ديگر زندگي مي كنند پست ترين 

دراز كنيم و به خود  نانبايد دست دوستي به سوي آ] برعكس، ما[. نمي توانيم آنها را از نوع بشر ندانيم

ذاشته است اين متعالي ترين صفات را به وديعه گ ،پوستانسان سفيددر يادآور شويم كه همان خدايي كه 

با او غمخواري كنيم، وظيفه اي كه كوتاهي از آن  كهاست  را نيز آفريده و بر ما تكليف درمانده و جاهلقوم 

                                                                             168».به منزلة گناهي بزرگ براي مؤمنين است

گاه ها اينگونه نمايشارائة گروه هاي فعال در نيز از جمله  مسيحيبلغين ماز اين رو تعجب آور نيست كه 

از طريق . به كيش مسيحيت درآمده بودندقبالً كه  را به نمايش مي گذاشتندافرادي ايشان معموالً . بودند

» متوحشين«امر ارشاد در كه چگونه مسيحيت در مستعمرات مي دادند نشان مبلغين اينگونه نمايش ها 

به محل زندگي قبلي خود باز گردانده مي  »اصالح شدگان«اين  ،مواردبسياري از در . استو مؤثر  لفعا

                                               169.شدند تا محيط را براي استقرار مبلغين مسيحي از اروپا مهيا سازند

مقامات دولتي و بخش ، در فرانسهويژه به . نقش دولت در برگزاري نمايشگاه هاي قومي نيز پر رنگ بود

و با  19قرن تا دهة هاي پاياني . ها داشتند گاهخصوصي نقشي برجسته و متمركز در برگزاري اين نمايش

افزايش مستعمرات فرانسه در آفريقا و شرق آسيا، ابداعات دولت در برگزاري نمايشگاه هاي قومي ابعاد 

بر فراهم كردنِ  فرانسوي، ركنندگان و مجريانِ، تمركز برگزا1889 در نمايشگاه سال. پيچيده تري پيدا كرد

 سرگرمي براي شهروندان فرانسوي با استفاده از هنرمندان و پيشه وران بومي بود.                                 



 

50 

 

ند اعتقاد فرانسوي، چه آنان كه در پاريس بودند و چه آنان كه در مستعمرات استقرار داشت دست اندركارانِ«

. افزود هااستقبال توده از روستاهاي بومي در نمايشگاه ها مي توان بر  سازه هايي موقتداشتند كه با ساختن 

را  در پاريس» ميدان معلولين«در » بوميان خارجي«حضور  1889سال در » نمايشگاه جهاني«اعالمية رسميِ 

، »شب استعمارجشنوارة « دوميندر . ي مي كردمردم معرف عمومتبليغ و آن را شايستة توجه به طور مكرر 

تعداد بسياري از در اين شب . هزار نفر گزارش كرد 20تعداد بازديدكنندگان را قريب به رسمي دولت  اعالميه

ديده  آموزشكه توسط ژنرال هاي فرانسوي [ه سربازان سواره نظام تونسي و عرب رژ گرد هم آمدند تامردم 

                                                                                                 170».درا نظاره گر باشن] بودند

عالوه بر نظاميان بومي، براي ساختن سازه هاي موقت و به منظور تأمين بازيگران اين نمايشگاه ها، تعداد 

در . ه آورده و به كار گمارده مي شدندكثيري از پيشه وران، حرفه مندان و روستانشينان بومي به فرانس

 مي توانستند،دريافته بودند كه از طريق اين نمايشگاه ها به درستي فرانسه، دولتيان و سرمايه داران بزرگ 

، بر »برادري«يِ با حفظ شعارانقالببه رغم ماهيت خشونت آميز و استعماري فعاليت هاي خود در مستعمرات، 

انتقال در واقع اين نمايشگاه ها فرصتي بود براي . بيفزايند در داخل كشورومي نفوذ مثبت خود در اذهان عم

تو گويي جمهوري فرانسه با به استعمار كشيدن ميليون ها ه به مردم آن كه زمامدارانِ فرانساين پيام از 

، در يخود در سطح جهان ارشادي و فرهنگيانجام مسئوليت  با ،درايتو  انسان در ديگر كشورها، با قدرت

                                                                .كرده استبزرگي لطف نيز  دنيا »ةمردم عقب ماند«حق 

 براي پيشرفت فرانسه ، دستاوردهاي تكنولوژيكي، مسئوليت هاي ملي]تجدد[برتري فرهنگي، مدرنيزاسيون «

از جمله پيام هايي بود كه برگزاركنندگان  ،عمراتو همكاري ثمربخش با مردم در مست» نژادها«ديگر 

» نژاد«برتري  چيزاين پيام ها بيش از هر در واقع، . ندتمركز داشتنمايشگاه هاي قومي فرانسه بر آنها 

به جرأت مي توان گفت همين اصول و ايده آل ها امروز ... فرانسوي را در نمايشگاه ها به نمايش مي گذاشت

                                  171».اوستبين فرانسه و مستعمرات پيشين هنگي و سياسي فرنيز محور تعامالت 

انگيزة پديدآورندگان براي توليد محتوا 4.3.2  
و غيره پرداختيم كه  ، دولتياندانشگاهيان، در باال به برگزاركنندگان فعال از اقشار مختلف، مثل هنرمندان

اما . خود به توليد محتوا براي اين رسانة زنده دست مي زدندخاص ردي هر قشر با انگيزه هاي حرفه اي و ف

عام براي  يهدفبه عنوان كه  انگيزه ايدست يافت؛ نيز  يديگر انگيزةبه در پاسخ به اين سؤال مي توان 

واحد همان حفظ روابط استعماري  اين هدف. مؤثر بوده استمهم و جميع اقشار ساكن در كشورهاي اروپايي 

همانطور كه در جاي ديگر با . رو به گسترش در آسيا و آفريقا و ديگر نقاط جهان بود اروپا و مستعمراتبين 

 -گرفته تا تجارت ادويه  گاناز تجارت برد - يتجار امور، اروپا در استعمارِ 172بيشتري آمده است، جزييات

. بودندسهام صاحب م در آنها مرداقشار مرفه انجام مي شد، شركت هايي كه  عام توسط شركت هاي سهاميِ
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عظيمي كه با خشونت و زور از مستعمرات به اروپا منتقل مي  استعماري حاكم بين كشورها و ثروتروابط 

» پست ترِ«اروپايي و انسان هاي » برترِ« بين انسان هايِ نژاديي ي كه تفاوتذهنيت چارچوبِشد تنها در 

طمع كسب سود براي اقشار به عبارت ديگر، . و توجيه بود قابل تصور به وجود مي آورد ساكن در مستعمرات

برخوردارتر جامعه انگيزه اي بسيار قوي براي سرمايه گذاري در شركت هاي تجاري برده فروش ايجاد كرده 

و . برداشته مي شداز ميان بايد اما سد اخالقي كه مانع سرمايه گذاري افراد بيشتري در اين تجارت بود . بود

بالقوه  به سرمايه گذارانِتمر نمايشگاه هاي قومي براي تحقيرِ نژاديِ مردم بومي در مستعمرات برگزاري مس

فقط به كسب سود منجر نمي شود بلكه زمينة  ي تجارياطمينان اخالقي مي داد كه همراهي با شركت ها

ه خود كار ك فراهم مي سازدنيز را از اقوام بدوي و وحشي در سراسر جهان  تعداد كثيريمتمدن شدن 

                                                                                                                     . خيري است

مي كرد در تجاري راغب به همكاري با شركت هاي ه اي كه آحاد مردم را در آن زمان تصور چنين انگيز

انگيختن آحاد مردم به همكاري در همين الگوي توزيع منافع و  امروزه هدشواري نيست چرا ك زمان ما كار

 نسبتاًطمع دستيابي به درآمدي  با. شاهديمرا در نظام بورس سهام  تاراج دارايي هاي سرزميني خودشان

شهروندان كشورها، اندوخته هاي خود را، به جاي سرمايه گذاري در ايجاد اشتغال و توليد  ،و نامطمئن ناچيز

به تاراج دارايي هاي مشترك سرزميني كه  داخلي و خارجي محلي، در شركت هاي بزرگ صنعتي و معدنيِ

اين كه شايد سهامي كه در  به اين اميدايشان چنين مي كنند . سرمايه گذاري مي كنندآنان مشغول اند 

 .به آنها تعلق گيردم سه هر از نظر قيمت ترقي كند و يا سود بيشتري در ازاي اري كرده اندشركت ها خريد

بزرگ غربي از صادرات و واردات توليدات اين شركت ها سود كالن مي برند، و صنايع مادامي كه سوداگران 

چشم به بورس سهام، غافل از اجحاف و حقارت بزرگي كه بر آنها تحميل شده، فقط  ةفريب خورد سهامدارانِ

در ميان ، شكلبه همين . مي دوزند) و غيرهچند ريال، چند يوآن، چند سنت (نوسانات قيمت سهام 

بر اساس موازين اخالقي و كه  وجود داشتندفرادي بي شك ايز ن 20يمة اول قرن و ن 19اروپاييان قرن 

درآمدي اندك و و استعمار بودند اما به طمع انسان از انسان بهره كشي  ،مخالف برده داريبشردوستانه، 

به حقارتي كه استعمار ... قهوه و چاي و شكر و مثلداتي از مستعمرات، استمرار بهره مندي از محصوالت وار

                                !تحميل كرده بود تن مي دادندديگر انسان ها در مستعمرات بر و در اروپا بر ايشان 

مخاطبينِ هدف رسانة نمايشگاه هاي قومي  4.3.3  
با و عمدتاً رساله، كتاب و مقاله ي رسانه در قالب محتوا، 18ن ردر زمان فعاليت متفكراني چون روسو در ق

هدف اطالع رساني به انديشمندان و رهبران فكري جامعه تدوين مي شد. اما همانطور كه از تبليغات بازمانده 

توده هاي  ،»باغ وحش انساني«رسانة زندة در ، مخاطبين هدف بر مي آيد 20و  19قرن از نمايشگاه هاي قوميِ 

مردم بودند. يعني تالش پديدآورندگان و گردانندگان اين نمايش ها رساندن پيام به عموم مردم بود و نه قشر 
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از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه هر آنچه از نظر تغيير ذهني و رفتاري از اين فعاليت مد . از آنها  خاصي

                                                               . برگزاركنندگان بود، كل جامعه را هدف قرار مي داد نظرِ

اثركرد تحقير بر جامعة تحقيركننده  4.3.4  
تحقير مي كرد و آنان را از مقام شكي نيست كه باغ وحش هاي انساني، اقوام و ملت ها در ديگر كشورها را 

نمايشگاه  ،اين است كهحاضر بحث امه در اد توجهنكتة قابل اما . خود به عنوان انسان كمتر جلوه مي داد

تنزل  جايگاه انساني خوده ايشان را نيز از به اين معني ك. را نيز تحقير مي كرد اناروپايي ،در عملهاي قومي 

 گاه حتي لمس كردن نمونه هايِ ل زدن، وز، ، مسخره كردن، براي تماشا كردنتماشاچيان. مي داد

و هجوم مي آوردند به نمايشگاه ها » كشورهاي عقب مانده«و » يسرزمين هاي وحش«از » يانسان-يحيوان«

متأثر از تركيبي از . منظور يادگيري و تبادل نظر و تجربهبه تعدادي از همنوعان خود ار با ديد به قصدنه 

اين  ، مخاطبينِبرجسته مي كردند ايشاندر ذهن آنچه سخنرانان از تفاوت هاي نژادي اهدات عيني و مش

به ديگر  كشورشان آشكار مي شدند تا تجاوزتشويق به كنار گذاشتن ارزش هاي اخالقي خود  رسانة زنده

                                                                            . ادامه يابد ،به نام تجارت و تمدن ،سرزمين ها

4.4 كساني كه تحقير مي شوند، چه نگاه و احساس جديدي نسبت به خود مي يابند و چه 
                                                                                رفتارهايي از آنان سر مي زند؟

از ديدگاهي كه نوعِ تحقير را از سوي : پژوهشگران تحقير، انواع تحقير را از دو منظر دسته بندي كرده اند

تحقير كنندگان بررسي مي كند و ديدگاهي ديگر كه رفتار تحقيرشدگان را در واكنش به تحقير شدن 

شناسايي مي نمايد. در ادامه، ضمن معرفي تحقيرشناسي از منظر اول، به بررسي تحقير شناسي از منظر دوم 

             .مي پردازيم نمايشگاه هاي قومي يا همان باغ وحش هاي انسانيبا استفاده از شواهد به جا مانده از 

وقتي كه رفتار كسي با ديگري به گونه  )1: به طور كلي، دو نوع تحقير شناسايي شده استاز ديدگاه نخست، 

 اين نوع تحقير .و بالغ نزديك تر است تا به انساني عاقل نارسعقل ي او به حيوان و يا كودكانگار اي است كه 

در فقط او  انگار به گونه اي است كه ديگر سانِانوقتي كه رفتار با  )2 و .نام نهاده اند 173»تحقير حيواني« را

هوش مصنوعي قادر به ماشين آالت يا بدون اتكا به او كارآيي و ارزش دارد و يا اينكه  ،حد ماشين يا ابزار

 20و  19قرن نمايشگاه هاي قومي  175.مي خوانند 174»تحقير ماشيني«اينگونه تحقير را . انجام كاري نيست

ها، ربات  رايانههاي ديجيتال، با گسترش هر چه بيشتر استفاده از فناوري و . بوديواني نوعِ تحقير حاز مسلماً 

ما بيشتر با نمونه هايي از امروزه  ،محيط هاي كارزندگي روزمره و در و هوش مصنوعي ها و انواع نرم افزارها 

                                                                                          . سرو كار داريمنوعِ تحقير ماشيني 
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اما تحقير در ارتباط با واكنش و رفتار تحقيرشدگان به گونه اي ديگر قابل دسته بندي است. براي رسيدن به 

 »تحقير حيوانيِ«واكنش اقوام مختلف به روشن در اين راستا مي توان پرسيد كه مثالً تأثير و شناختي 

) 5 فصل(» سفرنامه ها«و چه از طريق ديگر رسانه ها مثل » باغ وحش انساني«طريق رسانة  ، چه ازاروپاييان

به چگونه چگونه اثر مي پذيرند و » ماشيني تحقيرِ«از ، مردم مي توانيم بپرسيم در عصر حاضرنه بود؟ و چگو

را گان در گذشته تحقيرشدحقارت آميز بر  ، اثرگذاري رفتارِپژوهشگران تحقير. آن واكنش نشان مي دهند

و حقارت آميز  عيض آلودبتمتوجه نگرش تحقير شده  )يا گروه(فرد وقتي ) 1: به دو گونه تقسيم كرده اندنيز 

ديگران نسبت به خود مي شود و آن را نمي پذيرد، اما به منظور بقا مي كوشد كه رفتار خود را با اعمال 

) يا گروه(فرد وقتي ) 2 .مي گويند 176»متاتحقير« تحقيرنوع به اين . تحقيرآميز تحقيركنندگان هماهنگ كند

تحقير شده متوجه نگرش تبعيض آلود و حقارت آميز ديگران نسبت به خود مي شود و آن را مي پذيرد. به 

                                                                              .مي گويند 177»خودتحقيري« اين نوع تحقير

متاتحقير 4.4.1  
مسدود يا محدود شدنِ آزادي هاي فردي جهت رفع نيازهاي اساسيِ زندگي از جمله نشانه هاي آشكار وجود 

كه كس يا كساني  مي بينندبه بيان ديگر، انسان ها از وجود تحقير آگاه مي شوند وقتي . است» متاتحقير«

فعاليت هاي مرتبط با رفع نيازهاي اساسي زندگيِ ايشان - يعني نياز به آزادي در ادارة امور حياتي زندگي، 

نياز به استقالل در انديشه و رفتار در برقراري روابط اجتماعي و محيطي و نيز نياز به احترام به خود -  را سد 

در واكنش به اينگونه تحقير، فرد تحقيرشده خود را كمتر از انساني بالغ اگر چه . محدود كرده اندبه نحوي يا 

و دانا نمي بيند، اما متاتحقير پيامدهايي از نوع شناختي، احساسي و رفتاري بر جمعيت تحقيرشده تحميل 

اين است كه فرد تحقير شده حس احترام به خود و اينكه او قادر است » شناختي« منظور از پيامد .مي كند

راه يافتن او همواره براي  ؛از دست مي دهدتا حدي بفهمد را بسنجد و چيزها و پديده ها را از ديدگاه خود 

» احساسي«منظور از پيامد . كه ديگران فراهم كرده اند بسنده مي كند جواب هاييموجود به  مسايلِ حلِ

بزرگتر از مجموعه اي نسبت به چيزها و پديده ها و نيز نسبت به خود، متأثر از اين است كه فرد تحقير شده 

تحقير شده در  فرداين است كه » رفتاري«نظور از پيامدهاي و م. است تا احساسات مثبت منفي احساسات

مي بي تفاوتي تقليد و ميل به داند و از اين رو مي خود را منشأ اثر و قادر به نو انديشي ن ،رويارويي با مسايل

تحقيرشدگاني كه تحت تأثير متاتحقير اند و از وجود آن آگاه اند لزوماً متوجه پيامدهاي شناختي،  .يابد

                                                         178.ساسي و رفتاري ناشي از اين نوع تحقير در خود نيستنداح

مانده از نمايشگاه هاي  ه جامصداقي از متاتحقير و واكنش تحقيرشدگان نسبت به آن را مي توان در شواهد ب

شركت در آنها را  ن به اين نمايشگاه ها و فرصت، واكنش بوميااز منظري كلي ،يكي از محققين. يافت قومي

                                                                                                :بدينصورت خالصه كرده است
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گر با برخي از آنان احتماالً ترك موطن خود را به منظور فرار از خشونت و سركوب مي پذيرفتند؛ برخي دي«

و برخي ديگر، به . اين شرط كه بتوانند از طريق بازيگري امرار معاش كنند با نمايشگاه داران همراه مي شدند

و از ميان . لحاظ سن پايين، معلوليت ذهني يا چون برده بودند نمي توانستند نظري از خود داشته باشند

حتي . بايد بازيگر مي شدند يا در حبس مي ماندنديا  ايشان. اينان، زندانيان بودند كه گزينة چنداني نداشتند

برخي نيز بودند كه  شدندبرخالف موارد نامبرده كه در آن بازيگران خالف ميل باطني مجبور به بازيگري مي 

به [اما . با انتخاب خود وارد توافق هايي قراردادي مي شدند تا در اين نمايشگاه ها خود را به نمايش بگذارند

تشخيص ] طه اي از نوع قدرت و استعمار بين نمايشگاه دارانِ اروپايي و بازيگران غير اروپاييعلت وجود راب

                        179».دقيق اينكه تا چه حد ورود بازيگران به اين قراردادها واقعاً اختياري بوده دشوار است

از نوع واكنش تحقيرشدگان به  مي شدقراردادهايي كه بين زندانيان هندي و نمايشگاه داران منعقد  مشخصاً

از طريق آموزش  تربيت و توانمندسازي زندانياندولت هند براي  اقدامنمايشگاه داراني كه از . متاتحقير است

 پيشه ور هنديِ، با جلب رضايت مسئولين زندان ها، براي انتقال تعدادي خبر داشتند آنان انواع پيشه ها به

همانطور كه در باال آمد، . مي كردندبه عقد قرارداد با آنها جراي نمايش اقدام به اروپا به منظور ا در بند

                         . زندانيان براي رسيدن به آزادي، تحقيرِ بازيگري در نمايشگاه هاي قومي را مي پذيرفتند

، به لندن 1886ر سال د» استعمار و هندوستان« زندانيانِ هندي را به قصد بازي در نمايشگاهتعدادي از «

، كه يك »هنري اس كينگ«مسئول برگزاري اين نمايشگاه بود شركت آقاي كميسيون سلطنتي كه . آوردند

از شبه قاره انتخاب و براي اين منظور به  ]زنداني[ پيشه ور 31استخدام كرد تا شركت كشتي راني بود را 

ن ويليام تايلر، كه در آن زمان زندانبانِ زندان شركت مذكور نيز از شخصي به نام دكتر جا. خدمت بگيرد

تايلر نيز بدين منظور، مرداني از زندان خود انتخاب و ايشان را تا . مركزي آگرا در هند بود كمك خواست

                                                                                                        180».لندن همراهي كرد

كه همراه با گروهي از بازيگران آفريقايي به لندن آمده بود نيز مصداقي ديگر از » زولوها«واكنش رهبر 

در اين مثال به روشني مشخص است كه چگونه فرد تحقيرشده به . واكنش تحقيرشدگان به متاتحقير است

تر از او كه تحقيرش مي كند نمي همراهي مي كند ولي خود را به عنوان انساني كم كنندهداليلي با تحقير

                                                                                                                               :بيند

هام براي دفاع از خود در برابر ات] در لندن[ها مجبور شد كه رهبر زولو 181»مانيوس«، 1853سپتامبر سال در «

ر از اعضاي گروه تن ديگ 4همراه با بنابر گزارشات موجود، روز قبل، مانيوس . ضرب و جرح به دادگاه برود

، از آنها خواست »كاتكالد« به ناممدير نمايشگاه، مردي . در لندن رفته بودند» پارك هايد«بازيگران زولو به 

و [د اما با فشار افسر پليس به محل سكونت رهبر زولو از انجام خواستة مدير سرپيچي كر. كه بازگردند
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اما به جاي اينكه به داخل ساختمان بروند، . اسكورت شد» گالريِ جورج«خود در مكاني به نام ] نمايش

در اين . تي از لندني ها به دور زولوها جمع شدند و تماشا مي كردنديجمعو . بنا ايستادند زولوها در بيرونِ

مشتي  پاسخ،مانيوس هم در . را هل داد كه او را به زور به داخل گالري ببرد هارهبر زولو ،هنگام كالدكات

از درگيري [ زولوها كه. مشت دومي نيز نثار او كند ديگران مانع شدندو وقتي كه مي رفت تا . حوالة او كرد

. شدند احساس ناامني مي كردند به داخل رفتند و به سالح هاي خود مجهز ]رهبر خود با مدير نمايشگاه

. كالدكات كه بيم آن داشت كه كار به خشونت بيشتر بينجامد از پليس خواست كه مانيوس را دستگير كند

در دادگاه مانيوس ادعا كرد كه خشونت كالدكات نسبت به او به اين خاطر بوده كه او اقدام به خروج از محل 

او حق خود مي . مانة كالدكات با او باشداسكان خود كرده است و اين كاري نبوده كه سزاوار رفتار غيرمحتر

                                                           182»...دانست كه جواب بي احترامي را با مقابله به مثل بدهد

خودتحقيري  4.4.2  
ن جايگاه اي ،اما در عين حال، دارنداشراف  تحقير از سوي غيروجود به تحقيرشدگان  در اين نوع اثرپذيري،

كمتر از انسان را، براي نگاه كردن به خود، به صورت موقتي يا دائم، مي پذيرند و از همين منظر به خود مي 

خودتحقيري را مي توان در رقابت هايي يافت كه بين برخي از بوميان ي از مصداق 183.و رفتار مي كنند دننگر

بسياري از برندگان . در مي گرفت 184»لو بيلبوفا«آمريكاي شمالي براي شركت در نمايش هايي موسوم به 

اين رقابت ها به مرور به بازيگراني حرفه اي بدل مي شدند كه تحقير شدن در نمايش هاي اروپايي را در 

                                                                    :ازاي پرداختي كه به آنها مي شد كامالً پذيرفته بودند

بودند و در نمايشگاه  مشهور بدل شده انيي از بوميان در سطح بين المللي به بازيگر، برخ19ن اواخر قرتا «

اين دست را مي توان در نمايش هاي موسوم به برخي از بهترين مثال ها از . هاي مختلف ظاهر مي شدند

براي » بوفالو بيل«يا همان  185»ويليام كودي«سال ها پيشتر،  ...بعد از آن يافت و 1883در سال » بوفالو بيل«

خود به  ،فرآيند انتخاب بهترين بازيگران. انتخابِ بازيگران مناسب به سراغ قبايل سرخپوست مي رفت

مي بومي خود به اين مراسم  صدها تن از سرخپوستان با بهترين لباس هاي. بدل شده بود معروف مراسمي

فقط تعدادي انگشت شمار برگزيده مي نهايتاً اما  ]دبه اين اميد كه براي نمايش انتخاب شون[ شتافتند

ظاهراً كشش باالي بازيگري در اين نمايش ها با دستمزدهاي بااليي كه بازيگران دريافت مي كردند ... شدند

با تجربه را براي نمايش  نمايشگاه داران ترجيح مي دادند كه بازيگرانِبه بعد،  1890دهة اما از . بي ارتباط نبود

كامالً با مقتضيات  انتخاب مي كنندنمايشگاه داران مي خواستند كه بازيگراني كه ... ود برگزينندهاي خ

آشنايي ] مي كردندرفتار  و تحقير بي احتراميبا كه احتماال با آنها [نمايش در برابر تماشاچيان اروپايي 

                                                     186».]واكنش هاي نابجا از خود نشان دهند تا مبادا[ شته باشنددا

خودتحقيري ناخودآگاه  4.4.3  
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ومي از نوع س ،20نيمة دوم قرن در  توسعه تحميلي با گسترش و نفوذ هر چه بيشتر سيستم هايِو البته 

خودتحقيريِ «اين نوع از اثرپذيري را مي توان . گسترش يافته استنيز در برابر تحقير اثرپذيري 

با اتكا به عموماً كه  ،اين سيستم هامحدود كردنِ ذهني و رفتاري مردمان در چگونگي . يدنام 187»آگاهناخود

نيازي به تكرار جزييات  از اين روو  188استآمده ي جداگانه گزارش قبالً در ،علوم شناختي طراحي شده اند

به به نحوي زيركانه و  هااين سيستم همين گفته بس كه چون در اين مورد  اما. در اينجا نيستآن مطلب 

كمتر به جنبه هاي تحقير آميز و استعماري  جهانياندر كشورها استقرار يافته اند،  »ترقي«و  »پيشرفت«نام 

    ! مي بالندبه خود اين سيستم هاي تحميلي  برخورداري ازاز موارد به  يدارند و حتي در بسيار اشرافآنها 

السيك در تحقير مكتوبو روش هاي ك» سفرنامه«رسانة . 5555فصل   

در اجراي نمايشگاه توسط دانشگاهيان و دانشمندان  همانطور كه در باال اشاره شد گنجاندن سخنراني ها

در سطح جامعه و  وسيع تر و ماندگارتر يتأثيرباور پذيرتر كردن آنها و دستيابي به هاي قومي راهكاري براي 

اين سخنراني ها را منتشر مي كردند در عمل محتواي اين روزنامه ها كه خالصه اي از . در بعد زمان بود

باالي ورود به نمايشگاه ها، قادر نسبتاً رسانه را به بخش هايي از جامعه كه به داليل مختلف، از جمله هزينة 

ابزار ديگر براي وسعت بخشيدن و ماندگارتر كردن پيام . ساختندبه شركت در آنها نبودند ميسر مي 

بسياري از شهروندان كه نمي توانستند به درون باغ . ومي، پوسترهاي بزرگ تبليغاتي بودنمايشگاه هاي ق

كه از  »شبه حيوان«و  »و غريب عجيب« انسان هايانساني راه يابند، اطالعات خود در مورد  هاي وحش

مأخذ . ردنداين پوسترها دريافت مي كطريق ديگر جاهاي دنيا در شهرشان به تماشا گذاشته شده بودند را از 

هنرمندانه، عرضه مي شد همان سفرنامه هايي  نقاشي هاياطالعاتي كه در اين پوسترهاي رنگي، همراه با 

پس مي . از همان سرزمين و فرهنگ تهيه شده بود اروپايي و مردم شناسان توسط سياحانپيشتر بود كه 

نقاط دنيا توسط مشاهده گران اهل  تدوين آنها از اقصيتوان به جرأت گفت كه سفرنامه هايي كه روسو بر 

رسانة نافذ ديگري براي تحقير جوامع و فرهنگ  ،تأكيد داشت) و نه تاجران و سربازان و مبلغين كليسا(علم 

در واقع، اين متون، رسانه اي به مراتب فراگيرتر از نمايشگاه هاي قومي به شمار مي . هاي غير اروپايي بود

از كرة زمين جايي ، 19 تا اواسط قرن، ه كرده اندي كه در اين زمينه مطالعآيد چرا كه بر اساس پژوهشگران

اين مسلماً و  189.بوداروپايي سير نشده و در مورد آن مطلبي نوشته نشده مشاهده گران كه توسط  نبود

بيشتري  و تأثير از قوام و دوام ،در مقايسه با رسانه اي زنده و شفاهي مثل نمايشگاه هاي قومي ،متون

                                                                                                             .خوردار بوده استبر

، 190»جان كابوت«، با راه يافتن اروپاييان به قارة آمريكا و اقيانوسيه توسط دريانورداني چون كريستف كلمب
به روي ، سرزمين هاي عظيمي براي چپاول و ثروت اندوزي 192»زونيان ويلم «و  191»آمريگو وسپوچي«

بتوانند در كار اكتشاف و بهره برداري از  عاماما قبل از اينكه شركت هاي سهامي . اروپاييان گشوده شد
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و اين اطالعات وسيع قابل گردآوري . اقدام كنند، نياز به اطالعات بيشتري بوداين سرزمين ها دارايي هاي 
شناسايي سرزمين هاي ناشناخته  قبول مخاطراتاز نه تنها دست انسان هاي ماجراجويي كه نبود مگر به 

به گونه اي نوشته مي شدند ها بسياري از سفرنامه  از اين رو، .ابايي نداشتند بلكه به آن اشتياق مي ورزيدند
                                                                                         اطالعاتي وسيع در موردعالوه بر كه 
،هاسرزمين هاي جديد و منابع آن) 1  
و ،و راه هامثل بنادر  ،موجود براي حمل و نقلامكانات ) 2  
، )مثل مقاومت بوميان(و اجتماعي  )ي محليمثل بيماري ها(خطرات محيطي ) 3  

مي ن هاي ناشناخته نيز ميسرز درسفر با مرتبط ماجراجويي هاي انگيزي از  هيجانهمچنين شامل وصف 

                                                                                                                                .شد

انِ به هيج ،به گونه اي بود كه در خيالِ بسياري از خوانندگان] سبك نگارش بسياري از سفرنامه ها[«

مستعد  در ذهن افرادرؤيايي دير يا زود  اين ماجراجويي هايِو ... دامن مي زد »قهرمان بازي«ماجراجويي و 

جوان را به سرزمين هاي  ظهور مي كرد و مردانِ» جانفشاني براي بسط امپراتوري«چون به شكل آرماني 

                                                                                                   193».دوردست فرا مي خواند

در ادامة . استفاده مي كردنداي زيركانه  روش هايخود از  مشاهدات و هيجاناتسفرنامه نويسان در عرضة 

 194»عبور از قلب قارة سياه«نوان عبا  19قرن نيمة دوم  معروف، با تمركز بر يكي از سفرنامه هاي فصلاين 

از  دو مثالسپس با آوردن . به معرفي اين روش ها مي پردازيمط سياحي انگليسي به نگارش در آمد، كه توس

، ميزان استقبال اروپاييان كاربرد و اثركرد همين روش ها، كردنداز ايران منتشر كه اروپاييان ي يسفرنامه ها

                                               .ايرانيان را بررسي مي كنيم از سوياز تحقير ايرانيان و پذيرش تحقير 

»علم نژاد«و استناد به » پژوهش علمي«تظاهر به  5.1  
به سفرهاي سياحانِ اروپايي ، »علم نژاد«و تدوين » عصر روشنگري«بعد از به بعد، يعني ميالدي  18قرن از 

 ديدگاهمخاطبين سفرنامه ها و هم از از اين رو، هم از منظر . نگريسته مي شد» اكتشافات علمي«به عنوان 

، خود سياحان، كاري كه سفرنامه نويسان انجام مي دادند اساساً خيرخواهانه و از نظر اخالقي پسنديده

جان و  اين سياحانِ پژوهشگر، در جستجوي علم و دانش،اينگونه وانمود مي شد كه . بود »علمي«و  ارزشمند

. نيستندتصاحب سرزمين ديگران يا ثروت اندوزي به هيچ وجه در پي و  مال خود را به مخاطره مي اندازند

                                                                                           ظاهر امر بود،فقط اما در واقع اين 

بگير  سياح كه دست وطنانِچرا كه غالباً پس از انتشار سفرنامه ها ديري نمي گذشت كه نمايندگاني از هم«

راه خود را به درون سرزمين بر اساس اطالعات عرضه شده در سفرنامه ها، بودند، هم داشتند و اهل خشونت 

ط توس» قارة سياه قلبعبور از «هاي كما اينكه انتشار يافته . مي گشودند] جهت تاراج[توصيف شده 
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نفس گير مسابقه «در تاريخ اروپا، در قارة آفريقاست كه  نويسندة آن، سرآغاز دورة ننگيني از تاريخ استعمار

را بين  آفريقاقدرت هاي اروپايي با شتاب طي اين دوره از استعمار، . نام گرفته است 195»براي تصاحب آفريقا

                                                                                                        196».خود تقسيم كردند

سخن از اگر چه امروزه نيز در گفتگوها . بود» علم نژاد«علميِ سفرنامه نويسان، استناد به  بخشي از تظاهرِ

در اين  .مي شود بي اعتبار محسوبكامالً علمي  »علم نژاد«نژاد سياه و نژاد سفيد وغيره به ميان مي آيد، اما 

وانايي تخلقيات و در به معني تفاوت وت هاي ظاهريِ انسان ها تفا، جعليِ يادگاري از عصر روشنگري علمِ

و  پر رنگاروپا  افكار عمومي و افكار نخبگانيِ در كه  دورانيدر  ،»علم نژاد«. مي شدشمرده آنان هاي فكري 

و تكامل اجتماعي، فرهنگي و از يك سو  بيولوژيكي انسان ها ، رابطه اي مستقيم بين تكامل بود برجسته

مانند بسياري از » عبور از قلب قارة سياه«نويسندة از اين رو، . را مسلم مي دانست از سوي ديگر آنها اخالقي

                                                                                           خودو دانشمندان معاصر  متفكران

تمامي بر اساس اين نظريه، . خوانده مي شود اعتقاد داشت 197»مرحله اي نظرية«گاه به چيزي كه امروزه «

عبور ] مي بايد[مشخص از رشد اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيكي جوامع بشري به طور طبيعي از مراحلي 

                                                                                           ... ]تا جوامعي متمدن شوند[ كنند

، مي پندارند كه فقط ايشان و ]به امروزحتي تا اروپايي و آمريكايي، [ بسياري از سفرنامه نويسانِ«

وقتي به سرزميني دوردست سفر ] ايشان[... شده اند» مدرن«هموطنانشان به طرز شايسته اي تكامل يافته و 

و  هم هستي به گذشته در بعد زمان سفر ،كه انگار سفر ايشان در مكان تصور مي كردند چنان، كردندمي 

ون بد - ، يا قرون وسطيمفرغحجر، عصر  عصر - گذشته  راعصيكي از ادر  مثالًكه روبرويند ايشان با جوامعي 

تمامي . و البته نسبت دادن ايستايي به ديگر فرهنگ ها به اين شكل كار خطايي است. تغيير در جا زده اند

 جامعة ،سنتي، اين تغييرات تغيير مي يابند؛ در مورد جوامع بوميِ فرهنگ ها طي زمان رشد مي كنند و

و در  است كه جوامع اروپايي انتخاب كرده اند پيش برده سمت و سوييمورد نظر را در جهتي متفاوت از 

     198».همسان نبوده است» مدرنيت«از  اننتيجه به ظهور جامعه اي انجاميده كه با انتظارات سفرنامه نويس

ستفادة زيركانه از واژه ها و دستور زبان ا 5.2  
تا متني جذاب و هيجان سفر خود مي كوشيدند روز به روز سفرنامه نويسان با شرح جزييات فراز و نشيب 

از اين . يكي از تكنيك هاي ايشان تقليد از روش داستان نويسي بود. براي مخاطبين خود فراهم كنند انگيز

داستان خود، گاه به جاي صحنه هايي از هيجان انگيزتر كردنِ هر چه براي  انرو مي بينيم كه سفرنامه نويس

، سفرنامه »قارة سياه قلبعبور از «سفرنامة مثالً در . استفاده مي كننداستفاده از زمان ماضي، از زمان حال، 
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هاي قارة در يكي از رودخانه خود با بوميان چند صد نفريِ مسلح  صحنه هاي درگيري گروهنويس يكي از 

                                                                             :را بدينصورت به نگارش در آورده استآفريقا 

: به سوي ما مي آيد، به مردانم رو مي كنم و مي گويم مستقيموقتي مي بينم كه قايق غول پيكر بوميان «

همه با هم . نيزه پراني آنها شروع شوداول شليك نكنيد تا . بر كنيدص. بچه ها، دل قوي داريد، مثل پوالد«

فكر فرار به سرتان نزند چون نجات شما فقط در ... بكشيدرا هدف بگيريد و ماشه . يكي يكي. شليك نكنيد

                                                                                                                ».تفنگ شماست

نيزه به دست و عقب نشيني بوميان، نويسنده ادامه  پس از توصيف درگيري مردان مسلح خود با بوميانِو 

                                                                                                                          :مي دهد

و ما براي اولين بار با تمام . دنياي پرخطر و مرگباري است اينجا. به جوش آمده] حسابي[مان خونحاال «

پس ما وقت را تلف . وجودمان احساس نفرت مي كنيم، احساس نفرت نسبت به اين غول هاي الشخور كثيف

. يب مي كنيمنمي كنيم، لنگرها را مي كشيم و با شتاب در امتداد ساحل سمت راست رودخانه آنها را تعق

خود را به ساحل . روستاهاي آنها را از دور مي بينيم و مي گذريم رودخانه پيچ ازتعقيب و گريز ادامه دارد تا 

آنهايي كه از قايق پياده . ادامه مي دهيم ]ي آنها[ مي رسانيم و نبرد را در كوچه پس كوچه هاي روستاها

اند را تعقيب مي كنيم و در همانجا حق اين به جنگل هاي اطراف گريخته جانشان  از ترسِشده و 

                                                                                199».را كف دستشان مي گذاريم انآدمخوار

ضمن تظاهر به  .است 200»عرضة خاص به جاي عام«سفرنامه نويسان  راهكارهاي زيركانة ادبيِاز ديگر 

داشتن نگاهي دقيق و علمي، سفرنامه نويسان ابتدا موردي خاص از رفتارِ يك فرد را به دقت توصيف مي 

كنند و سپس آن را به عنوان ويژگيِ عموميِ تمامي اعضايِ قومي كه با آن تماس برقرار كرده اند معرفي مي 

 201»ايستام نگاري قو«منسوخ شناخته مي شود را مردود و قوم نگاري كه امروزه از اصطالحاً اين روش . كنند

، بلكه رفتار و گردددر اين روش نه تنها عملكردهاي خاص يك فرد به عنوان روشي عام عرضه مي  .مي نامند

 فرهنگيِ اعضاي كل جامعه در تمامي اعصار وانمود مي گردد. اين عملكرد حاالت يك فرد به عنوان تمايالت

ارائه مي دهد كه انگار نه در گذشته تغيير  رد مطالعهردم شناسي جلوه اي ايستا از جامعة موغير علمي در م

    202.كرده است و نه در آينده تغيير خواهد يافت، بلكه هميشه به يك شكل و حالت بوده و باقي خواهد ماند

، متن سفرنامه ها غالباً اين برداشت را »تظاهر به پژوهش علمي«و » عرضة خاص به جاي عام«در تركيبي از 

در ذهن مخاطب تداعي مي كند كه قضاوت و رأي نويسنده بر نگاهي جامع از موضوع مورد نگارش او استوار 

يك جمعيت  اعضايِ به تماميرا  مشاهده كرده است تنچند رفتار در را كه چه كسي مي تواند آنچه . است

در كل  سفر كرده باشد و خلقيات آن چند نفر را مورد نظر تعميم دهد مگر اينكه به همه جاي سرزمينِ
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زيركانة ديگري در به روش  ،به بيان ديگر، سفرنامه ها با تركيب اين دو روش ؟جمعيت مشاهده كرده باشد

با تظاهر به جامعيت، . ستا» تظاهر به جامعيت«كه آن  مي زدنددست خود جذب مخاطب  نگارش و در

ت و جرأت مخالفت را از را مرعوب مي ساخ خود مخاطبين عامةآثاري خلق مي كردند كه  سفرنامه نويسان

مخاطبيني كه هرگز قادر به انجام سفري پرمخاطره در سرزميني ناشناخته نيستند، طبعاً . مي گرفت ايشان

را مي  كردهحكايت و مشاهدات خود را آنچه كه مفصالً توسط كسي كه اين توانايي و جسارت را داشته 

                                                                        .پذيرند و آن را مورد سؤال و شك قرار نمي دهند

تحقير با توهين  5.3  
 سفرنامه ها خوانندگانِ نظربراي خواركردن بوميان در  غالباً» آدمخوار«و يا  »الشخور«استفاده از ناسزا، مثل  

ندگان اروپايي كه هرگز پايشان به خوانآندسته از تعجب آور نيست اگر اين نسبت ها توسط اما . انجام مي شد

آيا قبايل بومي كه در آفريقا يا . واقعي تعبير شده باشد ه بودآفريقا و ديگر سرزمين هاي دور دست نرسيد

بودند؟ » آدمخوار«واقعاً  كردندمي متجاوز اروپايي مقاومت  در برابر سياحانِو ند جاهاي ديگر زندگي مي كرد

» آدمخوار«ي ؟ يا اينكه واژه هاهم مي كردند» مرده خواري«، ديگر انسان ها »ريِزنده خوا«عالوه بر آنها آيا 

استفاده با احساسات مخاطب  كردن بازيبه منظور واژه اي تحقيرآميز  و ناسزاصرفاً به عنوان  »الشخور«و 

                                                                                                                  مي شده است؟

سياح  در واقع همان سفرنامه هاتاريخ استعمار به روشني گواهي مي دهد كه طرف متجاوز و متخاصم در 

 رفتارهايكه عالوه بر انيم مي دكما اينكه ما امروز بر اساس شواهد تاريخي . و سپاهيان مزدور اوستاروپايي 

 اطالعات جغرافيايي و مردم شناختيِبا بوميان آن قاره، وي » ز قلب قارة سياهعبور ا«نويسندة خشونت آميز 

جمع آوري و در  رامركزي و شرقي  در آفريقايِاروپايي  گذارانِسرمايه  استعماريِ بهره برداري جهت ضروري

در نگارش  »خورالش«يا » آدمخوار«چون هايي از واژه  و مغرضانه استفادة زيركانه اما 203.قرار داد ناناختيار آ

اين داستان، با پيامدهاي  احساسي آن، درك خوانندة اروپايي از حكايت درگيري نويسنده سفيدپوست با 

گروهي « :كرد نقلمسيري قرار مي داد كه مي توان آن را اينچنين در را كه در باال آمد، سياهپوست بوميان 

پژوهش علمي در يكي از رودخانه هاي آفريقا  اروپايي براي تفحص و فداكار و از جان گذشتة از سياحانِ

آن سرزمين به هوس  و آدمخوار كه ناگهان عده اي از بوميان متوحش بودندمشغول به كار پرارزش خود 

از عده اي  خوشايندتر و هوس انگيزترچه چيزي  يقوم آدمخوار چنينبراي . آورنديورش مي  اسيركردن آنان

هموطنان شكر خدا،  ليو ؟نباشندكه قادر به دفاع از خود زميني غريب در سربي سالح  به ظاهر سفيدپوست

برتري كامل  اندر برابر نيزه هاي ابتدايي آدمخوارالبته كه  بودندمسلح به سالح گرمِ پيشرفتة اروپايي  ما

 انستنددخويشتنداري را بر خود الزم  ،مدار- و اخالقسفيدپوستانِ متمدن  ،در اين روياروييبا اين حال، . دارد

و وقتي به بركت سالح هاي پيشرفته اروپايي، . نبردنددست به سالح ، دنشو تا زماني كه به آنها حمله 
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، سفيد پوستان شدندمتواري  منصرف وو خوردن آنها از شكار سفيدپوستان آفريقايي  سياهپوست متوحشين

براي بازماندگانِ ماندگار عبرتي  و ندنرساب نده اآنها را به سزاي عمل خطايي كه كرد تا كردندآنها را تعقيب 

هوس خوردن هرگز  وحشيگري را كنار بگذارند و از ترس مجازاتشايد تا  ،به جاي بگذارند آنانوحشيِ 

                                                                                » .سفيدپوستان متمدن را به دل راه ندهند

تحقير از طريق متوحش نشان دادن اقوامي كه در صدد مقاومت در برابر نفوذ و تجاوز ، خالصه اينكه

 بومياناروپاييان در سرزمين خود بر مي آمدند تصاويري در ذهن مخاطبين سفرنامه ها به وجود مي آورد كه 

بودند، هر گونه  همچنين براي اقوامي كه تا اين حد متوحش. مي نموداستعمارگران خشونت  عمالِرا سزاوار ا

از جمله بهره برداري از دارايي هاي طبيعي و  -تماس با اروپاييان متمدن، به ويژه اگر ادارة امور سرزمينشان 

مي افتاد البته به سودشان بود و ايشان را به سوي تمدن رهنمون مي  »اروپاييان دانا«به دست  - كاني آنها 

با تحقيري كه به سياهپوستان  ،»عبور از قلب قارة سياه«يسندة نو چونبه بيان ديگر، سفرنامه نويساني . شد

سفير و پيام آوري از جانب سه ناجيِ بشريت، يعني تمدن، مسيحيت و تجارت، معرفي خود را « روا مي دارد

از ديدگاه اروپاييان و مردم در آمريكاي شمالي فقط تركيبي از اين سه عامل مي توانست مردم . مي كند

را به سطح باالتري از توسعة مادي، اخالقي و فكري ] در ديگر فرهنگ هاي جهان[وي متوحش و بد

                                                                                                                      204».برساند

تحقير با دلسوزي تصنعي  5.4  
در برخي از . نيستبا توهين همراه  در همة موارداروپايي در سفرنامه ها جوامع غير حقارت آميز توصيف 

غالباً اين رويكرد در توصيف . گيردصورت مي ساختگي موارد، تحقير از طريق نشان دادن نوعي دلسوزي 

و  سازگاريانتخاب مي شود كه بوميان به جاي مقاومت در برابر متجاوزين، راه  در موارديجوامع بومي 

همكاري را پيش مي گيرند. پس مادامي كه تحقير از طريق توهين، احساساتي چون نفرت و انتقام را در 

مخاطبين دامن مي زد، تحقير با دلسوزي، ترحم نسبت به موجوداتي ضعيف و آسيب پذير كه بايد از آنها 

 شهرِهپوستان ، سيا»عبور از قلب قارة سياه« در سفرنامة. تقويت مي كرددر قلب مخاطب حمايت شود را 

 همراهبزرگ  گروهبومي اي كه نويسنده و  باربرانِ بلدهاي محلي و. شده اندزنگبار بدينصورت توصيف  بندريِ

                                                       : بودند شهراز بوميان همين  را راهنمايي و كمك مي كردند وي

... نيز برخوردارندانساني  پسنديدةديگر ويژگي هاي  از انآن. دردان اندو ق را مي فهمندآنها محبت و لطف «

                                          205».تربيت كرد فرمانبردارياز آنها مي توان خدمتكاران خوب و ] مطمئناً[

گر چه ، نويسنده از اين مشاهدات خود چنين نتيجه مي گيرد كه ايو بي غرض يبي طرفبا تظاهر به 

تربيت  ييها آفريقاييان در مقايسه با اروپاييان تكامل يافته نيستند، اما شكي نيست كه ايشان اساساً انسان
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 همينو به بركت . از دم تيغ گذراند ، بدون استثنا،آنها راهمگي نبايد ند و نبايد از آنها قطع اميد كرد و ا پذير

با فرهنگ و متمدن  انسان هايينانچه فرصت تماس و كار با انساني، بسياري از آفريقاييان چاندك بن ماية 

                                             : را بيابند، بي شك پرورشي تمدني و انساني خواهد يافت چون اروپاييان

. تالح ناپذير معرفي مي كنند مخالف اسرا اساساً اص» متوحش«نژادهاي ظراني كه نبا صاحب] نويسندهاين [«

موافق نيست كه آفريقاييان قادر به اصالح اخالقي نيستند و در نتيجه بايد كامالً از منطقه  نظربا اين  وي

نويسنده شواهدي روشن از استعداد . گردند] و معدوم[رانده شوند و يا حتي توسط نژادي برتر منقرض 

اين بوميان را نيز از تبعات  برتر خلقيات و بوميانِ ساكن در سواحل و بنادر براي قبول تمدن يافته است

                                                         206».مي داندتماس بيشتر با فرهنگ هاي غير آفريقايي همين 

در تمامي آنها ، پژوهشگراني كه تعداد كثيري از سفرنامه هاي بجا مانده از قرون پيش را مطالعه كرده اند

ايشان تحقير بين فرهنگ اروپايي و فرهنگ هاي بومي جهت مقايسة به منظور را باال  روشتركيبي از چند 

انگيزة سفرنامه نويسان، پژوهشگران به وجود آمده است، اين بر اساس اجماعي كه بين  207.شناسايي كرده اند

مين هاي جهان اروپاييان در ديگر سرزهموار كردن جادة دخالت برده اند،  به كاركه  روشِ تحقيرصرفنظر از 

بوده است. روشي كه تنفر را بر مي انگيزد مخاطب را به سوي تصديقِ توحش بوميان و لزوم سركوب ايشان 

به دست قومي متمدن كه نهايتاً ايشان را متمدن و بافرهنگ خواهد كرد سوق مي دهد. روشي كه ترحم 

انسان توسط  مند به كمك از بيرونمخاطب را بر مي انگيزد مي خواهد كه او تصديق كند كه بوميان نياز

هايي هستند كه داراي قدرت و دانايي بيشتر براي حمايت و حفاظت از آنهايند. روشي كه علم را مستمسك 

قرار دارد هم اكنون در دست بوميان از منابع كه قرار مي دهد، مي خواهد كه مخاطب تصديق كند كه آنچه 

                                             208.اره شود به مراتب بهتر استاگر به دست قومي داناتر و دانشمند تر اد

نيز در و در نتيجه ملموس تر است، منطبق است تعبيري ديگر از اين نتيجه گيري، كه با واقعيات امروز ما 

سوزي توهين، دل از طريقچه (سفرنامه با محوريت تحقير رسانة  تدوين و انتشارِ. قابل عرضه است اينجا

قدرت هاي  هدف در هم شكستنِ موانع پيشرويِ) تكنولوژيكيو  يعلمبرتريِ تصنعي و چه با استناد به 

اروپايي در دستيابي به استيالي جهاني را مي جسته است. تحقير از طريق توهين، همفكري و همدليِ افكار 

كه نسبت به  غربياني. است داشته در نظررا ) غربييعني در بين توده هاي مردم در جوامع (عمومي در مركز 

مردم در ديگر سرزمين ها احساس تنفر يا بي اعتنايي مي كرده اند، با اطمينان خاطر بيشتر و مالحظات 

صدد نتيجه هرگز در اخالقي كمتري به سرمايه گذاري در شركت هاي استعماري مي پرداخته اند و در 

 و قتل عام برده داريبرده فروشي، غير انساني چون  دهاييعلمكردر برابر  بوميان مقاومتحمايت معنوي از 

بر نمي آمدند. مصداق هايي از اين رويكرد از تحقير را مي توان در عصر حاضر به شكل اسالم ستيزي و 

 متعاقباً با خاك يكسان كردنِ تمدن يمن و اشغال افغانستان و عراق ديد.                                            
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تحقير از طريق دلسوزي تصنعي، همچنين هدف نرم كردنِ افكار عمومي در مستعمرات و جلب مشاركت 

بوميان در راستاي اهداف استعمارگران را مي جسته است. كاربست همزمان سياست هاي تهديد و سركوب با 

شد، بايد با او دلسوزي هاي تصنعي، مخاطبين بومي را تشويق مي كند كه اگر نمي توان بر خصم پيروز 

همراه شد. تظاهر قدرت هاي امروز به حمايت از «دموكراسي»، «حقوق بشر»، «رفاه عمومي»، افكار عمومي 

در بسياري از كشورهاي جهان را، به رغم آسيب هاي مرتبط با الگوي توسعه غربي، به سوي سياست هاي 

نابرابر، فريبكارانه و ظالمانه اي چون پيوستن به تجارت جهاني، استقبال از سرمايه گذاري هاي خارجي و لغو 

 مقررات حافظ فرهنگ و سرزمين سوق داده است.                                                                       

 «و استناد به پيشرفت هاي علمي و فناوري در گذشته و حال تأثيري عظيم در تبليغ «برتريِ و پيشرفت

در افكار عمومي جهاني و غفلت » برتري«برداشت سطحي از اين . پايي و اروپايي تبار داشته استجوامع ارو

 غربيانذهن  - اذهان، اين فكر را در توسعه علم و فناوري اخالقي، اجتماعي و محيطيِ نامطلوب از جنبه هاي

ا بدهند مسلماً لياقت كه انسان هايي كه قادرند با تفنگ پاسخ نيزه ر تقويت مي كند - ديگر مردمان و

بيشتري براي فرمانروايي و مديريت جهان را دارايند. اما گذشت زمان نشان داده است كه علم بدون اخالق 

منجر شده به نوعي از كشاورزي علم و فناوريِ توسعه چنانكه  مي شود؛به معضالتي عظيم بدل در توسعه 

ب انجاميده كه به جاي به نوعي از ط 209مي كند،آنها را مريض  ،انسان هاسالم كه به جاي تغذيه  است

 و به نوعي 210مجبور مي كندرا به مصرف داروي بيشتر  انسان ها ،آنهاو عالج قطعي از دردها پيشگيري 

آموزش انجاميده است كه به جاي تشويق يادگيري و پرورش خالقيت در كودكان و نوجوانان، آنان را با اجبار 

كه حتي قادر به ايجاد شغل و كسب بدل مي كند بات گونه ر رطي شده وش به انسان هاييخشونت با و 

                                                                                                   211.براي خود نيستنددرآمد 

و سفرنامه در آن اقامت گزيدند  ياي تعداد كثيري از اروپاييان به كشور ما سفر كردند ميالد 20تا  18قرون در 

در چند دهة  يپژوهشگران تحقير و پژوهشگران سفرنامه هاي استعماريافته هاي تحقيقاتي در پرتو . نوشتند

مفرط از زبان تحقير در توصيف جامعه و فرهنگ ما ايرانيان توسط اين استفادة مي توان به دليل اخير 

اين  قدرت نافذثير اين سبك از ادبيات در ديگر نقاط جهان، به تأآگاهي از با ايشان،  .پي بردنويسندگان 

، جلب در حمايت از سياست هاي استعماري در ايران براي كسب همفكري و همراهي مردم خود رسانه

بر فرهنگ و جامعة اروپايي  فرهنگ و جامعةو به كرسي نشاندن برتري  ايرانياناعتماد و همدلي اقشاري از 

 ، چه در مورد ديگر ملت هاشناسايي روش هاي كالسيك تحقير در سفرنامه ها. اسخ داشتندايراني اعتقادي ر

معاصر » ادبيات عقب ماندگيِ«كاربست همين روش ها در  ما را براي شناساييِ، و چه در مورد ايران و ايراني

                                                                          .آماده مي سازد شده استتشريح  7 فصلكه در 
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سفرنامه هاي اروپاييان دربارة ايران 5.5  
»سرگذشت حاجي باباي اصفهاني«جيمز موريه و  5.5.1  

حاجي باباي  سرگذشت«و انتشار  19در قرن  212»جيمز موريه«چون  ظهور سفرنامه نويسانيتا زمان 

اروپا پيشاپيش با ستاره هاي درخشان علم و واني در اهل ادب و كتابخ، )1824( به زبان انگليسي 213»اصفهاني

 تحقيرآميز زباناز اين رو، . آشنا شده بودند 216سينا ابنو  215حافظ، 214فردوسي چونايران  و فلسفه ادب

 فرصت فرق تراشيوي ، از اين رو. باشدايرانيان  »آدمخواري«مبني بر  توهين هاييموريه نمي توانست شامل 

 ظاهراًكه (ايرانيان اخالقي مبني بر زوال كامل تفاوتي در مطرح كردن ان و اروپا را بين جامعه و فرهنگ اير

حاجي باباي . مي يابد) بودگذشته اي درخشان رخ داده از پس فرهنگ و جامعة ما در  تحولي منفيپس از 

 و» ايستا قوم نگاري«بهره گيري از روش موريه با . است اخالقي فاقد هر گونه پايبنديِ شخصيتياصفهاني 

مثل حاجي باباي  رذل و فرصت طلب، شهوت راننادان، بزدل،  شخصيتي »عرضة خاص به جاي عام«

او با استفاده . معرفي مي كند خود را به عنوان نمايندة تمام عيار انسان ايراني به مخاطبين اروپايياصفهاني 

محبوبيت در بين مخاطبين اروپايي كه ب داستان هاي هزار و يكشبا الگوبرداري از ( طراحي با مداداز طنز و 

ميالدي از  19 ايجاد مي كند كه از پرخواننده ترين و اثرگذارترين سفرنامه هاي قرنتخيلي اثري  ،)بود يافته

در به سفرنامه نويسي  جيمز موريهبسياري از سفرنامه نويسان اروپايي كه بعد از . محسوب مي شود ايران

 ايراني ارزش هايِايراني و تجليل كرده اند، بلكه از برداشت او از هويت  وينها از اقدام كرده اند، نه تايران 

                           :نوشته اندو تأثير آن در افكار عمومي در مورد مقبوليت اين اثر در اروپا . الهام گرفته اند

 ز افزونمستقيم بين مقبوليت رو نتشار سفرنامة حاجي بابا، مي توان  ارتباطياچند دهه از  پس از گذشت«

ديد، به ويژه بعد از شكست از سوي ديگر در غرب ] در آن زمان[و از ميان رفتن وجهة ايران از يك سو آن 

                                                                 217].وند شدت يافتاين ر[ 1827در سال ايران از روسيه 

سر والتر «در سبك شرق شناسي  يسين كنندگان اين اثر به عنوان شاهكاراز جمله نخستين تح«

بسيار فراتر از . قرار گرفتبراي ديگر منتقدين  سرمشقي مثبت با نظر تحسين آميز خودبود كه  218»اسكات

ظاهرِ تخيلي و داستاني آن، سفرنامة حاجي بابا به عنوان انعكاسي واقعي از دغلكاري و پست فطرتي [ذاتي] 

، به عنوان كتابي ين اثر نزد بسياري از اقشار جامعة اروپاييا.. .رانيان در غفاي ظاهري فريبنده تعبير مي شداي

در مورد ايران شناخته شد، مثالً نزد ديپلمات ها و سياستمداران، منتقدين ] صحيح[ مرجع براي كسب اطالع

لمين، سياحان هنرمندان و نويسندگان و سياسي، مبلغين مذهبي، دانشگاهيان، باستان شناسان، پزشكان، مع

                                                219».حتي هر كتابخواني كه مي خواست چيزي در مورد ايران بياموزد

:مي افزايدصاحبنظر ديگري   
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»اقي ماندود ببه جاي خ 19قرن به وجود آورد كه براي تمامي  انمان موريه تصويري از ايران در ذهن غربير .

داستان حيرت انگيزي از جزييات دولت و جامعه اي شرقي كه بيش از يك قدم با گور فاصله ندارد، داستاني 

ماهي فروش ديروز وزير امروز ] به طرز معجزه آسايي[و يك شب كه در آن  طنز، يادآور داستان هاي هزار

موريه خيلي چيزها را نيز از قلم انداخته [ اما... مي كنند شكه هر روز فلك ،و فردا جنايتكاري در حبساست 

چيزهايي كه در آن زمانِ بدبياري ايران چندان به چشم نمي آمد، مثل آگاهيِ افتخار انگيز ايرانيان از ] است

هرگز آن را از دست نمي دكه وقتي ملتي به آن آراسته ش ، نوعي از آگاهي همگانيخود ملي سنت ،

                                                                                                                         220».دهد

انتقاد  بهاز صاحبنظران، موريه در ترسيم هويت بي اخالقِ حاجي بابا تالش ديگر برخي به نظر از سوي ديگر، 

صفات ناپسندي كه به حاجي بابا نظر، از اين م ؛داشته است نظراز نظام استبدادي حاكم در عصر قاجار 

نه نشامي كند و اعوان و انصار آن را نظام حاكمِ مستبدي كه در ايران حكومت «نسبت داده شده در واقع 

مي توان گفت كه  در اين صورت 221».كه در ايران زندگي مي كنند گرفته است و نه توده هاي مردم عادي

زبان توهينِ موريه نسبت به ايرانيان همچنين داراي اليه اي از تحقير از جنس دلسوزي تصنعي است. در 

جلوه هاي اين سفرنامه،  جالب توجه ترينيكي از ارتباط با زبان توهين موريه نسبت به ايرانيان بايد افزود كه 

ايرانيان از  ،تصاويراين بسياري از در . استكه در آن گنجانده شده  222»اچ آر ميالر«به قلم ي است تصاوير

يا در افسانه ها و » ها ديو«كه خواننده را به ياد  ترسيم شده انديع اقشار مردم، داراي چهره ايي كريه جم

                                                                            223.مي اندازدو آس و پاس انسان هاي درمانده 

. استشده چاپ تجديد بارها تا به امروز، كه  ه استبودبه حدي در اروپا  حاجي باباي اصفهانيمقبوليت 

براي  225»براونجي اي «و  )معروف به لرد كرزن( 224»كرزنرج وج«مثل برخي از سفرنامه نويسان مشهور 

به چاپ  بنويسند و آن را مجدداًالزم ديدند كه مقدمه اي بر حاجي باباي موريه  ،مطرح كردن نام خود

                                                                226.دنتشر شم 2017در سال  اين اثر چاپآخرين . برسانند

متفكران و فعاالن نهضت مشروطيت از اين كتاب را نيز استقبال در اروپا، موريه عالوه بر ميزان محبوبيت اثر 

و پذيرفتن آن از سوي  اين سبك از ادبيات استعماردي بر تأثير نافذ و گستردة تحقيرِ مي توان شاه

ر د 1905ال ميرزا حبيب اصفهاني در سبه قلم  حاجي بابااولين ترجمة فارسي . به شمار آوردتحقيرشدگانِ آن 

از ناشر آن، جالل الدين حسيني، كه از روزنامه نگاران فعال در نهضت مشروطيت . كلكته به چاپ رسيد

                                                                                : محسوب مي شد، اينچنين نقل شده است

، منش ها و رسومات ايرانيان ارائه خلقياتتصويري تمام عيار از  وجهبراستي كه در اين اثر مؤلف به بهترين «

                                                                                                                 227».كرده است
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»ايران و قضية ايران«جورج كرزن و  5.5.2  
اند، از آن نوشته  سفرنامه 19در قرن در مورد ايران و ايراني نويسندگان ديگري نيز  ،عالوه بر جيمز موريه

هر يك . نام برد 231»يپير لوت« و 230»جي براون يا«، 229»دانوان اي او«، 228»جان ملكم«جمله مي توان از 

به تحقير ايران و ايراني پرداخته قياس كردن ايران با اروپا،  از طريق ،از اين سفرنامه نويسان با شدت و ضعف

. برابري نمي كندرج كرزن وج، »ايران و قضية ايران«نويسندة با  امرايشان در اين اما هيچ يك از  232،ستا

گشت و ن قارة آسيا شهرت دارد، اما مدت زماف در نقاط مختلسياحت به  كرزناگر چه جالب توجه اينكه، 

آغاز و در نخستين   1889وي سفر خود را در اواخر تابستان . بودسه ماه كمي بيش از وي در ايران فقط  گذار

قوچان و مشهد، از  ديدنِكرزن تور كوتاه خود را از خراسان آغاز كرد و پس از . اتمه دادخ 1890ماه زمستان 

از تهران به اصفهان و شيراز و . ، يعني از شاهرود و سمنان، خود را به تهران رساند)ع(رضا مسير زائران امام 

در خرمشهر، بخشي از رودخانة كارون را با قايق طي كرد و خود را به اهواز رساند و از . از آنجا به بوشهر رفت

ي غير از مطالعه متون پس از رسيدن به لندن مدت دو سال كار ديگر. آنجا عازم عراق و سپس لندن شد

 )1711( اردنو ش) 1679( 233تاورنيهسفرنامة جمله سفرنامه هايي از ادوار گذشته مثل از (موجود در مورد ايران 

بيش كتاب ايران و قضية ايران، با يعني . نكردسفرنامة خود  نگارشو  )234فرانسوي شارل لو برونو آثار نقاش 

اين اما  !فارسي نمي دانستحتي ايران براي فردي است كه  سه ماه گردش درفقط حاصل  ،هصفح 1300 از

ايرانيان بازنداشت به صورتي كه ايران و كامل  شناختجامعيت در را از تظاهر به  كرزنتماس نسبتاً اندك 

وش ها، سازه ها و ابزار، وضعيت كلي كشور از نظر نظامي و اداري و و اقوام ايراني، ر ايرانكل  ،قاطعيتبا وي 

، )بار 30(، وحشي )بار 12(فاسد ، )بار 14(» ابتدايي«، )بار 14( »عقب مانده«را با كلماتي چون و فرهنگ  روحيه

در كشور در مورد جاهايي  او مكرراًدر اين سفرنامه . كندمي توصيف و تحقير  )بار 10(و ترسو ) بار 16(ضعيف 

زندگي كرده ساكن در آنها  با اقوامكن بوده و ها ساانگار ماه ها در آن كه هرگز نديده اما مي كنداظهار نظر 

                                                                                                                             . است

رد تاريخ كشور تهيه شده در دو جلد مصور، كه تمامي ايران را در بر مي گيرد و شامل جزييات عميق در مو«

نهادها، ادارات، امور مالي و بانكي، منابع طبيعي، تجارت با ديگر در مورد تا زمان نگارش،  باستاناز ازمنة 

كشورها و جغرافياي طبيعي است، از نظر جامعيت، [ايران و قضية ايران] تكميل ترين اثري است كه تا آن 

در مقايسه با اين اثر همچنين . نوشته شده است] اندر مورد اير[زمان و تا به امروز توسط يك نويسنده 

 نوشته هاي مشابه، در انتقاد از ايرانِ دورة قاجار، بي مانند است.»235                                                 

ناگفته نماند كه عالوه بر اين ويژگي ها، يعني انتقاد شديد از حكومت و تظاهر به جامعيت، دو نمونة ديگر از 

قابل شناسايي نيز در اثر كرزن  متداول بود اروپايي نويسانِسفرنامه  در ميانكه  مخاطب تحقيرِروش هاي 

ضمن گنجاندن همانند جيمز موريه، كرزن نيز ، »دلسوزي تصنعي« با تكنيك تنگاتنگ يدر ارتباط :ستا
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را در  مردم ايرانشأن  كرزن ز اين طريق،ا. كرده استوانمود يكي را ملت و دولت كشور، ، زمامداراناز انتقاد 

اين در صورتي است . آورده استپايين  در زمان قاجارحد بي لياقتي، بي كفايتي، بيرحمي و فساد حكومت 

. با واقعيت منطبق نيست ستا شدهترسيم ي در اين اثر ميالد 19قرن تصوير تاريكي كه از كشور ما در كه 

مثل سازه هايي كه از آن دوران در برخي از  -در ايران  آن سده ا مانده ازبه جبه آثار فاخر كه كافي است 

قابل رؤيت اند در موزه ها و پارچه كه هم اكنون گليم  ،شهرها هنوز پا برجاست، منسوجات بومي مثل فرش

ظر از نواقعيت اين است كه . كنيم توجه -  ندقابل مطالعه ادر كتابخانه ها و آثار ادبي و حكمي كه هنوز 

، در پنجاه سال اخير، ما نمونه هاي مشابهي كه بتواند با آن آثار ابتكارو  ، زيبايي، كارآييكيفيت باال، اصالت

اين آثار فاخر نشان از آن دارد كه نه تنها مردم در آن زمان از خالقيت  .ايم بسيار كمتر ديدهبرابري كند 

نها آحدي شناخته شده بود كه جامعه از توليد گستردة  بااليي بهره مند بودند، بلكه ارزش اين آثار بهبسيار 

                                                                                                   . مي كردو حمايت استقبال 

 سفرنامه رشدر نگا تظاهر به جامعيت، »در پژوهش تظاهر به رويكرد علمي« تكنيكبا  نزديك در ارتباطو 

از خود بپرسيم، . مخاطبين را مرعوب و از جرأت ايشان در شك كردن به جزييات آن مي كاهد ،جورج كرزن

در زمان نگارش و انتشار «ايران و قضية ايران» چند تن از انديشمندان ايراني قادر بودند كه به تمامي نقاط 

 وي فر كنند و خود را از نظر آگاهي برابر با س -آنطور كه اين سفرنامه نويس وانمود كرده است  - ايران 

                          ؟ را برمال كنند او، ادعاهاي بي اساس مشابه از نظر حجمو سپس با انتشار كتابي  بدانند

هامه ها بر انديشمندان نهضت مشروطسفرن در اثركرد تحقير  5.5.3  
را مي توان از واكنش انديشمندان،  »ايران و قضية ايران«ن چوتحقيرنامه اي  عميق و ماندگارِگسترده، تأثير 

بود  يتمشروطو انقالب  هباال گرفتن نهضت مشروط همزمان باكه  ،نويسندگان و فعاالن سياسي آن دوران

مشاهدات خود تعداد قابل توجهي از ايرانيان به اروپا سفر كردند و  در واكنش به اين سفرنامه ها،. درك كرد

معطوف كه حاكي از اقتباس شده  نقل قول هاي زير از اين سفرنامه ها .اي منتشر كردندسفرنامه  را در قالب

دقيقاً به همان جلوه هايي از جامعة اروپايي است كه در مورد آن توسط سفرنامه  ايراني توجه سياحانِ شدنِ

                .ديده نمي شود دنقااز نگاه  نشانه ايدر اين مشاهدات كوچكترين . نويسان غربي تحقير شده اند

در آن  در مورد پيشرفت صنايعدر اروپا  كارخانة ريسمان بافييك از مشاهدات خود از  ايراني سياحانيكي از 

                                                                                                       :چنين نقل مي كندديار 

اصل و اساس كارخانه و گردش چرخ ها و دستگاه ها ... پول پادشاه، پدر ايمپراتور است رخانه از بناهايِكا«

آوردن پنبه و به عمل ... تمام از همان خمرة آهن آب و كورة آتش است كه از بخار آن همه گردش مي كنند

را هر قسم هست، در آنجا آورده،  ابتدا مكان و دستگاهي است كه پنبه... آوردن ريسمان از اين قرار است كه
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ديگر آنها را جلد جلد به  جمعي اطفال نشسته در كمال چابكي به هم متصل كرده، پيش مي آورند و اطفالِ

در همين كارخانه چندين جا و مكان ساخته اند كه اين اسباب چرخ ها و آلت ها و ... دم دستگاه مي دهند

ي به هم رساند، حداد و نجار و خراط در آنجا متوجه اين عمل باشند افزارهايي كه دارند، هر گاه عيبي و نقص

                                                           236».و بالتأمل به دست آنها داده، تعمير نموده، تسليم نمايند

: ها به شگفت آمده است و مي نويسد» مريضخانه«از كيفيت  ايشانيكي ديگر از   

بعد ... سپيتال است، معروف بود كه نهصد نفر مريض در آنجا منزل دارند؛ة الزارت كه مسمي به حمريضخان«

اوالً او را برهنه كرده، لباس مريضخانه به او مي پوشانند و لباس مريض را مي  ،از ورود مريض به مكان خود

بعد از فراغ از حمام، او را به تاالر . ..مريض را به حمام مريضخانه برده، او را مي شويند فوراً .دهند كه بشويند

زير تخت ظرفي از ... آنگاه تختي به او مي دهند از آهن، يكنفري... مريضخانه با حجرة مخصوص مي برند

خيزد، فوراً خادم لحاف و  ميو هر صبح چون مريض از جاي خود بر... چيني سفيد براي ادار او مي گذارند

ادرار او را خالي نموده و شست و شو داده، به جاي خود مي گذارد و تشك و جاي او را درست كرده، ظرف 

و پس ... معالجات را به جوهريات يا مايع مي نمايند همه روزه دو مرتبه طبيب به بالين مريض مي آيد و غالباً

ب از آنكه شفا حاصل شد، لباس مريضخانه را از او گرفته، لباس خود را پوشيده و تصديق صحت مزاج از طبي

                                                                                              237».در دست، مرخص مي شود

دند چون سفرنامه ها و حيرت نامه هايي كه از مشاهدات مي نامي» آيينه آوران«را اصطالحاً اين سياحان 

، آزادي و تا چه حد از پيشرفتبه اصطالح ان مي داد كه خود مي نوشتند چونان آيينه اي به ملت ايران نش

اروپاييان الزم مي ديدند كه در مورد چگونگي قانونگذاري و حكمراني  آوراناين آيينه . عقب مانده اند عدالت

                                                                                                  :نيز از مشاهداتشان بنويسند

بالجمله كلية دولت انگلند منقسم ... ت انگلند مخصوص است به خود انگلندلكقواعد دولتداري و قوانين مم«

هر كدام از اين اقسام ثالثه، ... ثالثاً كامن و يا وكيل عامة مردم... به سه قسم است؛ اوالً پادشاه و ثانياً الرد و

اهالي هوس كامن ... كس مي تواند از اهالي مشورتخانه و يا وكيل رعايا شود؛ هر ...قواعد و احقاق چند دارند

در هر شهر و بعضي دهات دو نفر و محال آن نواحي، دو نفر ... را رعاياي شهر و هر ده، خود اختيار نموده

صالح اختيار نموده كه براي اينكه وكيل محل مزبور بوده، اموراتي كه به جهت واليت روي دهد، به هر قسم 

                                                                        238»...محل خود دانسته، حمايت آن محل را نمايد

بر اساس امروز اما به رغم مشاهدات مثتبي كه اين آيينه آوران از سفرهاي اروپايي خود گزارش مي كردن ما 

زيست ، از نظر سياسي، اجتماعي و 19در قرن اروپا و آمريكا  در مي دانيم كه شرايط حاكماسناد دست اول 

از . فاصلة بسيار داشتمي كردند را با آن مقايسه  كشور ما اروپايي ي كه سفرنامه نويسان، با ايده آلمحيطي
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بود كه غير در اين قرن . پرتالطم براي همة كشورهاي اروپايي بود زماني 19نظر سياسي و اجتماعي، قرن 

در بردگان  طرفداران آزاديِ مورد انتقاد شديد بهره كشي از آنان در مستعمراتبودن تجارت بردگان و انساني 

برده ) اياالت متحدهدر  1865در سال و ( 1834سال انگلستان و مستعمرات آن در در  ،در نهايت. اروپا واقع شد

                                       . ان رفتنيز از ميكشورهاي اروپايي ديگر و به تدريج در  داري غير قانوني شد

ه كه از تجارت بردگان و برده داري در مستعمرات نصيب كشورهاي اروپايي شداز سوي ديگر، ثروت كالني 

اما با گذشت زمان و گسترش انقالب صنعتي، . در اروپا را فراهم كرد، امكانات الزم براي انقالب صنعتي بود

دو مسئله بزرگي كه از گسترش توليد انبوه صنعتي زاده شد تبديل به دو بحران بزرگ گرديد: 1) افزايش 

. شهروندانفت بي سابقة سالمت ودگي محيطي و اُآل) 2 و فقر و تبعات اجتماعي آن گسترش، شكاف طبقاتي

نز، به چالز ديك، اثر مشهور 239»اليور توئيست«رمان در  19لندنِ قرن در تشديد فقر  و افزايش شكاف طبقاتي

 240»بينوايان«رمان را نشان مي دهد  فرانسهدر مشابه از آثار ادبي ديگر كه شرايط . تصوير كشيده شده است

                                                                                                    . به قلم ويكتور هوگو است

، جملگي به لحاظ عدم رعايت بهداشت تب زرد، مخملك و وباه، تيفوس، شيوع بيماري هاي واگير چون آبل
در اواسط  .مسئله ساز شدبه شدت آب و فاضالب در شهرهاي صنعتي در اروپا، آمريكاي شمالي و جنوبي 

در . سال تجاوز نمي كرد 26آمدند از مي ، اميد به زندگي براي كودكاني كه در شهر ليورپول به دنيا 19رن ق
از طريق  ،20اواسط قرن  دراين ارقام يك قرن گذشت تا . تجاوز نمي كرد 35 از رقماين  ،بزرگتر شهرهاي

                                               241.بهتر شدكيفيت هوا، آب و خوراكي ها، به تدريج  بهبودتالش براي 
 

نه ها اشاعة انواع بيماري ها را امري عادي كارخاتعداد در شهرها به موجب افزايش از سوي ديگر، آلودگي هوا 
بيماري سل و ديگر . افزود جوامع صنعتيتراكم كارگران در محيط هاي صنعتي بر تعداد بيماران در . ساخت

از  خصوص،در اين . به شدت مسئله ساز شد 19قرن در جوامع صنعتي  ،از طريق هوا مسريبيماري هاي 
                                        : مي خوانيم در آمريكا به قلم پزشكي 1852يكي از اسناد به جا مانده از سال 

 

در شرايط جويِ خاصي كه فراي كنترل بشر است . هواي ناپاك مهم ترين دليل بيماري و مرگ و مير است«
ما كتمان ا. ممكن است ناپاكي و ناخالصي هوا به وجود آيد و عده اي را به بيماري هاي مختلف دچار كند

حداقل نيمي از تمام بيماري هاي برخاسته از هواي آلوده ريشه در داليلي دارد ] امروزه[نمي توان كرد كه 
هواي پاكيزه موضوعي است كه توجه  اين حقيقت را كسي حاشا نمي كند، اما  اهميت. كه در كنترل ماست

كه در شهرهاي بزرگ انگلستان كه مكان به كرات ديده شده است  ...به خود جلب مي كند را بسيار اندكي 
صنعتي شده اند، تعداد مراجعين مبتال به تب به بيمارستان ها در فصولي كه تقريباً تمامي ] انبوه[توليد 

            ...ساكنين شهر در كارخانه ها مشغول به كارند بسيار باالتر از فصولي است كه كارخانه ها تعطيل اند
 

آمار به . است] و كار در محيط هاي بسته و صنعتي[به شدت متأثر از آلودگي هوا  ابتال به بيماري سل«

روشني نشانگر اين واقعيت است. [سه قشر مختلف از مردم] يعني اَشراف و حرفه مندان، پيشه وران و مغازه 
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داران و كارگراني كه در كارخانه ها با ماشين آالت سرو كار دارند را در نظر بگيريم؛ در ازاي هر 16 نفر از 

فر از گروه سوم تلف ن 30نفر از گروه دوم و  28سل جان خود را از دست مي دهند، ابتال به گروه اول كه از 

در اتاقي در پشت مغازه شب را به روز مي رسانند، جايي كه و پيشه وران مغازه داران  معموالً. مي شوند

، براي روزهاي پياپيبا هم،  نانكه هزاران تن از آ رگراناز سوي ديگر كا. تهوية هوا به درستي انجام نمي شود

اشراف و  روزگار مي گذرانند، در مقايسه با آقايانِ آالتاز حركت ماشين  ناشيدر محيطي آلوده به غبار 

                                                  242».ابتال به سل قرار دارند حرفه مندان، به مراتب بيشتر در معرض 

و نان سفيد  جاتمصنوعات غذايي چون كنسروانبوه ري صنعتي محصوالت خوراكي به توليد فرآو، 19قرن در 

آلودگي مواد خوراكي ناشي از انواع افزودني ها عالوه بر اين، . آنها در سطح جامعه انجاميدگستردة و مصرف 

                                  :ها شدانواع بيماري بي سابقة موجب افزايش زراعي و كشت شيميايي محصوالت 

به انواع خوراكي ها، نوشيدني ها و حتي به داروها اضافه مي كنند نه تنها  ،آنچه امروزه جهت كم فروشي«

اين مسئله به قدري حاد شده است كه دستيابي به غذاي با كيفيت كه : شگفت انگيز بلكه نگران كننده است

غذايي كه به آن ناخالصي نيفزوده باشند . ات است تقريباً غير ممكن شده استاز نيازهاي اساسي حي مسلماً

، به هر اميدي به خريد غذاي خالص و اصيل] امروزه[يعني  .است قدرت خريد مردماز نظر قيمت خارج از 

                                                                                                         ...يدنداشته باش قيمتي،

در شكر شن مي ريزند، . به حد افراط رسيده است ،ناخالصي ها به چيزها افزودنبه ويژه در ارتباط با ارزاق، «

در جوش شيرين نمك مي ريزند، به زنجبيل، سبوس گندم يا ذرت سوخته، به قهوه، نخود يا لوبيا، به چاي، 

و به آرد نان فقط خدا مي داند . گچ اضافه مي كنند و به شير، آبِ شدهبرگ درخت، به سركه، اسيد رقيق 

در فرآورده هاي پروتئيني مثل سوسيس مطمئن نيستم كه آنچه مي خوريم شامل گوشت . چه مي افزايند

آزار مي داد يا گاوي كه ديروز نزد دامپزشك ] در محله[همان سگي نباشد كه ديروز با پارس كردنش ما را 

، از همين غذاهاي نامرغوب و تقلبي ناشي از آنها مرگ و مير وبسياري از امراضِ شايع امروز، .. .جان داد

                                                                                                                         243».است

ليد و فرآوري خوراكي ها، بخش قابل توجهي از بيماري هايي كه فرآيندهاي صنعتي به تو وارد شدنِعالوه بر 

كشاورزي بود كه در » ةپيشرفت«كشورهاي صنعتي شد ناشي از روش هاي به اصطالح گريبانگير  19قرن در 

دوم اين روش ها از نيمة . و سموم شيمياييِ دفع آفات استفاده مي شدزراعي از انواع افزودني ها به خاك  آن

در نگهداري از خاكي سايي هاي اين روش ها نار 19و تا اواخر قرن  244اروپا و آمريكا آغاز شده بود در 18قرن 

                          245.خود را نمايان كرده بودسالم و حاصلخيز براي پرورش محصوالت سالمت زا و مقوي 



 

71 

 

آورانآيينه «آنچه  با ار متفاوتري بسيتصوي 19قرن انكارناپذير در مورد اروپا و آمريكاي  اين مستندات« 

 تاين تفاوت فاحش سؤاال. ترسيم مي كند ود از جوامع غربي توصيف كرده اندايراني در سفرنامه هاي خ

 ، ناشي ازجوامع غربي حاد مسايلِاين چرا سفرنامه نويسان ايراني از مثالً اينكه مطرح مي كند؟ نيز مهمي را 

؟ چرا به جاي توجه به ظرف بودندتا اين حد غافل  ،مبلغ آن شدند شخصاً كه» پيشرفت«از الگويي همان 

تعداد  جوامع غربياز خود نپرسيدند كه چرا در  ايشان ،بيماران زير تخت ساخته شده از چيني سفيدادرار 

رابري، آزادي، ب«شعار ؟ چرا نپرسيدند، انقالب فرانسه و تا اين حد زياد استمراجعه كنندگان به بيمارستان 

اين كجا؟  )قبل و بعد از انقالب فرانسه( سه از برده داريفران قرنِ چهاراز بيش كجا و حمايت  »رادريب

و آن را  مي كنندتعريف در اروپا از پارلمان ها و مشاركت مردم در قانونگذاري از طريق انتخابات سياحان 

از  در اين جوامع چرا زنانكه  سدنمي پراز آنان  اما هيچيك ايند،نمتوصيف مي ميزاني براي عدالت جامعه 

ايراني به خاطر همان كم و كاستي  غفلت از اين سؤاالت از سوي مشاهده گرانِآيا  246.رأي دادن محروم اند

بود كه سفرنامه نويسان اروپايي در مورد ايرانيان بر سر زبان ها انداخته بودند؟ يا اي و قومي هاي نژادي 

اينكه اين غفلت عظيم از محيط پيرامون و عدم توانايي در حفظ استقاللِ انديشه و اتخاذ عزم و اراده در 

علت ديگري داشت؟ به هر حال بحث حاضر بدون ارائة يافته هاي  ،منعكس كردن واقعيت آنچه ديده بودند

بعد به  فصل. پژوهشگران روان شناس در مورد پديدة تحقير و تأثير آن بر ذهن و رفتار آدمي كامل نيست

، ان آدمي در مورد تحقير يافته اندرو كاوشگرانِبه نظر مي رسد كه آنچه اين . وضوع اختصاص دارداين م

و تاريخنگاران و جامعه ) 5و  3فصل (، منتقدين )2فصل (در مورد يافته هاي مردم شناسان در باال آنچه 

                                                                          . مطرح شد را تكميل مي كند) 4فصل (شناسان 

تحقير و روان شناسي اجتماعي. 6666 فصل  
 

تحقير و نشر گستردة آثار ايشان، روان  پژوهشگرانِ با باال گرفتن فعاليت هاي تحقيقاتيِدر چند دهة اخير، 

ر ذهني و و تغيي از يك سو تحقير استراتژي هاي خود جهت درك بهتر ارتباط بينشناسان نيز بر تالش 

اگر چه در ابتداي كار، تمركز روان شناسيِ تحقير بيشتر بر يافتن . افزوده اند از سوي ديگر رفتاري انسان ها

خشونت هاي فاحشي چون قتل عام و نسل كشي  ارتباط بادر و آمريكا مسامحة افكار عمومي در اروپا  داليلِ

تحقير پيامدهاي روانيِ است كه  منتشر شدهايي پژوهش هاما در دو دهة اخير  247در مستعمرات بود،بوميان 

تحقير در ، انو بيمار ان، مثل تعامل بين پزشكانسان ها ةاز حوزه هاي رفتاري روزمر در طيف وسيع تري

به ويژه در  - افزايش مشاركت و همكاري مخاطبين به منظورسياستگذاري ها  در و  ،محيط هاي آموزشي

                                                                   248.دربر مي گيردرا  -خصوص مهاجرين و پناهندگان 
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 ،از مردم، گروهي اي ند كه وقتي در جامعهه ابه اين نتيجه رسيدنخست گروه پژهشگرانِ  ،به طور كلي

متفاوت از ساير اعضايِ عادي و نورمالِ جامعه محسوب مي شود، اعمالِ خشونت، به درجات مختلف، از سوي 

 نسبت خشونتبه تمايل  در اين موارد، .را مي توان انتظار داشت »گروه متفاوت«اين نسبت به گروه اكثريت 

در تأمين نيازهاي  ايجاد موانع، بلكه آغاز نمي شود آنانبا آسيب فيزيكي و يا كشتارِ به متفاوت ها هميشه 

 حياتي و فعاليت هاي حركتمحدود كردن  ،يخوارشماري هويت ،آنان ، خرد كردن شخصيتايشان اساسي

است كه به مرور راه خشونت هاي آشكارتر را هموار مي  تحقيراين نوع  از جمله آثار ابتدايي و آغازين ،ايشان

                                                                                                                          249.سازد

و ميالدي  18در قرن  مدرن يكي از پيام هاي مؤكد بنيانگذارانِ نژادپرستيِ، پيشتر گفته شدهمانطور كه 

بوميان فرهنگي و اجتماعي  »عقب ماندگيِ«اين بود كه  در اروپا 20و  19گردانندگان نمايشگاه هاي قومي قرن 

 اقوام و ملت هايبه اين معني كه چون . اردد زيستيتكامل فرآيند  ، ريشه در جا ماندنِ ايشان درجهان

به سر مي زيستي و ذهني گي عقب ماند ، در مراتب مختلفي ازاز نظر تكاملي غير اروپايي جوامعساكن در 

بلوغ را به تدريج به  ايشانو  بودبراي ايشان موهبتي بزرگ و متمدن تكامل يافته  اروپاييانِ تماس با ،برند

فعاليت هايي در جوامع اروپايي و از اين جهت،  .مي شدرهنمون » يتمدن«و  اجتماعي و فرهنگيزيستي، 

براي خداپسندانه  ري ضروري وكااساساً چون برده داري و گرفتن مستعمرات در سرزمين هاي غير اروپايي 

                                                                                         .جلوه داده مي شد اروپاييان متمدن

و تحقير» تميز عقل« 6.1  
يافته هايِ علمِ روان شناسي اجتماعي، از آغاز دهة 2000 به اين سو، ابعاد پيچيده تري از داليل و پيامدهاي 

بر اساس  متنوعيتئوري هاي . را روشن كرده استغير اروپاييان نسبت به  غربينژادپرستيِ سفيد پوستانِ 

اساساً در يك نتيجه گيري مشترك اند و آن اين است كه همة اين نظريه ها اما  ،است ارائه شده يافته ها اين

و  عقلصاحب «خود را تا چه حد  مقابلِ طرف ،متأثر از اين عامل است كه فرد يكديگررفتار انسان ها با 

نسبت مي دهد، رفتار خود كه انسان به طرف مقابل  عقليبسته به ميزان به اين معني كه، . داندمي » ادراك

، بر اساسِ يافته هاي اخير در 250»عقل تميز«موسوم به يكي از اين فرضيه ها . او با وي متفاوت خواهد بود

به نسبت  انسان است كه اين واكنشِ به اين نتيجه رسيدهعلومي چون عصب روان شناسي و علوم اعصاب، 

به  ادراكگيرند و ميزاني از مي مقابل ما قرار  طرف گاهيا حتي نسبت به حيوانات و ربات ها كه (خود همنوع 

                                                                         :واكنشي ذاتي است) شودمي نسبت داده نيز آنها 

حيوانات يا با  »رفتار انساني« و] از يك سو[ديگر انسان ها  دليل رفتارهايي چون تحقيرِ عقلتميز تئوريِ«

كه از نظر مغزي و رواني  ياز افراد بسياريچنانكه شاهديم، . را روشن مي كند ]از سوي ديگر[ماشين ها 

هايي صاحب [آنان انسان انگار رفتار مي كنند كه  به گونه ايخود خانگي  با حيوانات به شمار مي آيندسالم 
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از  يرفتار برخي انسان ها با گروه هاي خاصشاهديم كه همچنين از سوي ديگر . اند] عقل و ادراك كامل

ما انسان ها اگر  .بيجان سرو كار دارند شياءبا گروهي حيوان يا مشتي از ا همنوعان خود چنان است كه انگار

ادراك  موجودي، او را به عنوان قايل باشيمو ادراك عقل نوعي كه با او تعامل داريم ] يا حيواني[كسي  براي

                                     251».]اثر مي پذيرداين تشخيص ميزان و مقدارِ فتار ما از و ر[مي شناسيم مند 

با تحقير هاو تضعيف آن »عامليت«و » قابليت« 6.2  

از چه سرو كار دارند  اومي دهند كه موجودي كه با » تميز«انسان ها چگونه  كهسؤال مطرح مي شود  قطعاً

انسان ها از درون يكديگر آگاهي ما  اگر چه از منظر روان شناسان،دار است؟ برخورو ادراك ميزان از عقل 

نداريم، اما تمايل شديدي به داشتن اين نوع آگاهي از خود نشان مي دهيم. پس ما از روي نشانه هاي 

ظاهري همواره تالش مي كنيم كه به زعم خود به چنين تشخيصي دست يابيم، حتي اگر در تشخيص خود 

                                                                                                                        :كنيم خطا

بر اساس شواهد [ مقابل فردتوانايي هاي از  نوعبا ارزيابي دو توسط ذهن ما به طور خودكار و اين تشخيص «

ظاهري] انجام مي شود؛ يكي از اين دو مجموعه شواهد ظاهري توانايي فرد مقابل در درك تجربه هاي 

احساسيِ ثانويه است، مثل افسوس خوردن، خشمگين شدن، احساس غرور و افتخار كردن، غمخوار ديگران 

 شدن و نشاط و شعف از خود نشان دادن. هوشياري و آگاهي كلي فرد نسبت به محيط پيرامون و ادراك

حاالت روانيِ اساسي مثل ترس، درد، گرسنگي و تشنگي نيز جزيي از اين مجموعه ظرفيت هاست كه با هم 

 عامليت«عقل را تميزدر  ارزيابينوع دوم از توانايي هايِ مورد . ناميده مي شود 252»قابليت درك تجارب«

آگاهانه در امور»253 مي خوانند. اين دسته از توانايي ها از شواهدي چون خويشتنداري، برنامه ريزي، رفتار 

هدفمند، و رفتارهاي معقول و منطقيِ فرد تشخيص داده مي شود. داشتن انواع ساليق و ترجيحات، باورها و 

اعتقادات و نيز يادگيري دانش و كاربرد آن [با خالقيت] نيز از نشانه هاي برخورداري از عامليت آگاهانه در 

                                                                                                                    254».استفرد 

تركيبي از  ، بر اساسِعقل تميزبه منظورمقابل  طرف ارزيابي ذهنِاز ديدگاه روان شناسان اجتماعي،  ،پس

اين دو مجموعه از توانايي ها -  يعني تواناييِ ادراك تجارب دروني و بيروني (قابليت) و توانايي اقدام به عملِ  

برخاسته از قصد و نيت بر اساس آگاهي هاي به دست آمده (عامليت)- انجام مي شود. طبعاً در ميان انسان 

فاقد عامليت تقريياً مثالً نوزادان . قابل تصور است توانايي ها مجموعه از دوطيف وسيعي از تركيب اين ها، 

از شواهد  دو مجموعهمعموالً برخوردار از ميزان بااليي از هر  نالبزرگسا. اندبرخوردار  بااليي قابليتاند، اما از 

از خود نشان  -عاملي و نه قابلي نه  -هيچ كدام از اين شواهد را  ،، ميتو در منتهي اليه اين طيف. ندعقل ا

                                                                                                                         .نمي دهد
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طرف مقابل با  عقلي و ادراكيِچرا ذهن ما خود را ملزم به ارزيابي  :نيز مطرح استمهم ديگري سؤال 

سپرد شده ) ذهن(=كه به او داند؟ چون انجام سه وظيفة مهمي  قابليت و عامليت او مي تخمينيِسنجش 

است - درك معني، برقراري ارتباط، و هماهنگي در رفتار - بدون چنين ارزيابي ميسر نمي گردد:255 درك 

و بدون درك . امكانپذير نيستقابليت و عامليت آنان  ميزانِبدون در نظر گرفتن  كردار ديگرانگفتار و  معنيِ

و چون ارتباط مؤثر . گرددناممكن مي با ايشان ، برقراري ارتباط مؤثر رفتار كالمي و كرداري ايشان معنيِ

                                              . گرددحاصل نمي نيز  طرفين يِهماهنگي در رفتارها ،شودي مناممكن 

كودكان : عقل در ديگران، مثالي بياوريم تميزذهن و ضرورت  بين اين سه فعاليت رابطةبراي روشن كردن 

ممكن  مثالً. اند خود تجارببه تكرار ند نيازم ،غالباً براي تأمين نياز خود به يادگيري و كشف چيزهاي جديد

. است كودكي درِ كابينت آشپزخانه را بارها به هم بكوبد تا ساز و كار باز و بسته شدن آن را كشف كند

 دست از اين كارِوالدين كودك بارها به او تذكر دهند كه سروصدا، پر  يندآاين فرواكنش به در  احتماالً

«آزاردهنده و بيهوده» بردارد. والديني كه به داليلي - مثل بي حوصلگي يا كم تجربگي -  از قابليت باال و 

عامليت پايين كودك غافل اند ممكن است اين رفتار فرزند كنجكاو خود را حمل بر لجاجت يا بي اعتنايي 

عامدانة وي به خواست بزرگترانش كنند. اعمال خشونت نسبت به كودك معموالً برخاسته از چنين سوء 

اين در صورتي است كه نسبت دادن قصد و نيت لجاجت با بزرگساالن به عملِ كودكي كه . است تعبيرهايي

يكپارچه درگير امر شناخت و يادگيري از كشف جديدي در دنياي پيرامون خود است اشتباهي فاحش در 

                                                                                       256.از سوي والدين است» تميز عقل«

 اما ارتباط اين يافته ها با موضوعاتي چون سواد رسانه اي و تحقير چيست؟ ارتباط تمايل ذاتي ذهن آدمي در 
 ارزيابي ميزان عقل و ادراك ديگران با موضوع تحقير در استعمار و توسعه از سه جنبه قابل توجه است:       

، افكار جامعه »متفاوت«تغيير در چگونگي ارزيابي توانايي قابليت و عامليت در گروه هاي د ايجااز طريق ) 1
                        كنترل مي گردد؛ قابل  -»متفاوت«بر عليه گروه هاي  -بزرگتر  ةعمومي و نخبگانيِ جامع

د و به نابليت و عامليت بيگانه مي گردتحقير شده از توانايي هاي خود در ق گروه تحقير، اعضايِ فتنپذير با) 2
                                                                               د؛ ونسوي تقليد بي چون و چرا سوق مي ياب

هدف تشويق  گروه تحقير در ادامة تحقيرِ عامالنتحقيرشدگان از قابليت و عامليت خود،  با رؤيت بيگانگيِ) 3
                                                                                                            . گردندمي سور و ج

 
اين سه جنبة عملي از يافته هاي مرتبط با نظرية «تميز عقل»، با شواهد تاريخيِ مرتبط با استعمار و 
نژادپرستي نسبت به غير اروپاييان انطباق كامل دارد: از اين قبيل شواهد مي توان از كنترل پذيري افكار 
عمومي در اروپا از طريق برگزاري تعداد كثيري از نمايشگاه هاي قومي در سراسر آن قاره نام برد. با «كمتر از 

در  مردم ،در آنكه شرايطي به وجود آوردند تهيه كنندگان اين رسانة زنده جلوه دادنِ غير اروپاييان، » انسان
شرايط آنان تغيير نيازمند به دخالت اروپاييان براي  فاقد توانايي كافي براي درك وضعيت خود و جوامع كهن
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در نسبت به اقوام و ملت هاي غير اروپايي ، رفتار خشونت آميز استعمارگران طريقداده شدند و از اين  جلوه
تجارت جه، بدون اعتراض به ضد انساني بودن در نتي .وانمود شدچارچوب منافع اقتصاديِ اروپا توجيه پذير 

استعمار، اقشاري از اروپاييان كه توان سرمايه گذاري در تجارت بردگان و توسعة بردگان، برده داري و 
                                           .در اين كار با شركت هاي استعمارگر مشاركت كردندمستعمرات داشتند، 

 
در ارتباط با جنبة دوم، يافته هاي روان شناسان اجتماعي مرتبط با تميز عقل، منطبق بر يافته هاي مردم 

شناساني چون گرگوري بيتسون است كه بر اساس مشاهدات ميداني خود در جوامع كهن پي برده بود كه در 

به مغلوب را  گروهاز طريق قياس، شود مي توان مي كه بين گروه ها برقرار برتري و غلبه رابطه اي از نوع 

تحميل  گروه مغلوببر بي اساس  قياسِاز به واسطة تحقيري كه . كردبه تقليد از گروه غالب تشويق راحتي 

مي گردد، اعضاي گروه خود را از نظر قابليت درك مسايل و عامليت در اقدامِ مبتكرانه براي حل آنها ناتوان 

و با پذيرش تحقير . پندارندگروه غالب مي به ظاهر برتر و تنها چارة خود را در تقليد از روش هاي يابند مي 

و روش هاي (= سيستم هاي) تقليدي از گروه غالب، آحاد مردم در جامعة مغلوب، خود به خود به تاراج 

                                                                          .كمر همت مي بندنددارايي هاي سرزميني خود 

اينكه آيا افراد در جوامع تحقير شده تحت تأثير در ارتباط با جنبة سوم نيز مي توان گفت كه قطع نظر از 

هر سه  مي شوند» خودتحقيريِ ناخودآگاه«يا » خودتحقيري«يا اينكه قرباني و  قرار مي گيرند» متاتحقير«

داراي پيامدي شوم و مشترك اند و آن پيامد مشترك و گريزناپذير تشويق تحقيركنندگان به ادامة رفتارهاي 

تحقيرآميزشان با جوامع تحت سلطه خود است. پس همراهي با تحقيركنندگان، به هر سبك و سياقي كه 

باشد از منظر تحقيركننده، به نداشتن قابليت و عامليت انسانيِ تحقيرشده تعبير مي شود.  به بياني ديگر، 

كه قابليت درك كافي در شناخت آسيب  مي دهندتوسعه نشان  با پذيرفتن سيستم هاي جوامع تحت تحقير،

داراي توانايي الزم خود را  دارندو اگر هم  ندارندرا هايي كه اين سيستم ها به جامعه و سرزمين آنها مي زند 

و بازيابيِ راه تغيير سرنوشت خود  براي ابتكاريِ بوميابداع روش هاي جهت  در راستاي قصد و عزم راسخ

عمالِ امثل  -اين رفتار جوامع تحقير شده، ادامة تحقير به اشكال مختلف آن  .نمي پندارندود تمدني خ

را از سوي جوامع تحقيركننده  -و غيره ، قراردادهاي نابرابرفشارهاي سياسي، تجاوز نظامي، تحريم اقتصادي

                                                                                                              .استمرار مي بخشد

توانايي هاي قابلي و عاملي  براي بودنارزش قايل  اجتماعي و سياسيِاهميت  شناختنِ تميز عقل و تئوري

بيش از پيش آشكار را  متفكران پسااستعمارخود، درخشندگيِ تاريخي و تاريخساز دستاوردهاي پژوهشي 

كرده است. اين انديشمندان، از جمله ادوارد سعيد، در عمل، اهميت بنيادينِ نپذيرفتن تحقير براي دستيابي 

 به شناخت درست و عزم آگاهانه براي انديشمندان شرق و غرب جهان را الگوسازي كردند.                      
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تحقير از يك سو و آسيب هاي دو سويه بين ، و امروزي جا دارد كه در اينجا با آوردن مثال هايي آشنا

                                            : را ملموس تر سازيمتضعيف قابليت و عامليت در مخاطب از سوي ديگر، 

ورزش  فعاليت هايي چون براي امروزه اپليكيشن هايي كهبراي مثال در ارتباط با محتواي فضاي مجازي، 

بسيار  يبدن ما داراي ساز و كار .مي شود را در نظر بگيريمتبليغ  كافي در طي روز نوشيدن آبِيا كردن 

نيازي به مطلقاً ما . گرسنگي، گرما و سرما و نظاير اينهاست ،براي اعالم خستگي، تشنگيو دقيق پيچيده 

وقتي ما مي پذيريم كه از اپليكيشن نوشيدن از اين رو، . نداريميا خستگي هوش مصنوعي براي اعالم تشنگي 

ضعيف ناقص و  »قابليت درك تجارب«خود را از نظر  ،روان شناسي اجتماعيديدگاه كنيم، از  آب استفاده

 تعبيريبه . ايمعاقل  سالم و يانسانكمتر از ا پذيرفته ايم كه از نظر ادراكي به بيان ديگر، م. ارزيابي كرده ايم

م، طراحان اينگونه كاالها را در و چون تحقير را نسبت به خود پذيرفته اي. تحقير را پذيرفته ايمما ديگر، 

 خود ادراكات درونيبراي انسان هايي كه يكي از اساسي ترين طراحي و ارائة ديگر اپليكيشن هاي نظير اين 

                                         . تشويق كرده ايمرا قابل ترديد مي دانند   -يعني همان احساس تشنگي  -

. خطرناك و پرهزينة فناوري هاي مدرن مي گذرد جنبه هاي آشكار شدنِن دهه از چنديديگر اينكه،  مثال

آسيب ها و خطرات اين روش ها به قدري آشكار و مسلم شده است كه روش هاي جايگزين براي بسياري از 

 حوزة كشاورزي و انرژي را مي توان به. استو رواج يافته ابداع شده  جهان آنها از سوي انسان هاي مبتكر

و روش هاي  257»كشاورزيِ بوم شناختي«موسوم به روش هاي غير شيميايي . بگيريمدر نظر عنوان مثال 

/ كشاورزي شيمياييفناوري هاي خطرناك و پرهزينة جوامع امروز را از  ،توليد انرژي با نور خورشيد و باد

ه در كشور ما و ديگر جوامع شاهديم ككماكان اما  258.بي نياز كرده است كامالً تراريخته و فناوري هسته اي

 در خصوصتبليغات تحقير آميز شركت هاي بزرگ در آنها افكار عمومي و نخبگاني، جهان سوم كه 

سياستگذاران اساس كار خود را بر تقليد و نه ابتكار و ، اندپذيرفته بي چون و چرا را  »توسعه«و  »پيشرفت«

ما به واسطة پذيرفتن تحقير و روان شناسي اجتماعي، لم عزبان به بيان ديگر و به  259.نوانديشي گذاشته اند

ي طراحان سيستم ها شكي نيست كهو . توسعه، در خصوص تميز عقل نسبت به خود دچار ترديد شده ايم

 جهت بيشترما مي بينند در طراحي سيستم هاي استعماري سوي كه اين رفتار وابسته و مقلد را از  توسعه

و اين پديدة شگفت انگيز كه در  .تشويق مي شوند عامليتقابليت و ما در  از ضعف گسترده تربهره كشي 

تحقيرشدگان براي رساندن خود به جايگاه تحقيركنندگان در عصر كنوني ديده مي شود،  بي ثمرِ تالشِ

 بههاي خود سفردر  20و اوايل قرن  19 اواخر قرن ايراني در» آورانآيينه «كه مشابه با همان رفتاري است 

و از اين طريق قادر به درك  ندتحت تأثير تحقير غربيان، ايشان از قابليت خود فاصله گرفت. وپا نشان دادندار

و از سوي ديگر، به لحاظ پذيرفتن تحقير از بيگانگان، خود را از عامليت . درست محيط پيرامون خود نبودند

خوانده مي شد به  »پيشرفت« غرب راق درنيز محروم ساختند و از اين رو، از انعكاس واقعيات آنچه با اغ



 

77 

 

برابر در روابط نيست اگر بگوييم كه براي تشويق تعامالت عادالنه و  گزافهپس  .هموطنان خود عاجز ماندند

در ارتباط با پديدة تحقير، ضرورتي  جاري، آشناييِ هر چه بيشتر و گسترده تر با مباحث بين المللِ امروز

                                                                          260.ع كشورهاستبراي جميو حياتي استراتژيك 

در خصوص هموطنان ما وجود دارند كه تحقير  نويسندگاني در ميان حاضردر عصر با تمام اين اوصاف، 

چيزي كه به آن «توسعه نيافتگي» مي گويند را با جان و دل پذيرفته اند و خود را از قابليت و عامليت الزم 

 توجه به تبعات ويرانگرِ بدون ،نويسندگاناين . محروم ساخته اندبراي تشخيص و عملكرد بهتر و سازنده تر 

 ، كه شواهد آن موضوع صدها مقاله، كتابيتوسعه غربزيست محيطي و اقتصاديِ الگوي فرهنگي، اجتماعي، 

بر خود تكليف كرده را  به جوامع كهن تغربيان نسب مفاهيم حقارت آميزِ تكرار 261،است شدهفيلم مستند  و

اينان نويسندگان . مي كوبند »تجدد«و  »توسعه«بر طبل  بي وقفه ضمن تحقير هموطنان خود، و اند

                                                                                                    .اند» ادبيات عقب ماندگي«

»ادبيات عقب ماندگي«بومي سازي تحقير با  .7777فصل   

اين نوع از . گسترش فراواني يافته استدر كشور ما  »ادبيات عقب ماندگي«در چند دهة اخير، چاپ و نشر 

نقدهاي اجتماعي را مي توان با قاطعيت، «بومي سازي تحقير» نام نهاد چرا كه در آنها كاربست روش هاي 

كالسيك و مدرن تحقير آشكار است. شناسايي اينگونه آثار در كتابفروشي ها و در مجالت دشوار نيست؛ در 

، »افول«، »تجدد ستيزي«، »توسعه نيافتگي«، »عقب ماندگي«واژه هايي چون عموماً عنوان اين آثار 

 فصل در .ديده مي شودكه نظر به قياس كردن ايران با ديگر كشورها دارند، و نظاير اينها » زوال«، »انحطاط«

در . مي پردازيم ادبيات عقب ماندگي، به بررسي سبك متوناز اين  عنواندو از  بندهايي، با استناد به حاضر

اين مطالعة سبك شناختي، ابتدا به شناسايي روش هاي كالسيك تحقير كه پيشتر نيز توسط سفرنامه 

جديدي  روش هايتا كنون،  20اسط قرن آنجاييكه از اواز اما . مي پردازيم ستفاده بوداستعمار مورد ا نويسانِ

روش  شناسايي را تنها به متنسيِ اين دو ، برراست اني در اذهان توده ها رايج شدهبراي القاي افكار و مع

هاي كالسيك تحقير محدود نكرده ايم و به شناسايي روش هاي مدرن در تحقيرنويسي كه به «مديريت 

مي انجامد نيز  ،263»چارچوب بنديِ ذهني«توسط  مخاطب قابليت و عامليتمحدود كردن ، يا 262»معني

كمك مي كند كه  هبا روش هاي كالسيك و مدرنِ تحقير به خوانندهمزمان مسلماً آشنايي  .پرداخته ايم

را نه تنها در ادبيات عقب ماندگي، بلكه در جميع او توجه و انديشه  محدود كردنِمخاطب و  موارد تحقيرِ

در زندگي روزمرة  آنشناختي و رفتاري  بشناسد و از آسيب هايِ ،نظر از نوع رسانهقطع  ،محتواي رسانه اي

                                                                                                              . بماند مصونخود 
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ريشه يابي  ؟ما چگونه ما شديم«رده ايم انتخاب ك ادبيات عقب ماندگي كه براي سبك شناسيِعنواني دو 

 نوشتة 265»د ستيزي در ايرانتجدد و تجد«آقاي صادق زيبا كالم و  به قلم 264»علل عقب ماندگي در ايران

آقاي عباس ميالني است. الزم به تأكيد است كه در اينجا هدف ما نقد محتوايي اين آثار نيست. همانطور كه 

خواننده را بخواهد تاريخي يا ادبي در اين نوشته ها بيش از اينكه  ئة نكاتارادر تحليل زير روشن خواهد شد، 

صرفاً اطالعات ارائه شده در اين سبك از نگارش . جنبه ابزاري داردمطلع سازد، در مورد موضوع مورد نظر 

حاويِ تصوراتي است كه جهت دامن زدن به احساساتي خاص در ضمير مخاطب و يا رسيدن به نتيجه گيري 

كم گويي، كج  ، پراكنده گويي،نقيض گوييكلي گويي، موارد . شده استانتخاب  ،تعيين شده ي از پيشيها

در اين نوشته ها به حدي است كه نقد محتوايي آنها را تقريباً امري بيهوده و اتالف وقت و ناگفته ها  گويي

مي سازد.266 هدف ما در اينجا سبك شناسي اين متون است. و از سبك شناسي ادبيات عقب ماندگي دو 

در ادبيات معاصر  ارشگنبه عنوان سبكي خاص از  »تحقيرنويسي«يكي معرفي  :را جوياييم مشخص مقصود

 براي مديريتمعاصر كه زيركانه تحقير در رسانه هاي مكتوب  نشان دادن مصاديقي از كاربردكشور و ديگري 

توجه آحاد مخاطبين و محدود كردن توانايي هاي ايشان در درك عميقِ وقايع روز و اتخاذ تصميمات آگاهانه 

خواهد شد، به رغم لحن  توصيفهمانطور كه در ادامه . مي شودكار برده به  براي رويارويي سنجيده با آنها

آرماني و آينده نگرِ اين سبك، اثركرد اين متون بيشتر در حوزة افكار عمومي در اكنون قابل تصور است. اين 

ادبيات تو گويي همانند اهرم فشار، افكار عمومي و افكار نخبگانيِ امروز را از طريق تحقير، به سوي قبول 

و از اين طريق فشار سياسي بر  سيستم هاي توسعه و وابستگي هر چه بيشتر به تجارت جهاني سوق مي دهد

اگر چه  بيان ديگر، به. استمرار مي بخشدسياستگذاران و قانونگذاران جهت پذيرفتن راه حل هاي توسعه را 

با تمام ويراني  ،رأي به ادامة توسعه ،مي دانند، اما در عملاين نويسندگان خود را از مخالفان شرايط كنوني 

                                                                                                .داده اندها و نابساماني هايش 

، صادق زيباكالم»ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران ؟نه ما شديمما چگو« 7.1  
روش هاي كالسيك تحقير 7.1.1  

استناد به . است» ما چگونه ما شديم؟«روش غالب تحقير در كتاب » تظاهر به جامعيت«از ابتداي كتاب، 

شرايط اقليمي و جغرافيايي در سراسر ايران در طول تاريخ، استفاده از دو واژة «ايران» و «شرق» به عنوان 

مترادف در سراسر متن، و مقايسة «ايران/شرق» با كشورهاي اروپايي، چنين مي نمايد كه انگار نويسنده بر 

شرايط اقليمي و با در نظر گرفتن ، ، در تمامي اعصاراز منتهي اليه شرق تا منتهي اليه غرب آن ،راسياواكل 

و پيشينة تاريخي هر يك احاطة  يم از سرزمين ها و مردماناين مجموعة عظكشورهاي تمامي جغرافياييِ 

نويسنده از  ،عالوه بر تظاهر به جامعيت. و از اين اطالعات جامع، خواننده را بهره مند مي سازد كامل دارد

سطور زير . نظرات خود به مخاطب استفاده كرده است القايبه منظور روش هاي كالسيك تحقير نيز ديگر 
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روش هايي از تحقيرِ كالسيك كه در نقل قول، هر پس از ارائة . كتاب نسخه برداري شده استعيناً از متن 

                                                                                         :آنها به كار برده شده را نام مي بريم

نسان هايي كه در طول تاريخ در آن مي زيسته اند وضعيت جغرافيايي فالت ايران بالطبع بر روي زندگي ا«

نوع زندگي، شكل اجتماعات، مناسبات توليدي، روابط مردم با يكديگر، . تأثير گذارده و آنرا شكل داده است

ساختار حكومت و سرانجام پيشرفت يا بالعكس عقب ماندگي ما رابطة مستقيمي با شرايط محيط مان پيدا 

ان گفت كه عقب ماندگي يا توسعه نيافتگي در حقيقت چيزي نيست به جز به تعبيري مي تو. مي كند

                                                                                           267».مجموعة شرايط و عوامل فوق

:نتيجه گيري مي كند در ادامة همين بحثو   

ن پايين مانده و عمدتاً از حد برآوردن نيازهاي مصرفي خود توليد سطح توليدات كشاورزي در ايرا] پس[...«

بالطبع باعث شد كه يافتن بازار، صدور كاال و ضرورت تجارت كمتر » اضافه توليد«عدم . كنندگان فراتر نرود

 در نتيجة همه اين ها، درآمد توليدكنندگان در ايران در سطح پاييني قرار گرفت و آنان كمتر. به وجود آيد

توانستند اندوخته اي به دست آورده و آن را در راه توليد بيشتر، فراهم آوردن امكانات تازه تر و سرانجام در 

                                                           268».بكار گيرند] با ديگر جوامع[راه تجارت و ايجاد ارتباطات 

مي كند چنان  اظهار نظربلوچ ها،  در مورد اقوام ايراني، مثالً در سفرنامة جورج كرزن انگليسي، وقتي  او

البته اين فقط بخشي از تظاهر وي به . با ايشان زندگي كرده است مدت مديديوانمود مي كند كه انگار 

و سفر كرزن به سراسر ايران و زندگي با اقوام محلي هرگز  مرعوب ساختن مخاطب بودجامعيت به منظور 

براي كسي كه اين موضوع را مي داند، اعتبار استدالل هاي كرزن در مورد مشاهداتي كه او  .اتفاق نيفتاد

استفاده از  به همين سياق. هرگز نداشته رنگ مي بازد و كتاب قطور و دوجلدي او تهي و بي ارزش مي نمايد

» فالت ايران وضعيت جغرافيايي«بند اول در مورد  در كه» عرضة خاص به جاي عام« روش كالسيك تحقيرِ

سر زده است استداللي كه در مورد توان تظاهر به جامعيت  به منظور» ما چگونه ما شديم؟«دة از نويسن

چهار گوشه به هر كس كه . سازدرا كامالً بي اعتبار مي  شدهارائه كه در بند دوم كشاورزي ايرانيان در توليد 

شگفت انگيزي  طرزبه ايران ليمي و جغرافيايي در تنوع آب و هوايي، اقايران سفر كرده باشد مي داند كه 

باالست. اين تنوع را مي توان به دو عامل نسبت داد: يكي از اين دو عامل موقعيت جغرافيايي منطقه اي است 

اردبيل در شمال غرب كشور از نظر ميزان  كما اينكه .شهر يا روستاي مورد بازديد در آن قرار داردكه 

با بيرجند  كشورآيا ميزان خشكي هوا در شهر تويسركان در غرب  .نيستايران يكي  كزدر مر يزدبارندگي با 

در شرق يكي است؟ مسلماً نيست. و عامل دوم اينكه ما در ايران تنوع اقليمي بر اساس ارتفاع نيز داريم. مثالً 

از  آن حتي خار دارد كه دروجود نقاطي  سمناندر استان  مركزيدر شمال كوير در شهرستان گرمسار واقع 
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مي  »بنه كوه«، مسافر وارد شهراز در فاصلة چند كيلومتري اما در ارتفاعات همين منطقه، . نمي رويد زمين

درست است كه پس . از شگفتي هاي اين بخش از كشور به شمار مي آيد از سرسبزي و طراوت هوا،شود، كه 

يك تنها  اين، اما داده استي خشك جهان قرار ما را در زمرة سرزمين هاكشور  ،ميانگين بارندگي در سال

«ميانگين» است و ميانگين بارندگي نه تعيين كننده ميزان توليد كشاورزي در كل كشور مي تواند باشد و نه 

                                                        !با ديگر كشورها تجارتتوانايي ايرانيان در تغذيه خود و نشانگر 

در توليد و  آنهاو تأثير بازدارندة  و اقليمي به ويژگي هاي جغرافياييناقص و گمراه كننده اشاره اين س از پ

را سبب ويژگي ها  همين »شديم؟ما چگونه ما «نويسندة تحقيرنامة تجارت و ايجاد ارتباط با خارج از ايران، 

ت كشور درصد كل جمعي 25كند كه  ميمعرفي  »قبايل و صحرا نشينان«به وجود آمدن جمعيت كثيري از 

: رد پاي چند روش كالسيك تحقير ديده مي شود ،اين بخش از كتابدر . را به خود اختصاص داده است

 به تعداددر سطور زير، . »عرضة خاص به جاي عام««و » تحقير با توهين«، »قوم نگاري ايستا«منسوخِ روش 

يعني همان (ر توصيف جوامع عشايري د» ابتدايي«و » هساد« توهين آميز از كلماتكه نويسنده  دفعاتي

و زندگي » در كنار احشام«به زندگي نويسنده اشاره . استفاده كرده توجه نماييد) »قبايل و صحرانشينان«

                                                                                       : نيز قابل توجه است» بر روي زمين«

به طور خالصه مي توان گفت كه به دليل طبيعت متحرك و اجبار قبايل به حركت علي الدوام، شيوة «

زندگي آنان ضرورتاً بسيار ساده و ابتدايي مي شود. زندگي در زير چادر نمدي يا چادر بافته شده از موي بز، 

در كنار احشام و بر روي زميني كه چند ماه بعد مي بايستي آن را ترك كرد بالطبع نمي تواند به لحاظ 

نيازهاي صحرانشينان كه عبارتند از محافظت خويش در مقابل . اجتماعي چندان پيچيده و پيشرفته باشد

و مقابله با دسته جات و قبايل ديگر، در ...) گرما، سرما، باد و باران، حمالت حيوانات وحشي(عوامل طبيعي 

مرحلة بعدي نگهداري و مراقبت از احشام و تأمين غذا، همواره در سطحي ابتدايي و ساده قرار دارد. شيوة 

زندگي، نيازها و مقتضيات زندگي صحرا نشيني آنچنان ابتدايي و ساده است كه پس از گذشت هزاران سال 

                                                                               269».هنوز تغيير چنداني به خود نديده است

تشكيل شده است، » ساده و ابتدايي«معيت كل كشور از همين عشاير درصد ج 25طي قرون، و البد چون 

به «بوده اند و بالطبع ايران نمي توانسته است » ساده و ابتدايي«پس تمام مردم ايران، طي اينهمه سال، 

انساني كه در كنار حيوانات گاه نويسنده، از ديدوانگهي  270».لحاظ اجتماعي، چندان پيچيده و پيشرفته باشد

نمي  مي نشيند و مي خوابد زندگي مي كند و يا روي زمين، بدون برخورداري از مبل و صندلي و تختخواب،

و به (و لذا ايرانياني كه امروز نيز از راه دامداري و كشاورزي كسب معاش مي كنند ! اند خيلي باهوش باشدتو

و به هر دليلي از مبل و صندلي و ) تجارت جهاني مشغول نيستند خدمت بهصنعت و استخراج معادن براي 

           !نداني نيز برخوردار نيستندتختخواب استفاده نمي كنند، نه تنها ابتدايي و ساده اند، بلكه از هوش چ
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ساده و «در جايي ديگر از كتاب، نويسنده الزم ديده است كه عالوه بر شرايط جغرافيايي و تركيب جمعيتي 

ضربه هاي كاري و ماندگاري كه برخي از انديشمندانِ نه چندان افشاگري در مورد ايران، به » ابتدايي

 وي. ريخ به علم و علم آموزي و در نتيجه پيشرفت كشور زده اند بپردازدطي تااما مشهور ايراني كه هوشمند 

را ) .ق. ه 450- 505(غزالي امام محمد يكي از چهره هاي مشهورتر آن يعني و مشخصاً » اشاعره« گروهي به نام

به واسطة بر اساس كشفيات نويسنده، . در ايران معرفي مي كند» خاموش شدنِ چراغ علم«قاطعانه مسئول 

، عباسي خالفت متوكلبه (عباسي و جانبداريِ حكومت » معتزله«گروه ديگري به نام با اشاعره نزاعي كه 

- 485(دن خواجه نظام الملك در زمان سالجقه و روي كار آمنهايي ايشان  يو پيروز اشاعرهاز  .)ق.ه 242-232

به زعم نويسنده تا اواسط قرن بر كل كشور مستولي شد كه خاموشيِ مطلقي چنان ، وجود آمدبه .) ق.ه 409

 در ايران به» افولِ تعقل«نقشي كليدي در اين فرآيند وي براي امام محمد غزالي . از ايران رخت بر نبست 19

» قوم نگاري ايستا«پاي روش كالسيك  رددر اينجا  .ترسيم كرده است» نظريه پرداز و طراح فكري«عنوان 

موضوع و در عين حال  ارائةدر » به رويكرد علمي و پژوهشي تظاهر«همچنين، ضمن . است قابل مشاهده

 ،»خردگرايي« براي »تصنعي دلسوزي«و  در مقام حمايتنويسنده ، توهين به شعور تاريخي خواننده

                                                          .نيز برآمده است در ايران »علوم طبيعي«و » جريانات تعقلي«

كم و كيف و جزييات مباحث و ايراداتي كه سنت گرايان بر عليه معتزله و خردگرايي وارد مي آوردند كه  از«

در نتيجة اين تهاجمات صدمات و لطمات زيادي بر . بگذريم، نتيجة اين تحول بسيار گسترده و عميق بود

نها بينش تعقلي و نقادي كمتر صدماتي كه آنچنان عميق بودند كه در نتيجه آ. پيكر جريانات تعقلي وارد آمد

جداي از فلسفه، قرباني ديگر اين . توانست كمر راست كرده و حتي به بخشي از بالندگي قبليش دست يابد

                                                                                                271».يورش علوم طبيعي بودند

است؟  صرفاً اتفاقيدر اين مورد با نظرات ارنست رنانِ فرانسوي ت اين نويسنده در مورد غزالي انطباق نظراآيا 

به  272.معرفي كرده استاشعري مسلمانان را همين امام محمد غزالي » عقب ماندگي«رنان نيز يكي از داليل 

كه توسط آن مردم  مؤثري ودانش پيچيده  اين تحقيرنامة بومي،رنان و نه نويسندة  ارنستهر حال، ظاهراً نه 

به ثباتي نسبي دست ، بسيار متنوع خودشرايط جغرافيايي و اجتماعي طي قرون، سازگار با ايران توانسته اند 

 يابند و تمدن بسازند را علم محسوب نكرده اند.273                                                                       

مصاديق باال از كاربست روش هاي كالسيك تحقير در اين اثر به مخاطب توانايي مي دهد تا مصاديق 

در مورد داليل و شواهد نويسنده موشكافي كند  ،بيابد ديگر آثارِ ادبيات عقب ماندگيتحقير را در بيشتري از 

ناشي از آن محدوديت هاي ذهني و رفتاريِ در چارچوب اسارت بارِ  ،و در نتيجه ،تحقيربه سادگي در دام و 

گرفتار نشود. اما اشراف به روش هاي مدرنِ تحقير، ابعداد ديگري از ادبيات عقب ماندگي را برمال مي سازد. 

بيان ديگر، با استفاده از ذره بين سواد رسانه اي و با آگاهي از روش هاي زبان شناختيِ مدرني چون  هب
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با نگاهي نافذتر به مخاطب قادر خواهد بود  ،»مديريت وجهه«و » مخلوط تصورات«، »چارچوب بندي ذهني«

با روبروييم كه  كتابيدر رويارويي با اين اثر ما با  مثالً. ن بنگردادراكات و احساسات خود در واكنش به مت

يگانه ، »نقطه زن«ا دقتي ب دوين شده است و ظاهراً نگارندهت »ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران«هدف 

مي بينيم كه در عين حال اما . كرده استشناسايي  را ايراندر تاريخ » دن چراغ علمخاموش ش«فرد مسئول 

انگيزة  جهت پي بردن به !!شده استتقديم  سراپا تقصيرفرد خاطي و به همين  در آغاز كتاب، اين اثر

اي با روش ه اما آشنايي .كردرجوع  اوبه شخص  بي شك بايد يعجيب چنين كارانجام نويسنده براي شخصي 

مدرن تحقير كمك مي كند تا در مورد اثركرد احتمالي بر مخاطب، توسط اينگونه رخدادهايِ به ظاهر 

                                                                                                             .بينديشيم ،متناقض

روش هاي مدرن تحقير 7.1.2  
»مديريت وجهه«و  »تصورات مخلوط« ،»ذهنيچارچوب بندي «  

شاهد حاضر  و قرن 20يكي از رشته هاي علومِ شناختي است كه در نيمة دوم قرن  274شناختي زبان شناسيِ

اعصاب، هوش اساساَ علوم شناختي شامل گرايش هاي خاصي از علوم . پيشرفت هاي شگرفي بوده است

مصنوعي، زبان شناسي، فلسفه، روان شناسي و مردم شناسي است كه نظر به كنترل ذهني و رفتاري افراد و 

در اينجا  تمامي جزييات آنو نيازي به تكرار  است آمدهبه تفصيل اين موضوع در جايي ديگر . دنجوامع دار

 زبان شناسيِاما در اينجا همين گفته بس كه با توجه به اهداف كليِ دانشمندانِ علوم شناختي،  275.نيست

تشبيه و بلكه استفادة ابزاري از واژه ها، دستور زبان و  ،پرداخته هاي جهان به مطالعة زباننه تنها شناختي 

در واقع . را در دستور كار خود داشته استدر ذهن مخاطب براي القاي افكار، باورها و احساسات  استعاره

به رفتارهايي  ايشان اجبارادراك توده ها و  محدود كردنِ رويكردهاييكي از عمده  »چارچوب بندي ذهني«

از پيش تعيين شده است. چارچوب بندي ذهني رويكردي سيستمي در كنترل ذهني و رفتاري جهانيان در 

عصر توسعه محسوب مي شود كه «مديريت معني» نيز خوانده مي شود. از اين طريق نويسندگان قادرند 

مخاطب برجسته  منظرِر را د آيد به چشم ميقاب  چارچوبِچه درون قابِ عكس، تنها آنعملكرد همانند 

توانايي چارچوب . واقعيت كه خارج از چارچوب قرار مي گيرد منحرف سازند ادرا از ديگر ابع كنند و توجه وي

محدود كردن ادراك مخاطبين به قدري است كه مي توان برداشت  جهتبندي ذهني به عنوان ابزاري 

از  رفتاريِرا در مسير انتخاب يكي از گزينه هايِ او و رد ك )كنترل(=مديريت به دقت را  يمخاطب از موضوع

                                                                                                   . پيش تعيين شده سوق داد

احساساتي القاي معاني و  جهتي دقيق تكنيك ها مجموعه اي از عنواني عام برايچارچوب بندي ذهني 

، تصوراتمخلوط از طريق  .ستيكي از اين تكنيك ها 276»تصورات مخلوط«. خاص به مخاطب است

كه طراحان چارچوب هاي ذهني  راه مي دهيمذهن خود  بهرا ) يا چيزهايي(مخاطبين، يعني ما، فقط چيز 
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متوجه آنها ما  مي خواهند كه) و تحقيرنامه نويسان ست هايكاريكاتور ،كليپ سازان، طنز نويسان مثل(

به ما منتقل مي از اين طريق است كه آنچه  ايندر  تصورات مخلوطتكنيك  بااليِ نفوذ و كارآييدليل . باشيم

در مقام و استدالل دليل و برهان توسط بيان نمي شود كه ما بتوانيم و منطقي  روشن ،به طور صريح گردد

مي  القادر رسانه ها به مخاطب نچه با استفاده از اين روش به بياني تمثيلي، آ. نفي يا قبول آگاهانة آن برآييم

   277.داده مي شود ويشيرين به خورد  يچونان سمي است بي بو، بي رنگ و بي مزه كه همراه با شربت، شود

در ادامه، ابتدا به توصيف نظري اين روش مدرن براي تحقير مخاطب - و در نتيجه كاهشِ قابليت او در 

ادراك و تضعيف عامليت او در عزم و اراده آگاهانه - مي پردازيم و سپس مصاديق كاربست آن در تحقيرنامة 

                                                                             : را شناسايي مي كنيم» ما چگونه ما شديم؟«

يك فكر يا به يك فقط  ،رخ مي دهد ن ما، در ذهنام آنها شنيدنكه با  و پديده ها، چيزها به خاطر آوردن

 با شنيدن نام اين اثر، معموالً :شاهنامة فردوسي را در نظر بگيريم براي مثال. مي شودمحدود ن احساس

، افتخار و راستگويي صداقتاخالق نيك، ايران باستان، پهلواني، سنت ، يحماسشعر چون متفاوتي چيزهايي 

تصاويري از نام شاهنامه،  شنيدننيست كه با  دور از تصورهمچنين . يدبه خاطر ايرانيان مي آو جوانمردي 

 جوانمردانةخطور كند، مثالً نبرد رستم و اسفنديار، مداراي  مانداستان هاي شاهنامه كه خوانده ايم به ذهن

از سوي ديگر، پيوندي . اورستم در چشمان  نشستن تير دو شاخِ رستم و خيرگي اسفنديار و نهايتاٌ

بسياري از ايرانيان كه شاهنامه را خوانده اند . وجود داردآن بلند آوازة تني بين شاهنامه و پديد آورندة ناگسس

، حكيم ابوالقاسم فردوسي را به عنوان فردي نگارش آن باخبرند پر فراز و نشيب از حكايت چگونگيِو 

ت پهلوانيِ به جا مانده از عهد باستان فرهنگ و زبان فارسي و سنايران و و دوستدار  فداكاربا ايمان، تالشگر، 

از مصائب پرشمار بسياري از افراد به سالمت عبور كردن ايران حتي . كنندتحسين مي او را مي شناسند و 

بزرگ در حفظ زبان فارسي  انسانِرا مرهون تالش هاي اين  ،به عنوان سرزمين و تمدني واحدتاريخ بلند آن، 

. حكيم فردوسي را دوست داريماز ما ايرانيان  ي، بسيارمي توان گفت نيز از نظر احساسي. مي دانند

ما پديدآورندة  ،از اين رو، با شنيدن نام شاهنامه. مي شناسيمايراني  نمادي تمام عيار از انسانيرا شخصيت او 

اند مي توچيزي  نامِپس مي بينيم كه . آن و احساس خوبي كه نسبت به او داريم را نيز به خاطر مي آوريم

همزمان يادآور تصورات و احساسات مختلفي از آن چيز، اعم از عاطفي، فكري، تصويري و غيره، باشد. و در 

 و تصويريِ يعاطفي، فكر هزاران هزار واژه وجود دارد كه هر يك يادآور ادراكات ،هر فرهنگ و جامعه

مثبت و محبوب  يادراكاتي آيند تصوراتي كه اينچنين به ذهن ما مگاه  .است آن فرهنگمرتبط با  چندگانه

به و ادراكات منفي  مي كنند جذبتوجه و عالقة مخاطب را ادراكات مثبت . ندو گاه منفي و منفور ا

                                                                               . دامن مي زند وياحساسات منفي در درون 
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ما در درك روش  به چگونهخاطراتي كه به ذهن ما خطور مي كند د چندگانة اما آگاهي از وجود ابعا

كه در مثل شاهنامه  واژه ايپژوهشگران زبان شناس در علوم شناختي كمك مي كند؟  »تصورات مخلوط«

منظور از فضاي ذهني اين . مي دانند 278»ذهنيي يفضا« دارايرا عمومي است  يداراي شناختميان مردم 

است كه با شنيدن اين واژه، ذهن انسان ايراني بر اساس تجارب قبلي خود وارد فضايي از تصورات خاصِ آن 

پي برده اند كه ذهن انسان قابليت عظيمي  با انجام مطالعات و آزمايشات گوناگون اين زبان شناسان. مي شود

يعني ذهن . دارد ذهنيفضاهاي  280)در كنار هم قرار دادن(» تركيب«و  279)از هم جدا كردن(» تجزيه«در 

و جدا كند يك فضاي ذهني خطور مي كند را از هم طريق آنچه به ذهن ما از مختلف  تصوراتما مي تواند 

را در  متعددمختلف از فضاهاي ذهني  تصوراتهمچنين ذهن ما قادر است كه . آنها را جداگانه ادراك كند

مخاطب با اين وقتي ذهن . كند) »مخلوط«(يزد در آمبا هم فضايِ ذهني جديدي كنار هم قرار دهد و آنها را 

، با كه از قبل براي او تصوراتيهمان معطوف به فقط او توجه روبرو مي شود،  جديد ساختگيِ ذهنيِفضاي 

 فقطچنين فضاهاي مهندسي شده،  رويارويي با درو . مي شود شده استمخلوط در اين فضا  هدفي خاص،

مخلوط  ذهنيِفضاهاي « و وجود كساني به نام طراحانِ» راتتصو مخلوط«روشِ وجود اگر مخاطب از 

ذهنياتي كه برايش لحظه اي درنگ كند، از موضوع فاصله بگيرد و جعلي بودن  قادر استآگاه باشد  281»شده

است كه در  براي بحث ما در نوشتة حاضر اينقابل توجه مهم و نكتة  .تشخيص دهد رابه وجود آورده اند 

 دقيق، از همه نظر درست، كندفراهم مي طراح ، الزامي نيست كه متني كه مخلوط ادراكيبهره گيري از اين 

كامل و مطابق با واقعيت باشد. چالش اصلي طراحِ فضاهاي ذهنيِ جعلي اين است كه او بتواند ضمن حفظ 

توجه مخاطب، با استفاده از واژه ها و جمالت، داستان، عكس، كليپ، نقاشي، پويانمايي، داستان، كاريكاتور 

 و غيره، مخلوطي هدفمند از تصورات عاطفي، فكري و تصويريِ ايجاد و آن را به ذهن مخاطب وارد كند. 

 مخلوطگيريم و با بررسيِ كاربست روشِ تحقيرِ مي را در نظر  »؟ما چگونه ما شديم«حال تحقيرنامة 

، زير براي درك بهتر توضيحات. سيمشنابرا بهتر چگونگي كاركرد آن مي كوشيم تا  ،تصورات در اين محتوا

شده ضميمه ) 7تصوير ( »پيوست ها«نمودار مورد استفادة طراحانِ فضاهاي ذهني جعلي در نمونه اي از 

                                                                                                                             : است

 عوامليدر مورد نكات مطرح شده نيست كه  الزم »؟ما چگونه ما شديم« متنِدر  نطور كه گفته شد،هما

چون كمي بارندگي، كمي سرانة اراضي زراعي و در نتيجه كمي توليدات كشاورزي در قرون گذشته در ايران، 

 ادعاهمين قدر كه اين . باشد و منطبق بر واقعيت و دقيقدرست  كامالً ،مي كندادعا  نويسندهبه ميزاني كه 

مطابق با درك كلي عامة مردم در عصر حاضر از جغرافياي كلي كشور و وضعيت آب و هوايي كنوني ايران 

به  .كافي است) تحقيرنامهمؤلف (= ، همان براي اهداف طراح )يعني وضعيت گرم و خشك و كم بارش(باشد 

بيان ديگر، يكي از تصورات عامِ مرتبط با فضاي ذهني «جغرافيا و اقليم ايران» («فضاي ذهني 1» در نمودار 
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مخلوط تصورات، تصوير 8، «پيوست ها») به عنوان سرزميني واحد اين است كه ايران كشوري با ميزانِ 

پاييني از بارندگي ساالنه است. يكي ديگر از تصورات مشترك اين فضاي ذهني، وجود كويرهاي وسيع با 

خاك شور است. براي افرادي كه از نزديك با مناطق مختلف كشورمان آشنا نيستند، يعني جاهايي كه از 

است و داراي  و در برخي نقاط سردسيري برخوردارند و هوا در آنها معتدل مختلفيميزان بارش ساالنه بسيار 

مرتبط  ذهنيبخش پررنگي از فضاي  ،»و كويري گرم و خشك« تصور، نيز هستيا مراتع سرسبزي  ها جنگل

                                                                             .تشكيل مي دهدرا  »ايرانجغرافيا و اقليم «با 

فضاي «توسط طراح در بخشي از نمودار كه به  »ايرانجغرافيا و اقليم «اين تصورات مشترك عامة مردم از 

 ذهنيفضاي طراح ، ير گام بعدد. مي شود درجموسوم است » ذهني از تصورات مشترك عامة مردم

 ، بركت، هواي معتدلحاصلخيز چون آب، خاك تصورات مشتركيشامل كه  ،مي گيردنظر را در » كشاورزي«

وجود  »كشاورزي«در فضاي ذهني مرتبط با نيز  اما تصورات ديگري. توليد باالي محصوالت كشاورزي استو 

كساد ي با شرايطي محدودكننده چون كم آبي و زمين هاي شور، در صورت رويارويدارد و آن اين است كه 

طراح از ميان تمامي تصورات مشترك مرتبط با . استمسلم  محصول بسيار پايينو برداشت  كشاورزي

فضاي ذهني از تصورات «، تصوراتي كه مطلوب نظر خود است را انتخاب و براي درج در »كشاورزي«

                                                                                        . نشان مي كند» مشترك عامة مردم

است و  ساختگي ،جديدذهني ي اين فضا. را در نظر مي گيردجديدي ذهنيِ كامالً فضاي  در گام بعد، طراح،

انتخاب  هاي قبلي در گام طراححاوي تصورات مشتركي است كه  اين فضا. ناميده مي شود» مخلوط« فضايِ

به در اين مرحله طراح تصورات ديگري . درج نموده است »فضاي ذهني از تصورات مشترك عامة مردم«در  و

نيازمندي به پيروي از «، »نيازمندي به تجارت جهاني«، مثل مي افزايدبه اين فضاي ساختگي  دلخواه خود

همان فضاي ذهنيِ طراحي  ساختگياين فضاي  در تحقيرنامة مورد بررسي ما،. و غيره» الگوي توسعه غربي

بر اساس تحقيقات زبان . گيردمي قرار  يندر معرض توجه مخاطباست كه » كنونيايران «شده براي 

انتظار داشته باشيم مخاطبين، ما مي توانيم  بر ذهناين روش  اثركردعملكرد و چگونگي شناسان پيرامون 

جغرافيا و اقليم «(= اوليه  ذهنيِ و فضايددر مورد » مخلوط«اين در رويارويي با  مخاطبينبسياري از كه 

به پديدآورندة محتوا، آنچه از  كامل با اعتمادايشان . كنندمي چندان موشكافي ن) »كشاورزي«و  »ايران

مجموعه تصورات  اقتباس شده و درفضاهاي ذهني اوليه تصورات احساسي، فكري، خيالي و غيره كه از 

              .از بحث مورد نظر مي پذيرندو معتبر درست به عنوان دركي قرار گرفته است را  »مخلوط« فضايِ

ما «همانطور كه در دقيقاً : مي شود؟ پاسخ مهندسيدقيقاً چگونه در عمل  ساختگياين فضاي : پرسش

 ارائه شدهكتاب مخلوطي كه در اين ذهنيِ فضاي اما در نظر داشته باشيم كه  .مي خوانيم» چگونه ما شديم؟

است فقط به تصورات برگزيده از دو فضاي ذهني «جغرافيا و اقليم ايران» و «كشاورزي» محدود نمي شود، 
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از آنها سخن به ميان ؤلف در اين اثر است كه ماز جميع فضاهايي  برگزيده بلكه در برگيرندة تصورات منفيِ

كشمكش هاي عقيدتي دوران ثل زندگي عشايري، م - ساخته استدر ذهن مخاطب استوار  ،با تكرارآورده و 

ما «مهندسي شدة  يِفضاو بدينصورت است كه . حكومت ها و شيوه هاي حكمراني و غيرهخالفت عباسيان، 

در كه حس خوبي به مخاطب است  يكامالً ناخوشايند تصوراتمجموعه اي از در واقع » ؟چگونه ما شديم

                                                                   .نمي دهد در مقطع كنونيمورد سرزمين و تاريخ خود 

و بدينصورت، طي 5 فصل اول كتاب، نويسنده تصورات عموماً منفي، محدود و دلبخواه خود در مورد جنبه 

براي تكميل ، 6فصل در سپس  مي كند وپيش روي خواننده پهن را ايران تمدن و سرزمين هاي مختلف 

قاعدتاً به . قرار مي دهدپيشينة تاريخي اروپا ساختگي اي از  فضاي ذهنيِدر كنار ، آن را تحقير مخاطب

 راكات مثبت و سازگار با اهداف ويتصورات برگزيدة طراح به اد ،اروپامثبت براي  ذهنيِ ايجاد فضايِ منظور

عشايري، شرايط طبيعي و  توسعه شهرنشيني و دوري از زندگي شود، مثلمي محدود  ي قديماز اروپا

براي باال ، مهارت باال در دريانوردي، كنجكاوي )براي ساخت كشتي(چوب جنگل و فراواني  ،محيطي مناسب

اتكا به تجارت بين  و ،سرزمين هاي نودستيابي به و اكتشافات جغرافيايي براي  ،و اختراعات كشف علمي

ي در اين فضاچارچوب بندي ذهني مي طلبد كه . مردمتامين نيازهاي اساسي  به منظورالمللي و توسعه آن 

كه تصوراتي منفي در  گنجانده شودچيزي  - در گذشته يا حال  -از جزييات دقيق تر اروپا مطلقاً  مخلوط

ژادپرستانة متفكران غربي، تجارت بردگان و رقابت قدرت هاي ، مثل نظرات نذهن مخاطب به وجود آورد

مستعمرات، بهره كشي از دارايي هاي سرزميني در مستعمرات به برده داري در  اروپايي با هم در اين تجارت،

و تجميع ثروتي كالن در كشورهاي اروپايي براي بسط توليد صنعتي، ) 20اواسط قرن تا (سال  450مدت 

افزايش بيماري ها در جوامع اروپايي به واسطة توليد انبوه و صنعتيِ مواد غذايي و آلودگي هاي محيطيِ 

اشي از گسترش صنايع، افزايش شكاف طبقاتي و فقر، نقش تحقيرِ سازمان يافته از طريق برگزاري نمايشگاه ن

در » ما چگونه ما شديم؟«مؤلف . هاي قومي و سفرنامه ها در كنترل افكار عمومي در داخل و خارج از اروپا

                                               .كتاب به خوبي اين نكات را رعايت كرده است 6فصل طراحي محتواي 

در كنار هم قرار مي گيرند، اتفاقي در ذهن مخاطب رخ مي دهد كه ساختگي وقتي اين دو فضاي ذهني 

 اين دو فضاي ذهنيِ ،يعني ذهن مخاطب 283.مي نامند 282»تكميل الگو«كارشناسان مخلوط تصورات آن را 

خود نتيجه گيري  س در نظر مي گيرد و از اين مقايسةقابل قيا جامعةناقص و گمراه كننده را به عنوان دو 

در ذهن مخاطب صورت مي گيرد و  فضاي كامالً ساختگينتيجه گيري هايي كه از مقايسة دو  .مي كند

بسط و «كارشناسان را  او سر مي زندمتعاقباً از نادرست  كه بر اساس اين نتيجه گيري هايِ رفتارهايي

                                                                                                   285.ندنام نهاده ا 284»تفصيل
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و » تكميل الگو«به سوي  جمالت زيرمخاطب را با در انتهاي بحث خود نويسندة كتاب مورد بررسي ما، 

                                                                                        :راهنمايي مي كند» بسط و تفصيل«

) باالخص اعراب و ايرانيان(و زماني كه از قرن هفدهم به بعد اين دو تمدن با يكديگر مرتبط شدند، شرق «

در حاليكه غربيان از برخي جهات توانسته بودند به پيشرفت  ندقرن ها مي شد كه در حال در جا زدن بود

به عبارت ديگر شرق و غرب زماني به يكديگر رسيدند كه همه چيز كم و . ازي نايل شوندهاي سرنوشت س

                                                                                                      286...بيش تعيين شده بود

اگر چه مسيرهايي كه در انتها . پيمودنددر يك كالم، شرق و غرب در مجموع مسيرهاي جداگانة خود را «

پيشرفت و توسعه اي كه بخشي از آن (يكي در مسير پيشرفت و توسعه بود . بسيار با يكديگر تفاوت داشتند

ديگري در جهت عكس، در ). به سراغ تسلط بر منابع اقتصادي مناطق ديگر جهان از جمله شرقي ها رفت

سرانجام وقتي اين دو مجموعه به تدريج از قرن . بودن حركت نمود مسير انفعال، در جا زدن و در درون خود

برتري و تسلط كامل يكي، در مقابل، ضعف و تسليم . روشن بود هيجدهم به يكديگر رسيدند نتيجة كار كامالً

                                                                                                                      287».ديگري

       :را مي توان اينچنين خالصه كردبين ايران و غرب  قياسبرقراريِ مؤلف در شيزموجنيسي تالش  مراتب

: قياس و ايجاد فاصله  

. عقب مانده ايرانغرب پيشرفته، : و قبول تحقير به نفع غرب ايرانبين غرب و  مقايسه  -  

: تحقير  

خيلي محدود كننده است و تالش براي مي فهميم كه ليم مان چه مي فهميم؟ ما از محيط طبيعي و اق -
                                                                                             . حفظ يا احياي آن بيهوده است

 ما نياز به الگوهاي. به علم است ساده و ابتدايي و بي عالقه مي فهميم كه ما از جامعه مان چه مي فهميم؟ -
، سواي آنچه از پيشينة خود به ما رسيده است، داريم تا از اين وضعيت ابتدايي و بي سوادي و بي يديگر

                                                                                                              .علمي خارج شويم

:تقليد  

بخشيم؟ از الگوي غربيِ توسعه تقليد را پايان ماندگي مان بر مي آيد تا عقب  ايرانيان چه كاري از دست ما -
                                                                                                                              !كنيم

 
خيلي دشوار نيست كه ببينيم كه ساز و كار روانيِ تحقير چگونه اين نويسنده را به پذيرفتن تحقير وادار 

، نويسنده تحقير پذيري .خود مصر ساخته استهموطنان را به انتقال احساس حقارت به وي و  است ساخته

قابليت وي براي درك عميق تر موضوع از طريق پرسش و يادگيري از آنچه مشاهده و توصيف مي كند را به 

از امكانات نسبتاً قليل و  ،در مورد اينكه با چه علمي ايرانيان توانسته اند طي قرون او :حداقل رسانده است
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. ، تمدني پايدار بسازند كنجكاو نيستبخش قابل توجهي از سرزمين خوددر  شرايط متغير و نامساعد اقليمي

ه از يك سو و سرزندگي و حيات در در اين مورد كه آيا ارتباطي بين فعاليت هاي جمعيت هاي كوچنداو 

در توليد محصوالت  يذخيره سازيِ آب در منابع زيرزميني، خودكفايي و خوداتكايي اقتصادميزانِ مراتع، 

او اذعان مي . از سوي ديگر وجود دارد كنجكاو نيست و سلحشور، مقاوم ،اقوامي سالمنهايتاً پرورش و  لبني

اما » ر منابع اقتصادي مناطق ديگر جهان از جمله شرقي ها رفتبخشي از غرب به سراغ تسلط ب«كند كه 

 بيشترزورگويي و خشونت چنگ اندازي، به  روپاييانتمايل ابه  علم و فلسفه در غربكنجكاو نيست كه چرا 

غرب مي نامد را زير سؤال » تمدنِ«وي رويكرد خشونت آميزِ آنچه . است انجاميدهنسبت به ديگر جوامع 

                                                                                                                          .نمي برد

آيا مي توان از اين اثر به صورتي كه نگاشته و منتشر شده است، تحقق جامعه اي آرماني در آيندة ايران را 

 توانايي هايو پست و ذليل وانمود كردنِ  ايرانيانگذشتة اخت در شن؟ آيا مي توان با كم كاري انتظار داشت

ايشان، پايه و اساسِ رشد و تعالي فردي و جمعي آنان در آينده را بنا نهاد؟ آيا مي توان با تحقير، به توانايي 

آحاد جامعه براي عامليت بيشتر و در نتيجه استفاده مبتكرانه و آگاهانه از دانسته هاي خويش براي ساختن 

 آينده اي بهتر افزود؟                                                                                                          

مسلما از اين متن چنين انتظاري نمي توان داشت. آنچه مي توان انتظار داشت اين است كه مخاطب كتاب 

گاه، روزنامه نگار، نمايندة مجلس، استاندار، فرماندار، شهردار، وزير، ، معلم، استاد دانشكه هستاز هر قشري 

مدير، رئيس جمهور، كاسب، كارگر، كارمند يا شهروندي عادي، همين حاال و در شرايط فعلي به سياست 

 است طراحي كردهاو صفحه براي  343در نويسنده كه  آميزيتحقيرفضاي ذهنيِ هاي توسعه، گردن نهد تا از 

حتي اگر ساالنه به بهاي مرگ ده ها هزار تن از يعني توسعه شهري با تمام مسايل آن را بپذيرد، : يابد رهايي

به ضرورت احياي روستاها و فرهنگ كنوني سياست هاي  بي توجهيِشهروندان بر اثر آلودگي هوا تمام شود؛ 

مثل جنگل، مرتع و ساحل، ( حتي اگر به بهاي ويرانيِ دارايي هاي مشترك سرزمينيعشايري را بپذيرد، 

 ؛تمام شوداز طريق فعاليت هاي صنعتي، معدني و تجاري ) ذخاير ژنتيكي، منابع زيرزميني آب و غيره

خشك شدن  بهايحتي اگر به  ،صنعتي براي افزايش صادرات را بپذيردشيميايي و حمايت از كشاورزي 

استخراج  ؛تمام شود اضي در وسعتي كالنو فرونشست زمين و تخريب اماكن و ار سفره هاي زيرزميني آب

 و آن را از دستاوردهاي پيشرفت و تعاملِ دارايي هاي سرزميني و صادرات انواع كاني جات و چوب را بپذيرد

به  دادن امتياز ؛هاي كشور بينجامد حتي اگر به ويراني سرزمين و جنگل بداندبا ديگر كشورها بين المللي 

) اره مي شودبه آن اش» سرمايه گذاري خارجي«كه امروزه با عنوان غلط اندازامتيازاتي (شركت هاي جهاني 

 به نام كارآفريني و اشتغال زاييرا ) نيروي كار ارزان قيمت(منابع سرزميني و انساني  براي تاراج مستقيم

حتي اگر اين كار به تضعيف مقررات حفاظت از محيط زيست و انتقال آلودگي هاي صنعتي از  بپذيرد،
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 شيميايي و بيولوژيكيِواردات انواع مصنوعات  ؛بينجامد مادري به آب و خاك سرزمين غربيشورهاي ك

آالينده و خطرناك مثل سموم شيميايي، محصوالت و بذرهاي تراريخته و محصوالت نانو به بهانة پيشرفت در 

از  ؛در كشور بينجامد امراض سخت درمان و مهلك گسترده تر ، حتي اگر به شيوععلم و فناوري را بپذيرد

حتي اگر اين  ،را به نام علم و پيشرفت بپذيردتجاري ميان رفتن طب سنتي و جايگزين شدن آن توسط طب 

 دليلبه شركت هاي بزرگ داروسازي خارجي و افزايش بيماري ها در كشور به سالمت مردم به وابستگي  امر

عوارض جانبي داروهاي شيميايي بينجامد؛ و مهم تر از همه، احياي راه حل هاي بومي و ابتكاريِ داخلي، در 

خوداتكايي و خودكفايي كشور و خاتمه دادن به وابستگي به تجارت جهاني و  صنعت و زراعت، براي افزايشِ

 خنثي كردن تحريم ها را هرگز و به هيچ وجه نپذيرد و آن را عقب ماندگي بپندارد.                              

تكنيك هاي ديگري براي كنترل ذهني و  داراي »چارچوب بندي ذهني«، »تصورات مخلوط«عالوه بر 

به بياني ساده، . نام تكنيك ديگري از اين دست است 288»مديريت وجهه«. رفتاري مخاطبين نيز دارد

. او در منظر مخاطب» به زمين زدن«يك شخصيت يا » باال بردن«مديريت وجهه يعني استفاده از زبان براي 

 نسبت به مثبتذهنيِ تصورات مي تواند همچنين از اين تكنيك براي ايجاد ، محتوانويسنده يا پديدآورندة  

ة متأثر از اين تكنيك هر گاه كه به شخص مؤلف و خوانند .برداري كنددر ذهن مخاطب بهره  خودشخص 

مخاطب به واسطة اين  به تعبيري ديگر،. در ذهن او نقش مي بنددي مثبتات احساسآثار او مي انديشد، 

 به واسطة اعتمادي و . به او اعتماد مي كندچون او را دوست دارد مثبت، نويسنده را دوست دارد و تصورات

   . مي پذيردبي چون و چرا مقاومت و  بدونرا  او فضاهاي ذهنيِ ساختگيِ، كه بين او و مؤلف برقرار مي شود

روش هاي متنوع و مبتكرانه اي » مديريت وجهه«طريق براي ايجاد تصورات مثبت براي شخص مؤلف از 

بي «و » منصف« يتصورمؤلف  ،ادبيات عقب ماندگي مثالً ديده مي شود كه در برخي از آثارِ. متصور است

 »به نظرم«يا » به گمانم«، از كلماتي چون »منصف«براي ايجاد تصور  .خود به وجود مي آورد براي» طرف

نده و مهلك او رّكه كمر به انتقاد برا كسي نويسنده ، »بي طرف«تصور ايجاد راي ب. شوداستفاده مي  مكرراً

گاه مي بينيم كه پديدآورندگان محتوا متوسل به يا  289.و تمجيد مي كنندتحسين را ابتدا  ،ستبسته ا

، مثالً متداول است كه نويسندگان براي ساختن وجهه اي مقبول براي خود. توضيح واضحات مي شوند

، »جايگاه زن« ،»نقش زن«گريزي به حتماً صرفنظر از موضوع اصلي، ل در ميان مخاطبين زن، حداق

دنبال كردنِ  »حقِ«و » رؤيا«و لزوم داشتن » اهميت گفتگو«تأكيد بر . بزنند» مقايسه زن در جوامع مختلف«

مهم وضوعات بسيار اين مشكي نيست كه . موضوعات پرطرفدار در بين پديدآورندگان محتواستاز ديگر  ،آنها

كه با سواد رسانه اي  يمخاطبتوضيح واضحات به اين شكل براي اما . اند و اهميت آنها بارز و انكارناپذير است

تا از ظاهر  دليلي مضاعف براي مطرح كردن پرسش هاي موشكافانه به وجود مي آورد ستو دقايق آن آشنا

                                                                                       . پيام عبور كند و به باطن آن راه يابد
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در واكنش به متن،  باسواد، اطبِخم، )15ص ، 10ل اصمشخصاً (اي  سانهل سواد رواص بر اساسبه اين منظور، 

 :د پرسيدخواهنخود از  دارندسواد رسانه اي كه مخاطب  زنانِ. ناظر بر احساسات خود مي شودبي درنگ 

 شدهايجاد او  شخص نسبت بهدر من از سوي اين نويسنده » جايگاه زن«يا » نقش زن«كه از بحث  تصوري

                                           ؟است »فهميدهخيلي «كه او  ؟است »متجدد«و » امروزي«كه او  چيست؟

در ذهن خود ترسيم مي كنند ولي در عين حال ه در مورد آيندة خود مي انديشند و جهاني بهتر را كساني ك

طرفداري اين نويسنده از  :خود مي پرسند الجرم ازفريبنده و فريبكارانة رسانه باخبرند  از كاربست محتوايِ

 »لطيفي روحداراي «كه او ؟ آورده استبه وجود شخص او  نسبت بهدر من  تصوريرؤيا داشتن چه » حق«

                                  ؟ز حق من براي خالقيت آزادانه دفاع مي كندو ا است» اهل خالقيت« كه ؟است

در تمامي  بين انسان ها،صادقانه  اهميت برقراري گفت و شنوددر مورد كه  رسانه اي با سواد و مخاطبينِ

توضيح  :دد پرسيناز خود خواه مسلماً ،شكي ندارند -خانواده، محله، روستا، شهر، كشور و جهان  -سطوح 

او كه  ؟آورده استدر من نسبت به شخص او به وجود  تصوريچه  » گفتگو« در مدحاين نويسنده  واضحات

                      ؟است »طرفدار مردم ساالري«او كه ؟، افرادي است كه حرفشان شنيده نمي شود» دلسوز«

به امام محمد » ما چگونه ما شديم؟«ب اهدا شدن كتا پس، از ديدگاه سواد رسانه اي، نمي توان از كنارِ

عبور به سادگي موش نگه داشت خاها قرن  را برايبه زعم نويسنده، چراغ علم و فلسفه در ايران غزالي كه 

                                                        : براي كتاب اهداييجملة با ديدن اين ناگزير بايد پرسيد، . كرد

»در سينه داشت) ص(محمد غزالي كه درد احياء شريعت رسول اهللا  به ابوحامد«  

مديريت «از منظر  ،يا به بياني تخصصي تر؟ آيدبه وجود مي  نويسندهشخص نسبت به  منچه احساسي در 

مي » مديريت«را به سوي كداميك از اين صفات  او »وجهة«اين عمل نويسنده تصور من نسبت به ، »وجهه

 ؟...و  »تاريخي يبصيرتداشتن «، »نيك انديشي و مالطفت«، »سخاوت«، »گذشت«، »بزرگواري«كند؟ 

وجهة قادر است ) يا مخلوطي از چندي از آنها( مثبت تصوراتاز اين  يك، هر ، از منظر سواد رسانه ايمسلماً

                                             .كند» قابل اعتماد«و نظرات او را » قابل احترام« مننويسنده را در نظر 

مي كشور تمركز » عقب ماندگي«بر شرايط  ،»؟ما چگونه ما شديم«، مثل پديدآورندة تحقيرنويسانغالب 

و رسيدن به  در توسعهعقب ماندگي  ايران با كشورهاي اروپايي بر ضرورت جبرانِ كنند و با قياس كردن

تحقيرنويسان هدف خود را تحقير و كوچك شماريِ از ديگر  تعدادياما . دارندپيشقراوالن مدرنيته تأكيد 

تعجب آور نيست اگر كسان يا سازمان و . قرار داده اند ،اركانِ تمدني جامعه، يعني مفاخر عرفان و ادب ايران

د، چرا كه اينها ذخيره هايي از نرا داشته باشو راه كهن خود واهمة رجوع ايرانيان به اين مخازن تمدني  هايي
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علم و معرفت اند كه بهره گيري از آنها عين قابليت، عامليت و فرديت290 است. آثار فاخر ستارگان درخشاني 

شيخ فريدالدين عطار، موالنا جالل الدين محمد بلخي، نظامي گنجوي، حكيم  مثلعرفان و ادب فارسي  از

دانشي حاوي اً دقيق 291ندبه زبان هاي اروپايي ترجمه و منتشر شده اكه ابوالقاسم فردوسي، حافظ و سعدي 

است كه بسياري از ايرانيانِ امروز را، همانند گذشته، ضمن زنده نگه داشتن راه تعالي فردي و مسير تمدنيِ 

تكامل اجتماعي، در برابر هر گونه آسيب از تحقيرِ بيگانگان مصونيت مي بخشد. در ادامه نوشتة حاضر به 

به اعتبار اين گنجينه هاي تمدني كشور  لطمه زدن اثركرد آنسبك شناسي تحقيرنامه اي مي پردازيم كه 

بيش از پيش اضافه شده است، اينگونه محتوا در رسانه ها در چند سال اخير بر تعداد از آنجاييكه . ستما

                           . كمك مي كند مشابهديگر محتواهايِ زير به خواننده در شناسايي  متن سبك شناسيِ

، عباس ميالني»د ستيزي در ايرانتجدد و تجد« 7.2  
روش هاي كالسيك تحقير 7.2.1  

در مجالت مختلف به صورت پراكنده  كه قبالًمجموعه اي از مقاالت است  »تجدد و تجدد ستيزي در ايران«

كشمكشي كه بين : ، از تز واحدي پيروي مي كنداين مجموعه، به گفتة نويسندة آن. است منتشر شده

وجود داشته از قديم در بين ايرانيان وجود دارد پديدة جديدي نيست و » د ستيزيتجد«و » تجددخواهي«

به بيان ديگر، رگه هاي پررنگ و كم رنگ اين دو جبهه را مي توان در طول تاريخ ايران در افكار چهره  .است

آمد اما اول به ايران » تجدد«به نحوي كه حتي مي توان گفت  ،شناسايي كرد مرز و بومهاي برجستة اين 

             .قوي پنجه تر بود، در كشور ما پا نگرفت و در عوض سر از اروپا در آورد» تجدد ستيز«چون جبهة 

از عمده روش هاي كالسيك تحقير كه در اين مجموعه مقاالت ديده مي شود، «تظاهر به جامعيت» و 

اثر با ذكر پراكندة نام تعداد كثيري  در اين» تظاهر به جامعيت«. است» و پژوهشي تظاهر به رويكرد علمي«

، انجام ايراني و غير ايرانينامدار معاصر و گذشته، و علميِ  ادبي از چهره هاي) در حد اشباع و دل زدگي(

س، بيهقي و گلشيري و عطار و َفنو در يك بندهايي از كتاب كه در آنها به يكباره  نادر نيست. شده است

هم مي پهلوي نتني و لوكاچ ر مي گيرند و چند بند پايين تر دكارت و مسعيدي سيرجاني در كنار هم قرا

يادداشت ها در پايان هر  بي موردرا نيز مي توان از كثرت » و پژوهشي تظاهر به رويكرد علمي«. نشينند

درك  ،علوم انساني و علوم اجتماعينويسندگان مدرن و پسامدرن در حوزه هاي مختلف  مقاله، حاوي آثار

مي » شير گير«هر خواننده اي را اين ميزان از مستندسازيِ نويسنده ، كتابمنتقدين از به نقل از يكي . كرد

                      292.»صندلي خود كم بيني مي نشاند و قدرت حركت را از او سلب مي كند«و او را در  كند

زير . نه اگر مجهز به سواد رسانه اي باشد ؟ه باشدبايد از مرعوب شدن از اين اثر واهمه داشتخواننده اما آيا 

مجموعه اي است نه از مقاالت آموزنده و پربار،  »تجدد و تجدد ستيزي در ايران«ذره بين سواد رسانه اي، 

بلكه كلكسيوني از مصاديقِ كاربست روش هاي مدرنِ تحقير، مانند مخلوط تصورات، مديريت وجهه، «پل 
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، از نظر ع مي توان گفت كه اگر چه اين اثردر واق. »دوگانه گويي«، »چينيآلبالو«، »اسپين«، »زدن چارچوبي

سواد رسانه اي درسيِ ارزشمندي براي آموزش  كتابِ قادر استاست، اما  بي اعتبارمحتوايي بسيار ضعيف و 

در ادامه به بررسي سبك شناختي سه مقالة . باشد تحقيراساييِ انواع روش هاي مدرن شنمهارت هاي و 

براي محدود كردن درك مورد استفاده نويسندة آن  مدرن ت اين تحقيرنامه و شناسايي تكنيك هايِنخس

                                                                                                          . مي پردازيممخاطب 

روش هاي مدرن تحقير 7.2.2  
بيهقي براي رسوا كردن» تصورات مخلوط« 7.2.2.1  

 11 قرن( قمري هجري 5قرن ، تاريخنويس بيهقيابوالفضل اين مجموعه به خوار كردن  نخستين مقالة

اروپايي در  انسياحتاريخنگاري است كه چندين قرن پيش از اينكه  بيهقي. اختصاص يافته است ،)ميالدي

د ناروپايي آن را تحليل و بررسي كن و نفاق افكنانة نژادپرستانه د و از ديدگاهنمورد تاريخ ايران چيزي بنويس

به عنوان منبعي  293»تاريخ بيهقي«، 1357 از انقالبدر چند دهة اخير، پس از اين رو، . نگاشته شده است

تجدد و «نويسندة ظاهراً  .قرار گرفته است ايراني پژوهشگرانمورد توجه  ،ترجيحي براي اطالعات تاريخي

ادب و فرهنگ تاريخ  »انتجدد ستيز«يكي از را اين تمايل را نمي پسندد و بيهقي  »تجددستيزي در ايران

                                                                                                                . معرفي مي كند

سنوات، از زبان عربي استفاده كرده است و در ذكر  يكي اينكه بيهقي: زير است مواردداليل نويسنده شامل 

 دليل ديگر 294».بسياري از شخصيت هايي كه صفحات كتابش را پر كرده اند، اسامي غريب و نامألوفي دارند«

پارسي ستيز  بيهقيعالوه بر اينها،  295.ستسخن به ميان نياورده ااز زنان خود در تاريخنگاري  بيهقياينكه 

عنايت بيشتري نشان مي ) در قياس با اعياد ايراني(د، بي شك به اعياد اسالمي مثالً در ذكر اعيا«. ستههم 

نويسنده  ،در جايي ديگر از كتاب. و نه ارسطويي استافالطوني  ،بيهقي از نظر فلسفيوانگهي  296 ».دهد

 اين دو فيلسوفمي دهد تا تكليف و افالطون را در كمپ تجدد ستيزان قرار تر ارسطو را به تجدد نزديك 

ديگري كه از سوي نويسنده  دلبخواه تصورِ 297.مشخص باشديوناني نيز در مورد تجدد، مدرنيت و توسعه 

. ستا) بيهقي( است پرده پوشي و دوگانه گويي او در نظر گرفته شده »بيهقي« ويژة ذهنيِبراي فضاي 

» حقيقت«ابع منطق بافت روايي بيهقي بيشتر شباهت به حكايت و قصه دارد؛ آفريدة ذهن راوي است نه ت«

عرضة «و » قوم نگاري ايستا«كالسيك و از روش هاي و نهايتاً تحقيرنويس طاقت نياورده  298».مورد روايت

توصيف » ندرِ«او ضمن . است زدههم ايرانيان » لقياتُخ«و گريزي به بهره جسته  نيز» خاص به جاي عام

سبك تبع از به . است و تمامي ايرانيان قرار داده را الگويي ماندگار براي تمامي اعصار، او ن زبان بيهقيكرد

                                                                                    :، نويسنده مي افزايدجيمز موريهتحقير 
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«شايد هستي و دوام بيهقي، و نيز دوام تاريخي قوم ايراني، در گرو همين رندي زباني بوده است... زبان هر 

تاريخ . قوم را پنجرة آن قوم به واقعيت ها دانسته و در عين حال آينه اي از خلقيات آن قومش شمرده اند

                                                                               299».بيهقي از اين بابت آينه اي تمام نماست

قرار گرفت  »بيهقي«طراحي شده براي ناپسند كريه و كامالً ذهنيِ  يِدر فضا» تجدد ستيزي«مفهومِ حال كه 

در كنار آن قرار گيرد تا » تجدد«مفهوم براي ارائة ذهني ديگري از نوع جذاب و دلپسندش  بايد فضاي

به شخصيتي  نويسنده. بيزاري بجويدتجدد ستيزي را انتخاب كند و از تجدد  حتماً امروز ايرانيِ مخاطبِ

و چه . قرار گيرد» نفرت انگيز«تا در كنار بيهقيِ  دارد نياز بيهقي ينمعاصراز ، ترجيحاً تاريخنگار، »محبوب«

به اتمام رسانده شاهنامه را  چند دهه پيشتركه  ،پسنديده تر از حكيمِ طوس، ابوالقاسم فردوسيشخصيتي 

عامة فضاي ذهنيِ از  مثبتي تصورات» فردوسيِ متجدد«ه در طراحي فضاي ذهنيِ نويسند از اين رو، ؟است

و اينكه  زبان فارسيايرانيان و به  فردوسياحترام و عشق عميق : است آوردهفردوسي  از امروز ايرانيانِ

 با پيرويِدر عين حال، نويسنده اما  .بسياري از زنان شاهنامة فردوسي چهره هايي رزمنده و درخشان دارند

شاهنامه  در داستان هايو بارها بارها كه » سروش«كه از  مراقب است »تصوراتمخلوط «از اصولِ  دقيق

ويژگي شاهنامه، فردوسي را اين  چون سخني به ميان نياورد داردنقشي تعيين كننده در سرنوشت پهلوانان 

 و در نتيجه »متجدد يِارسطو«قرار مي دهد تا در كمپ  »تجدد ستيز افالطونِ« اشراقيِ در كمپِبيشتر 

 ،تصورات، نويسنده مخلوطدر روش اما از آنجاييكه . ندارد» متجدد فردوسيِ«ساختگيِ  جايي در فضاي ذهنيِ

 . انتخاب و صالحديد خود، محتواي آن را برگزيندمجاز است كه به او  ،جعلي است ي ذهنيِهاطراح فضا

جه كه با افزايش تنش بين دو فضاي ذهنيِ متضاد تو اندفضاهاي ذهنيِ ساختگي همچنين مجاز  طراحان

ند، تنشي كه به نمخاطب را براي مدت بيشتري حفظ و او را به انتخاب يكي به جاي ديگري ترغيب ك

                                             :نيز كمك مي كنددر ذهن مخاطب اين انتخاب  هر چه بيشتر ماندگاري

... تقدير قومي است تسليمِ بيهقي زبانِزبان ] اما[حفظ استقالل،  قومي است در تالشِ زبان فردوسي زبانِ«

... چون عنصري و عسجدي و زينبي و فرخي نام مي برد... ير چه بيهقي در كتاب خود از شعراي فراوانگ

                                                                         300».حتي يك بار هم به فردوسي اشاره نمي كند

عطار نيشابوري و گم كردنِ » مديريت وجهة«براي » دوگانه گويي«و » آلبالو چيني«با » اسپين« 7.2.2.2
                                                                                                                 »فرديت«آدرس 

بسنده نشده است و  تصورات مخلوطروش بست كارفقط به  »تجدد و تجدد ستيزي در ايران«تحقيرنامة در 

مخاطب بهره برده  انديشة زيمحدود سا جهت جلب توجه وذهني چارچوب بندي  ازديگري  هاي از تكنيك

      :اين تكنيك ها بپردازيممعرفي پيش از ادامة سبك شناسي كتاب نامبرده مطلوب است كه به  .شده است
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  301»اسپين«
به معني  ،در علم زبان شناسيِ شناختي، اسپين. »چرخيدن«يا » چرخاندن«عني سپين در زبان انگليسي يا

در نظام . گرددبه گونه اي است كه توجه وي از مسئله يا مسايل خاصي منحرف  ،مخاطب چرخاندنِ ادراك

 اتاشتباهمتأثر از  منفيِ هاي سياسي امروز كه خود را دموكراتيك يا مردم ساالر مي خوانند، افكار عموميِ

از . و روي كار آمدن حزب مخالف بينجامد منتخبينمي تواند به بركناري  ان يا احزاب ايشانسياستمدار

سريع به سقوط  كه رسانه اي مي شود ممكن استغير اخالقيِ شركت هاي بزرگ  هايسوي ديگر، عملكرد

از اين رو، . ر بينجامددر بازا ها بنگاه اينيا كاهش فاحش فروش مصنوعات  سهام در بورس هاقيمت سهام آن

 دكترِ«از خدمات افرادي استفاده مي كنند كه آنها را اصطالحاً غالباً و شركت هاي بزرگ  سياسي احزاب

ديگر، توجه افكار  شكليموضوع و وانمود كردن آن به  »چرخاندن«با  ،مي نامند تا در صورت لزوم 302»اسپين

                                             :خاص خود است اسپين خود داراي روش هاي. دنعمومي را منحرف ساز

  303»آلبالو چيني«
 ،نكاتي خاص از يك مسئله اسپين بخواهد با گزينش هدفمند اين تكنيك وقتي استفاده مي شود كه دكترِ

. استجنبه هاي دلپذير چيدن ميوه اي خوشمزه آلبالو چيني يادآور  اصطالح. ر ديگري وانمود كندآن را طو

، آلبالو نزد افكار عمومي يك فكر يا بي اعتبار كردن آن اعتبار بخشيدن بهبه قصد دكتر اسپين در  بستهاما 

هر حال از به . را در بر گيرد آنجنبه هاي بد يا چيزي و انتخاب جنبه هاي خوبِ ممكن است  وي چينيِ

                               .القا مي گرددناقص و گمراه كننده از موضوع به مخاطب  ادراكي ،طريق اين تكنيك

  304»دوگانه گويي«
يكي از . ناميده اند» دوگانه گويي«را  ايجاد ابهام كند به عمد از كلمات به صورتي كه و نابجا استفاده نادرست

در اشاره به  »خردگرايي«يا  »ردورزيخ«استفاده از واژة  متون فارسيمصاديق آشناي اين تكنيك در 

خود ) عقل(كسي كه از خرد . در عربي است »عقل«واژة فارسي براي  معادل »خرد«. است 305»رورزينظ«

استفاده مي كند هم قادر به اقامه كردن برهان است و هم قابليت درك و استفاده از الهام و دريافت هاي 

ساسات و رفتارهاي از خود فاصله بگيرد و نظاره گر اح همچنين قادر استاو . اشراقي و شهودي را داراست

فقط قايل به  ،معتقد است »نظرورزي«اصالت به كسي كه  اما. نسنجيده ناشي از اين احساسات باشد

. است )ديداري، شنيداري، بويايي، بساوايي و چشايي(و درك چيزها از طريق تجارب حسي  استدالل و برهان

در مورد جهان  دگيري و كسب اطالعاتياهيوم ديويد از ديدگاه فالسفه و دانشمندان عصر روشنگري چون 

بر اساس اين استدالل يا همه چيز بايد از طريق تجربة حسي و . مردود استمطلقاً شهود الهام و از طريق 

مخالف  - به معني دقيق آن  - پس عصر جديد يا مدرنيت اساساً با خردورزي. فراگرفته شودادراكات حسي 

فارسي  اما تحقيرنويسانِ. به دست مي آيد محدود مي داندنظرورزي آنچه با  بهفقط را  عقلي است و ادراك
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مثبت براي مخاطبين خود، بي توجه به اين تفاوت فاحش، كلماتي چون  ذهنيِ براي ايجاد فضاهايِ زبان

به ) در آنها »خرد«به واسطة وجود كلمة فارسي (خردورزي و خردگرايي و خردمداري و نظاير اينها را 

                                                                                                  306.دهند مدرنيت نسبت مي

»مديريت وجهه«  
محتوا آورده  ةپديدآورندشخص نسبت به  ين تكنيك براي ايجاد تصوراتي پسنديدهنمونه اي از كاربست ا قبالً

 ها يتشخص» باال بردن« براي مي تواننه تنها از اين تكنيك در زير آمده است، همانطور  اما )89ص ( .شد

                                           .در منظر مخاطب نيز كاربرد دارد آنها» به زمين زدن«براي  ،استفاده كرد

ي با تكنيك ها - اسپين  روش كاربست، »تذكره االولياء و تجدد« ،تحقيرنامة مورد نظر مادر مقالة دوم 

ادراك مخاطب از دو جهت منحرف و در اين مقاله تالش شده است كه . حضوري برجسته دارد -آن  گوناگون

توجه  اندنِچرخ )2به عنوان فردي تجدد ستيز و نيشابوري شيخ فريدالدين عطار  شخصيت) 1: دگرگون شود

 . زي در جوامع غربيفرهنگيِ زندگي متجدد و مدرن امرو- مسايل اجتماعيمخاطب از برخي از جدي ترين 

محدود را به يكي از آثار اين عارف بزرگ، يعني كتاب تذكره االولياء، توجه مخاطب  به اين منظور، نويسنده

آثار ديگر شيخ عطار را  ين گرفته است كه هيچيك از مخاطبين اوفرض را بر ا وياحتماالً . كرده است

با استفاده از آلبالو چيني، مديريت وجهه و دوگانه پين تالش در اساين و متوجه و يا نخواهد خواند نخوانده 

                                                                                                                 .نمي شودگويي 

عطارِ تجدد «يعني  كه دو فضاي ذهنيِ جعلي،چرا در اين مقاله الزم تشخيص داده شده بايد پرسيد كه اما 

دركي مبهم و  برايه كننده اگمرناقص و با مجموعه اي از تصورات  دو، هر »خوب غربِ متجدد«و » بد ستيزِ

شيخ فريدالدين عطار، همانند مولوي و حافظ از جمله چون در كنار هم قرار گيرند؟  ،دو هرنادرست از 

 صاحبنظران و عامه مردماي اخير مورد توجه گستردة اند كه در دهه هو اركان تمدنيِ ايران متفكران نامدار 

پرسيد كه اگر عطار تجدد ستيز افرادي كه اهل مطالعه اند خواهند  مسلماً 307.نددر جوامع غربي قرار گرفته ا

است پس چطور مي توان محبوبيت و شهرت او در غرب را توجيه كرد؟ پس از اين رو الزم شده است كه در 

م ويژگي هاي كنوني جوامع غرب قلب شود و هم وجهة عطار ويران و بي اعتبار منظر مخاطب ايراني، ه

                                                                                                                             . گردد

به تيترهاي اين مقاله بپردازيم، به عنوان مقدمه مؤلف در  هدفمند زبان شناختيِ قبل از اينكه به طراحي هايِ

. توجه كنيم، در مورد وضعيت اجتماعي در كشورهاي غربي چند دهة اخيرخارجي در از نشريات برگرفته زير 

بحراني نرسد بدين صورت برجسته يا به مرتبه اي در جامعه مسئله اي زماني كه تا در روزنامه نگاري، معموال 
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 حاد در جوامع غربي به ما كمك مي كند تا جزييات و ابعاد آگاهي از اين مسايلِ. نمي گيرندقرار  تيتراژمورد 

                                 :را بهتر شناسايي كنيم ،از آن بهره برده است روش اسپين، به صورتي كه نويسنده

308».روبروييمراني از تنهاييِ جهاني ما با بح«:  2020جوالي  11، لُس آنجلس تايمز -  
309».منصوب مي كند» وزير تنهايي«لستان دولت انگ«: 2018ژانوية  17، نيويورك تايمز -  
310».كردپاپ فرانسيس جهاني شدنِ بي تفاوتي را تقبيح «: 2013جوالي  9واشنگتن پست،  -
 

311».را به چالش مي كشدمتخصصين توسعه  كه جديد يكتاب - »استيالي نخبگان««: 2014مه  5گاردين،  -  
312».احيا مي شود] غرب[اعتقادات و آيين هاي فراموش شدة معنوي « :1977دسامبر  7تايمز، نيويورك  -  

 

سطور زير برگرفته از تحقيرنامة مورد تحليل ماست. آلبالو چيني از كتاب تذكره االولياء عطار و دوگانه گويي 

                                                    . مرا در اين سطور بيابيو جوامع مدرن  در مورد ويژگي هاي تجدد

خلقت، نوعي هستي » افسانة«انسان، و به تبع او، جامعه، به گمان من براي حيات اجتماعي خود به نوعي «

هستند انديشه هايي كه در سطح فردي سخت جذاب و زيبايند و . شناسي و نظريه اي اخالقي نيازمند است

حتي به عنوان الگو يا آرماني براي كردار فردي نقشي سازنده دارند، اما به كار تأسيس اجتماعي پايدار و پويا 

آنچه تصوير  .)59ص (... تذكره االولياء از جمله اين گونه انديشه هاست به گمان من تصوف. نمي خورند

تذكره االولياء از انسان را به خصوص با هر نوع انديشة اجتماعي و سياسي ناسازگار مي كند بي اعتنايي آن 

نان اين جهان «به قول رابعه، ما ساكن اين دنيا و شهروند آن جهانيم، . به هستي انسان در اين جهان است

محور انديشة . طبعاً تالي اين تفكر امتناع از انديشة سياسي است» .مي خوريم و كار آن جهان مي كنيم

خود را شهروند ملكوت بدانيم، و اين جهان را به اگر . سياسي وظايف و حقوق شهروندان جهان ناسوتي است

رباطي بيش نگيريم، طبيعي است كه انديشه و عمل در جهت شناخت و دگرگوني اين جهان را هم بايد گره 

                                                                                                        313».بر باد زدن بخوانيم

نه آلبالو چينيِ نويسنده توصيفي كامل و درست از عرفان و معرفت جويي در تاريخ ايران به در اين سطور، 

و  صادقانهتوصيفي  -به گواهي تيترهاي باال  -دست مي دهد و نه دوگانه گويي هاي وي در مورد تجدد 

نويسنده اين دو تكنيك را در كنار . ارائه مي كنددر عصر حاضر و جوامع مدرن از ويژگي هاي تجدد  روزآمد

هم به كار گرفته تا با قياس كردن تجدد و عرفان، وجهة عرفا، به طور اعم، و وجهة عطار، به طور اخص، را 

از عطار و همفكران او حاصل شود و » تجدد ستيز«قرار است كه وجهه اي اين اسپين  از. كند »مديريت«

يهوده و ناسازگار با نيازها و واقعيات جوامع متجدد جلوه داده فعاليت هايي ب ،معرفت جويي و خودشناسي

از تنهايي و بي تفاوتي شهروندان نسبت به امور در واقع نويسنده جوامع متجدد امروز كه در عين حال، . شود

 انديشه و عمل«كه در آنها » جوامعي پايدار و پويا«اند را به عنوان  و درمانده اجتماعي و سياسي خود ناالن

                                                     . است» چرخانده«است » در جهت شناخت و دگرگوني اين جهان
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در علم . مرا بيابي »فرديت«و  »فردگرايي«براي ايجاد ابهام بين » دوگانه گويي«در نقل قول بعدي، كاربست 

روان شناسي، اين دو واژه دو ويژگي فرديِ كامالً متضاد با هم را توصيف مي كند (يادداشت 289). اما 

دقايق سواد رسانه اي و نندة ناآشنا با كه خوا شكي نيستنويسندة اين سطور اين دو را مترادف قرار داده و 

آمده ابهامي مي شود كه اينچنين توسط نويسنده به وجود مغلوبِ  كامالً، )فرديت و فردگرايي(=  اين مفاهيم

 توجهعرفا كه قرار است همزمان  »انحصارطلبي«به كناية نويسنده به  موجه كنياز سوي ديگر، ت. است

                ):»بچرخاند«= (امروز منحرف سازد  و متجدد در جوامع مدرن» استيالي نخبگان«مخاطب را از 

ي، هيچ انسان بي مقدار است، هستي فردي او نيز، به طريق اول اجتماعيِ هستيِ شاز سويي ديگر، اگر نق«

ارزشي ندارد. تحقير فرديت يكي از بارزترين ويژگي هاي جهان بيني تذكره االولياء است. گرچه گهگاه اولياء 

و به عالوه لب در تذكره االولياء تحقير منيت و فرد است غااما روال ... با انكار منيت به اوج منيت مي رسند

آن منيت خداگونه هم صرفاً در انحصار همان اولياء است و باقي بندگان را از آن نصيبي نيست... فردگرايي 

و يك يك ما يكتاست، ارج و تأثيري بي » من«بالمĤل تنها بر اين اساس استوار تواند شد كه بپذيريم زندگي 

بديل دارد و مانند هيچ كس ديگر نيست. گام بعدي در اين جريانِ تفرد، ابراز وجود است كه آن را يكي از 

                                                                                 314».جددش خوانده اندمحورهاي مركزي ت

به اين بهانه وي عطار و كه چگونه  مي بينيم. خرده گرفته است» تقيه كردن«نويسنده به در نقل قول بعد 

يكي از  افراد از حريم خصوصيحفاظت اين در صورتي است كه . ديگر عرفا را رياكار توصيف كرده است

از اطالعات آمريكايي شهروندان . است ،امروز، به ويژه در كشور اياالت متحدهويژگي هاي جوامع غربي 

. به شدت محافظت مي كنند ،و وضعيت تأهل درآمد، سن، ميزان دينياعتقادات  به ويژهخود، شخصي 

در اگون پيرامون اين ويژگي هاي هويتي تعصب هاي گون لحاظ وجودبه  ،مردم بخشي از اين حساسيت

اشي از افشا شدن اين براي ايمن ساختن شهروندان در برابر پيامدهاي نامطلوبِ ن. استجوامع غربي 

كار جداً منع كرده  كارفرمايان را از پرسيدن اين اطالعات از متقاضيانِ ،اطالعات، قوانين فدرال كشور آمريكا

ي كه در آنها تبعيض وجود دارد، حفاظت از حريم خصوصي راهي مي توان گفت كه در جوامع 315.است

آرام كه از  يتنها در محيط. حفظ صلح استدر نتيجه عقالني براي مدارا، پرهيز از خصومت و خشونت و 

به مي توانند  ي كه با هم زيست مي كنندكه اقوام افراد به دست مي آيد استحفظ حريم خصوصي  طريق

در . و به رغم تفاوت هاي اعتقادي و فرهنگي، انسانيت يكديگر را دريابندبهتر بشناسند يكديگر را  ،زمان مرور

اين اثر  ةنويسندبراي ظاهراً . ايران از ديرباز اين سنت پسنديده وجود داشته است و به آن تقيه مي گويند

 ،وي. ا خيري كه حفاظت از حريم خصوصي از ويژگي هاي برجستة جوامع غربي امروز است اهميتي ندارد

                                                           . ، تقيه را ريا مي نامدايراني پيرو عزم خود در تحقير مخاطبِ
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تذكره االولياء در نفس كارآييِ زبان، بسان وسيله اي الزم براي مراودة اجتماعي، شك داشتند،  گرچه اوليايِ«

. قي زبان مي گفتند، به ويژه در چهارچوب فرهنگ شيعي ايران پر اهميت استاما آنچه پيرامون احكامِ اخال

يا حفظ نفس مؤمن جايز و الزم مي داند، بالقوه مؤيد و  تقيه، كه هنگام خطر همرنگي با جماعت را به سود

                                         316».منادي زباني است كه در آن نه تنها تعارف كه تظاهر و ريا فراوان است

دوگانه گويي ها، كج گويي ها، كم در برابر اين هيچيك از عرفاي بزرگ ايران، از جمله شيخ فريدالدين عطار، 

معرفت در مورد  ايشان دلكش و نافذابيات . به وكيل مدافع ندارد ينيازنسبت هاي نادرست، گويي ها و 

بر . رون، از رسايي آنها ذره اي كاسته نشده استكه با گذشت ق اندروشن رسانه هايي  جويي و خودشناسي

 تفكر استدالليآگاهي را به تجربيات حسي و  كسبِ علم وعرفا امر دانستن و خالف فالسفة عصر روشنگري، 

معرفت «يا همان  »حضور قلبي«به نام  براي انسان مرتبه اي از آگاهيمحدود نمي بينند؛ ايشان معتقدند كه 

 »علم حضوري«كه به آن  دريافت انديشه ها يا صورت هاي كامالً بديعبراي  فردبليت قاوجود دارد كه  »نفس

خود به انسان  ،و در زمان خالقيت فكري و هنري رويارويي با مصائب زندگيدر . مي گويند را بيشتر مي كند

خود (= ناخودآگاه) به اين مرتبه از آگاهي پناه مي برد. آموزه هاي عرفاني، اساساً دستورالعملِ يادگيريِ 

چگونگيِ پناه بردن فرد به عالم حضور و به دست آوردنِ تجربة كسب علم حضوري به صورت خوداگاهانه و 

 ارادي است.317                                                                                                                  

اين جنبه از عامليت بشري و قابليت عظيمي كه در علم و هنر از آن به دست مي آيد افسانه نيست. دستيابي 

در زمرة  -پس از قرن ها  -عرفاي ما به اين مرتبه از آگاهي موجب شده است كه سروده هاي ايشان 

 خود گواهي استوار و خدشه اين شعراآثار ماندگار . زيباترين و پرمعني ترين آثار هنري جهان شناخته شود

عالم «عطار در وصف كه  ازنگاه كنيد به دو بيت زير الً مث 318.است ايشانناپذير بر درستي آموزه هاي 

به طور ارادي، ، راي گرفتن انديشه هاي نوبقادريم همان جايي كه ما در وصف ، يعني سروده است »حضور

 است رفته انه هايي از راهي كه، نشهستي را تجربه كردهدانايي و مبدأ اين اتصال به  خود وي كه .پناه ببريم

» ابراز وجود«چه راهي شكوهمند تر از اين براي و . است گذاشته يجا ربرا بدينصورت براي نسل هاي آتي 

                                                                                                                      :يك انسان؟

معرفت    آفتاب    بتابد    چون    صفت  عالي  ره   اين   پهرس از   

319يابد در حقيقت صدر خويش  باز بر قدر خويش هر يكي بينا شود    
 

ما از مالصدراي شيرازي، حكيم ايراني و اسالمي تمدن در  حضورفرآيند راهيابي به عالم روشن ترين توصيف 

 را در قالب اسفارِ خودشناسيدرونكاوي و او مراحل . است سيدهما ربه  ،يهجر 11ايراني قرن بزرگ و عارف 

(سفرهاي) عقالنيِ چهارگانه توصيف كرده است: سفر از خلق به حق، سفر در حق با حق، سفر با حق به 
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خلق، سفر در خلق با حق. دو سفر اولِ از «اسفار اربعة» مالصدرا، اشاره به حركت سالك به «عالم مثال» 

پذيرا » عالم عقل«به اي مياني از آگاهي انسان كه وي را براي دريافت صور و ايده هاي نو از مرتيعني دارد، 

نظري است و با تفكر، مراقبه و با خلوت نشيني با معبود امكانپذير  اين دو سفر تجربه اي. مي سازد) قابل(=

مي گردد. اما دو سفر دوم، يعني سفر بازگشت به «عالم حس»، فقط از طريق عمل و زيستن در بطن جامعه 

اين وجود . دو سفر اول را اصطالحاً قوس صعودي و دو سفر دوم را قوس نزولي مي گويند. محقق مي گردد

. را تشكيل مي دهد عمر ويدر كنار هم كنايه از دايره اي دارد كه مدار حركت سالك در طول » قوس«دو 

و  مكرراً در حال رفتسب عبرت و متذكر شدن، كه به عالم حضور اشراف يافته است، براي كيعني انساني 

                                                                                . است درونعالم  وبيرون عالم  بينبرگشت 

تذكره االولياء عمدتاً منعكس كنندة حاالت دروني و كشفيات رهروانِ دو سفر اول است. كما اينكه در مقدمة 

                                        :آمده است نگارش آنانگيزة  باب در، به قلم خود عطار، اين اثر، جمالت زير

اول آنكه دنيا بر دل مردم سرد : ديگر باعث آن بود كه چون اين سخن بهترين سخن هاست از چند وجه«

وستي حق در دل مرد پديد آورد؛ چهارم آنكه كند؛ دوم آنكه آخرت را بر دوام مالزم خاطر بود؛ سوم آنكه د

                                                     320»...مرد چون اين سخن بشنود، زاد راه بي پايان ساختن گيرد

دو سفر دومِ سالك معرفت، عين زندگي اجتماعي او در عالم بيرون است كه با سنت «جوانمردي» يا 

معرفت آموزي » راه بي پايانِ«به نقش ضروري زندگي اجتماعي به منظور پيشبرد  اشاره. يكي است» فتوت«

ابوحامد محمد بن ابوبكر  دالدينبا مسمي براي فري شهرتي» عطار«نام در واقع . در آثار عطار غايب نيست

 جويندگانِ و آموزشِدر ميان مردم، به مداواي بيماران  هر روز، وياست چرا كه ابراهيم بن اسحاق نيشابوري 

در بطن جامعه را نشان مي  اين عارف بزرگزير نه تنها فعال بودنِ بيت  چهار .مشغول بودي كه داشت علم

براي رسيدن به علم و اشراق عالمِ بيرون خدمت به از اعتقاد راسخ وي از ضرورت عمل در بلكه حاكي ، دهد

مصيبت «دو عنوان از كتاب هاي خود،  در توضيح چگونگي نگارشاين چند بيت را او . استعالم درون  از

                                                                                           :، سروده است»الهي نامه«و  »نامه

عيانست  كاسرار     نامه الهي  جهانست   كاندوه   مصيبت نامه   

آغاز  دو   هر   كردم   بداروخانه چگويم زود رستم زين و آن باز  

نبضم مينمودند كه در هر روز  دبودن  شخص   پانصد  بداروخانه   
321را به ازين نوعي نديدم سخن  شنيدم  و  گفت  همه  آن  ميان   

 

سركردة هر  معموالًدر زمان عطار، . بودندبود كه اعضاي آن در پي معرفت  پيشه هاييعطاري فقط يكي از 

به بيان ديگر، عرفان در ادوار گذشته در كشور ما پديده . مي آمد شماران خود به از شيوخ برجسته زم ،صنف
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به صادقانه محور براي خدمت -پيشهنبوده بلكه در بطن جامعه به عنوان نهادي و آكادميك  »نخبه پرور«اي 

ت تحقيقا .ايفاي نقش مي كرده است ،در حرفه هاي مختلفنسل بعد آموزش و تعليم و همزمان  ،جامعه

از رقابت بين اعضاي صنوف مختلف  -يا همان معرفت جويي عملي  -منتشر شده در مورد آيين جوانمردي 

ي از شيخ فريدالدين عطار يكبه گواهي همين مستندات،  322.در خدمت به نيازمندان سخن به ميان آورده اند

، هر گونه »فتوت نامه«عنوان  اثري بادر سروده هاي وي . شناخته مي شده استاين سنت  رهبران اصلي

                                                              :مي كند قابل تصور را غيرجامعه گريزي در معرفت جويي 

 به گفتار اين سخن ها راست نايد     گفتار  با    كردار     بايد   ترا 
323سخن هاي منت در جان نشيند  چو چشمت روي آن هستي ببيند 

 
به حدي است كه وي به رسم ل بودن در جامعه و تعامل با مردم، در همان اثر، فعا برو تاكيد شيخ 

                                                                                                          :جوانمردان مي سرايد

د شيرين زبان شوچو مهمان در رس    به صد الطاف پيش ميهمان شو  

 تكلف  از   ميان   بردار  و  از  پيش     بياور زانچه داري از كم و بيش
324جهان كار برتر نباشد در   كزين  به  احسان و كرم دل ها به دست آر 

 

:را ضد انديشه و عقل مي پندارند همين دو بيت كافي است اين عارف بزرگو در رفع ابهام از كساني كه   

 چون بي خبرم از آنكه تقديرم چيست     و فكر شبگيرم چيست شام  انديشة

325چيست بكشت، تدبيرم  انديشه مرا  انديشه بسوخت  در آتش  همه  مغزم   
 

در  ،با آنچه امروز »تجدد و تجددستيزي در ايران«ة نويسند تصورات اسپين شدةنه تنها پس مي بينيم كه 

به مخاطب آنچه وي از ويژگي هاي عرفان ، بلكه ني نداردهمخوا ،مدرن ترين جوامع جهان ديده مي شود

بي اغراق مي توان گفت كه آنچه او به تجدد نسبت مي دهد به . نيستنطبق دارد نيز با واقعيت معرضه مي 

شدت بوي كهنگي و بي خبري مي دهد. واقعيت اين است كه در دنياي علم و فلسفة امروز در جوامع غربي، 

نظرات عرفا حضوري بسيار پررنگ پيدا كرده است. براي تبيين اين موضوع، در ادامه دو پاراگراف مي آوريم؛ 

اولي از «تذكره االولياء و تجدد» و دومي از دايره المعارف فلسفه به قلم پژوهشگرانِ سازماني به نام 

هيمي كه هنوز از مفا معموالً .شور آمريكاواقع در دانشگاه استنفورد در ك 326»آزمايشگاه تحقيقات متافيزيكي«

برخوردار نيست، راه به دايره المعارف ها باز  پژوهشي-يك حوزة علمي قابل توجهي بين دانشمندانِ اجماعِ

متفكران اين حوزه  غالبپس مي توان نقل قول زير از اين دائره المعارف را بازتابي از اجماع  .نمي كند

                                                                        : مي خوانيم» تذكره االولياء و تجدد«در . برشمرد



 

101 

 

اين معرفت . عامل ديگري كه اولياء را از عوام جدا مي كند معرفت ملكوتي اي است كه بدان تبرك يافته اند«

 علم كسبي و استداللي خود از... نه انتقال پذير است و نه به صرف كوش و هوش در دسترس همگان است

الهام از اوصاف مقبول است و استدالل «به قول امام جعفر صادق ... خصوصيات راندگان به شمار مي رود

در حالي است كه بنياد تفكر و تعقل علمي و فلسفي ] اين[» .ساختن كه بي الهام بود از عالمت راندگان است

اولياء بر آنند كه چشم دل را به  به عبارت ديگر،... بر هم انباشتن يافته هاي ديگران و كشفيات جديد است

كشف شهودي بگشاييم و چشم عقل را بر كشف عقلي ببنديم و شكي نيست كه اين راه و رسم با تجدد، كه 

                                                327».سخت چشم مدار و خرد مدار است، سر آشتي نمي توانند داشت

مي گذريم چرا كه پيشتر به اين  »خرد«و  »عقل« ه هايستفاده از واژنويسنده در ااي هاز دوگانه گويي 

تحقيرنويسان معاصر تكنيك بخوانيم  حال )94ص ( .اشاره كرديم در ايجاد ابهام در ذهن مخاطب مشترك

در مورد چگونگي كشف و دانشگاه استنفورد » آزمايشگاه تحقيقات متافيزيكي« پژوهشگرانِآنچه بخشي از 

تا روشن شود كه تا چه حد تصوراتي كه اين تحقيرنويس سعي در كاشتن در ذهن  وشته اندننوانديشي 

                                            :هموطنانش در مورد تفكر مدرن و متجدد امروز دارد از واقعيت دور است

دانشمندان  ،انجام شده است بنا بر نتايج آزمايشات بسياري كه در ارتباط با عملكرد شناختي مغز و ذهن«

نمي توان بسياري از  ه اي از اين صور در ذهنو ذخيرصور مثالي  وجود معتقد اند كه بدون اذعان كردنِ

ما  ،بدون اينگونه صور مثالً. فرآيندهاي شناختي مغز انسان را به صورتي كه رضايتبخش باشد توجيه كرد

ميدان هاي جاذبه، و وجود ات زيراتمي مثل الكترون ها يا چگونه مي توانستيم به وجود پديده هايي مثل ذر

... ؟ديگر دانسته هاي علمي اي كه امروزه به عنوان بديهياتي غير قابل مشاهده پذيرفته شده اند دست يابيم

 پذيرفته اند و مطالعات بسيار جالبي از وجود اين صور كهدانشمندان علوم شناختي عموماً وجود اين صور را 

 محدود نمي شود و تجارب شنيداري، بساوايي، حركتي، بويايي و غيره دروني تجارب ديداريِبه  فقط

                                                                     328».را نيز در بر مي گيرد منتشر شده است ]دروني[

سعي در تحقير ايرانيان و كوچك  ،مانند ديگر نويسندگان ادبيات عقب ماندگيه ،چرا نويسندة اين اثر

از  صراحتاً بايدپاسخ دقيق آن را مي دارد؟ اين سؤالي است كه كشور تمدني  شمردن سنت هاي ارزشمند

گمانه زني  مستقالًچنين تحقيري  نامطلوب اما ما مي توانيم در مورد پيامدهايِ. جويا شد تحقيرنويسان خود

به شيوه و ارائة ايده ها و راهكارهاي اصيل  از تالش براي نوانديشي روي گرداندن نسل جوانبي ترديد،  :كنيم

با روي گرداندن . يكي از اين پيامدهاي نامطلوب است است هاي كه در گذشته در تمدن ما متداول بود

، رقابت در تقليد از سيستم »علم حضوري«دستيابي به  كهنِ راهو » معرفت نفس«دانشمندان جوان ايراني از 

براي غربي تنها گزينة مطلوب كاشفين و مخترعين آثار و اختراعات به پيروي از سعه و بسنده كردن هاي تو

در حال حاضر اگر  از اين ديدگاه بسيار محدود، و 329.مي آيدايشان به نظر پيشبرد مرزهاي علم و فناوري 
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ربي گره از كار مشكالت تا علم غ منتظر ماند، بايد و موجب تخريب است راهكارهايِ وارداتي كارساز نيست

بردارد تا ما هم بتوانيم با پيروي از الگويي كه غربيان به وجود مي آورند مسايل را حل كنيم. پس عالوه بر 

تضعيف توان مخاطبين در درك روشن زواياي زيانبار توسعه كه پيشتر به آن اشاره شد، (صص 88-89) 

تحقير پيشينة فلسفي و معرفتي تمدن ايراني توسط تحقيرنويسانِ امروز، راه را بر بهره گيري مخاطبين از 

سنت هاي معرفتي گذشتگان براي نوانديشي در حل مسايل امروز مي بندد و وابستگي به غرب را امري 

 پسنديده جلوه مي دهد.                                                                                                      

 هاي راهبه توصيف ، در تاريخ معرفت و ادب ايراني نيست كه شيخ فريدالدين عطار تنها انديشمندالبته 

كهن دستيابي به عالم درون و كسب قابليت بيشتر جهت علم آموزي پرداخته است. و اين حكيم، شاعر و 

ة تحقيرنويسان قرار گرفته بزرگ تنها چهرة برجستة عرفان و ادب ايران نيست كه امروز هدف حمل عارف

جالب . هدف واقع شده سعديِ شيرازي است» تجدد و تجددستيزي در ايران«در شخصيت ديگري كه . است

با معرفي وي به عنوان انديشمندي » سعدي و سيرت پادشاهان«توجه اينكه، تحقيرِ سعدي در مقالة 

به  چارچوب بندي ذهنياز  وش خاصيربراي اين شعبدة ذهني، نويسنده از . است صورت گرفته» متجدد«

جا دارد مؤلف چگونگي اجراي اين روش توسط قبل از بررسيِ . استفاده كرده است »چارچوبي زدنِپل «نام 

                                  .بشناسيمبيشتر و آثار او را، حتي در مختصري كه در اينجا مي گنجد، سعدي كه 

قرن هشتو كشتن سعدي بعد از » چارچوبي زدنِپل « چارچوب بندي ذهني با 7.2.2.3  
ابو عبداهللا مشرف ابن مصلح شيرازي، ملقب به سعدي، داراي دو كتاب پند و اندرز حكيمانه به نام هاي 

اندرزنامه ها از جمله سنت هاي تمدني ما حتي از دوران پيش از اسالم  تدوينِ. است »بوستان«و  »گلستان«

همة اقشار مردم را در  كه و اندرزهاست از حكايات اخالقيشيوا  ايمجموعه  سعدياز  اين دو كتاب 330.است

اما . از اين رو، تعجب آور نيست كه گلستان و بوستان از شناخته ترين آثار اين اديب بزرگ است. بر مي گيرد

باغ بسيار  رِدر واقع د سعدي با توجه به محتواي ديوان سعدي، مي توان به جرأت گفت كه گلستان و بوستانِ

او با زيبايي . است چشمگيرديوان اشعارش توجه سعدي به زيبايي هاي طبيعت در . اوست» ديوان«سبز 

با ارائة اين مجموعة سه گانه، . كالمش، مخاطبين خود را به توجه به زيبايي هاي طبيعت دعوت مي كند

رفتارهاي اخالق مدار در جامعه را  گلستان، بوستان و ديوان اشعار، سعدي نه تنها ملزومات تمدنيِيعني 

 براي ،يت لذتبخشابه غراهي ديگر، ة غور در طبيعت را به عنوان راهي توصيف كرده است، بلكه شيو

               .نسل هاي آينده جاودانه ساخته استدر مخاطبين عمليِ استفادة  جهتدستيابي به خلوت درون 

ثير نافذ بهره أتدر واقع، . جه فوق العاده به طبيعت را مشاهده كرددر آثار تمامي عرفاي ايراني مي توان تو

نمي باقي  ايشانبراي ري گان عميق ترين مفاهيم معرفتي چارة ديبراي بيدر شعر گيري از استعاره و مجاز 

كثرت اشارات افصح المتكلمين به گونه هاي . اما ديوان سعدي از اين نظر بي نظير است. گذاشته است
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مشاهده و تدبر در  برايوقت در طبيعت  گذراندنجمادات، نباتات و حيوانات، حاكي از عشق او به  مختلف از

و رنگارنگ  ،مخاطب هميشه بهاري واي ذهنيِبي اغراق، در ديوان سعدي، حال و ه. است بزرگ صفات خالق

                                                                                                                   . استاميدوار 

:وريمبيابراي مثال اين ابيات مشهور و محبوب سعدي را به ياد   

  زار رغِم   هر    ناله   رسيد،   گردون   باز به  مرغزار     طرف     از   وزيد،      بهاري   باد
  چنارو   بيد    سر    بر  ، فاخته     نزنا نعره  ساخته     چمن     كار    افراخته،   شد سرو
  جويباراندر است، بر طرف   رقص  به    سرو  است خورمگر يا  ماهدر بر است،  چمنبه  گل
  نابكار  ستم  از  است،    فارغ    مگر     بيد  خورد به پا مي سنگ  هاست، ميوه  كه با شاخ
  ببار  زرد شقايق    گزين،     رعنا     سوسن  نشين  بنفشه   نزد   ببين،     نرگس    شيوه
  زار الله  خوش بوي    ، مرغ    موزون   ناله   باد ربيع   جنبش   شمار،   غنيمت   و   خيز
  خداوندگار ياد   خواند؟  چه   قمريو   بلبل  كند هست، ياد خدا مي  كه  برگي و   گل  هر

  كردگار    معرفت    ست، دفتري   رقيو   هر  هوش    خداوند     پيش   برگ درختان سبز
  بيار  مجلس   به نُقل   شّكرفشان،     طوطي  الحان بدان خوش  مرغ   بخوان،   بلبل دستان

  سعدي بيار   گفته  گذشت،    بهاران    وقت  و گشت  روز طواف است دشتو  كوهبر طرف 
 

از انواع گياهان و حيوانات سخن به  سعدي از تعداد شگفت آوري ديوان يكي از پژوهشگران سخت كوشِ

نوع سنگ  15گونه پرنده و دد و دام و  110نوع درخت و گل،  125مجموعه، وي در اين . ميان آورده است

                                                                    :است و به درستي نتيجه مي گيرد كه شمارش كرده

ست تنها به نام بعضي از آنها بنگريم و ببينيم با وجود تنگنايي كه شعر در كاربرد در اين ميان كافي ا«

كند، سعدي چگونه توانسته است اين همه گل و گياه و پرنده و چرنده را در  واژگان دلخواه ايجاد مي

اك، ترنج، تمر، آبنوس، انار، انجير، انگور، بادام، بان، به، بيد، پسته، ت: هايش بگنجاند؛ درختاني چون سروده

، سدر، سرو، سيب، شفتالو، شمشاد، صنوبر، ضيمران، عرعر، عنّاب، فندق، )زيتون(توت، جوز، چنار، رز، زيت 

، )گلنار(افروز، بنفشه، بيدمشك، جلنار  آالله، ارغوان، بستان: كاج، گردكان، گز، نارنج، نخل و گلهايي چون

فران، سپند، سمن، سنبل، سوري، سوسن، شقايق، چنار، خرزهره، خشخاش، خيري، دوروي، زرير، زع

        »...، نرگس، نسترن، نسرين، نيلوفر و )عَشقه(، گلنار، الدن، الله، لبالب )گل سرخ(صدبرگ، ُقرنفُل، گل 

                                                                                                            و از ميان حيوانات، 

، حمام )پرست آفتاب(باز، جغد، حربا  آهو، اسب، باز، بره، بط، بوتيمار، بوم، پرستو، پروانه، تذَرو، تيهو، جره
، خر، خرچنگ، خرس، خروس، خفاش، روباه، زاغ، )گردان سرگين(، خارپشت، خبزدو )ماهي(، حوت )كبوتر(

گوش، شاهين، شتر، شغال، شهباز، شير،  سيمرغ، سيه زرافه، زغن، زنبور، سگ، سمندر، سنجاب، سوسمار،
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، غزال، )ميش كوهي(صعوه، طاووس، طوطي، عصفور، عقاب، عقرب، عندليب، عنقا، عنكبوت، غراب، غرم 
تاب، كژدم، كالغ، گاو، گربه، گرگ،  فاخته، قمري، قاقم، كبك، كبوتر، كركس، كرم ابريشم، كرم شب

مرغابي، مگس، ملخ، مور، موريانه، موش، موش كور، ميش، نهنگ،  گنجشك، گورخر، گوسفند، مار، ماهي،
  331».نيز ديده مي شوند هزارپا، هزاردستان، هما، يوز

هر يك از آيات در كيش زرتشتيان چرا كه  نيز هستاشعار سعدي يادآور شيفتگي ايرانيان باستان با طبيعت 
  : مي خوانيم ،اوستا ،ايران باستان در كتاب آسماني. طبيعت بهانه اي براي ستايش خالق بزرگ است

. ستاييم روان جانوران آبزي را مي. ستاييم روان جانوران زميني را مي. ستاييم روان ستورانِ پرورده را مي«
ستاييم، آن  اين زمين را مي... ستاييم همه گياهان را مي. ستاييم روان خزندگان، پرندگان و چرندگان را مي

روشنايي خورشيد را ... ستاييم چيزهاي خوبِ ميان زمين و آسمان را مي همه. ستاييم آسمان را مي
درستي و درمان و . ستاييم فلز را مي. ستاييم گلّه و رمه و هر چيز پاك و سودبخش را مي. ستاييم مي

اي ه ستاره و ماه و خورشيد و فروغ. ستاييم آبها و زمينها و گياهان را مي. ستاييم فزايندگي و بالندگي را مي
]. باد[ماه را ستايش و آفرين ]. باد[مهر را ستايش و آفرين   ...ستاييم دمان را مي سپيده. ستاييم آسماني را مي

بايد براي آباداني جهان ! فراواني و آباداني گيتي را باد! پيروزي گيتي را باد! درود بر گيتي! نيرو باد گيتي را
  332»!درود بر آفريدگارِ همه آفريدگان جهان. وي روشنايي بردكوشيد و آن را به درستي نگاهباني كرد و به س

»چارچوبي زدنِپل «چارچوب بندي ذهني با   
جايگاه سعدي، شاعري با صفاتي كه از شعر او پيداست، را با استفاده از  ،نويسندة تحقيرنامة مورد نظر ما

مِ يكي از اعضاي اپوزيسيون ، به مقا333»چارچوبي پل زدنِ«به نام  چارچوب بنديِ ذهنيتكنيك ديگري از 

باب اول گلستان، يعني با هدايت كردن و محدود ساختن توجه مخاطب فقط به  نويسنده. داده است تنزل

آورده است، از او  بابكه سعدي در اين  ي، و نقل قول از مصاديقي از ستم پادشاهان»در سيرت پادشاهان«

ساخته  ،سندگان عصر روشنگري و انقالب فرانسهسياسي و نوي انديشمندان، همانند تجددخواهشخصيتي 

                                                   :بدينصورت تعريف كرده اندصاحبنظران را  چارچوبي پل زدنِ. است

اما از نظر ساختاري از هم جدا و  شباهت دارندكه از نظر معني با هم د ايدئولوژي نايجاد پيوند بين دو يا چ«
پل زدن به منظور برجسته كردن موضوع يا مسئله اي خاص . مي گويند »پل زدنِ چارچوبي«را  انددور 

در افكار آشناست كه در حال حاضر  عمومي و هدف از اين كار به جريان انداختن احساساتي. انجام مي شود
                                                                           334».مانده است] و بي حركت[عمومي مسكوت 

 

پي مي  با همرا ، 7تا  1مرحله، از مورد نظر، مرحله به  پل زدن چارچوبي توسط نويسندة اثر كاربست حاال
                                                                                                                            :گيريم

 

 سازي خود محدودو براي اين  محدود مي كندبخش كوچكي از آثار سعدي مخاطب را فقط به توجه ابتدا ) 1
                                                                                                                    :عذر مي آورد
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متأسفانه هنوز نه ... بازخواني و حالجي كنم» سيرت پادشاهاندر «ر باب ميخواهم باب اول گلستان را د«

تنها زندگينامة جامع و معتبري در باب سعدي به فارسي نگارش نيافته، بلكه حتي متن منفح كليات او هم 
غرض من در اينجا طرح يك پرسش است كه آيا در پس ظاهر از هم گسيختة حكايت ... در دسترس نيست

نم اگر يمي خواهم بب... ي باب اول گلستان، نظرية سياسي و فلسفي واحدي سراغ مي توان كرد؟ها و شعرها
انديشه اي منسجم در باب اول يافتني است، اساس اين انديشه كدام بود و با تجربة تجدد در ايران چه ربطي 

                                                                                                                      335»داشت؟
 

مي كند و طرح قياس اين بنا كند را معرفي  حاضرپلي كه مي خواهد بين سعدي و تجدد در عصر سپس  )2
مي داند و مي خواهد سعدي را با  برتري ددر اين تالش او تجدد اروپايي را دستاور. دو را با هم مي ريزد
سقط شده و به ثمر نرسيده متأسفانه بشمارد كه تجدد ديرپاي ايران د و او را از عناصر قياس با آن باال بكش

                                                                                                                              :است
 

جدد اين زمان را بشناسيم، آن گاه بايد با دقت بيشتر در گر بخواهيم رابطة سعدي با نوزايش آن زمان و تا«
به طور خاص، بايد آنها را . غور كنيم و آنها را در چشم اندازي فراخ تر بسنجيم] او[اين نوآوري هاي سبكي 

                            336».با تحوالت اروپا، كه نخستين تجربة كامياب تجدد در آن جا رخ نمود، قياس كنيم
 

و همانطور كه  - ويژگي هاي مختلفي كه نويسنده خود براي تجدد تعريف كرده است با ارجاع به  سپسو ) 3
را آغاز مي كند و با اين چارچوبي كار پل زدن  - در باال نشان داده شد در جوامع مدرن امروز عمدتاً غايب اند

جلوه مي عصر روشنگري و انقالب فرانسه  و نهايتاً نويسندگان سعدي را قابل مقايسه با متفكران اروپاكار، 
                                                                                                                               :دهد

 
عرصة ان روزمره به عرصة ادب روي ديگر سكة آغاز دموكراسي يعني ورود عوام به بمي دانيم كه ورود ز«

اجتماعي  به تدريج نه تنها زبان و اصطالحات و لهجه هاي عوام كه ذهنيات و معضالت هستيِ. سياست است
به اصلي مهم در  ،فردگرايي، و مهمتر از آن، ضرورت ابراز وجود فردي .يافت اهو فردي آنان نيز به ادبيات ر

                                                                      337».عرصة ادب، سياست، اقتصاد و انديشه بدل شد
 

وارد شدن عوام در عصر حاضر به عرصة تبادل افكار و ابراز وجود در ادبيات نويسنده هيچ مصداقي از البته 
رقابت تجاري در عالم نشر به قدري شديد است  امروزه او قادر نيست چنين كاري كند چون. اشاره نمي كند

حرفه اي و  نويسندگانِ عمدتاً .مي پذيردت عوام در قالب كتاب و مقاله را ري ريسك چاپ نظراناش كمتركه 
                                                                   .متخصصين مي توانند در اين عرصه عرض اندام كنند

 
بنيانگذار مذهب پروتستان در مسيحيت مي  بين سعدي و مارتين لوتر آلماني،از آن نوبت به زدن پل بعد ) 4

                                                                      ؟ چگونه. اصالح گري ديني بسازد سعديتا از  رسد
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سعدي لوتر وار تعدادي از آيات قرآن را به زبان ساده و زيباي خوش و گاه با دخل و تصرفي، به فارسي «
                          338».و آنها را در كنار امثال و حكم و اشعار فارسي و عربي وارد روايت خود كردبرگرداند 

 
مي آورد؟  نمونه ترجمه كرده است» دخل و تصرف«سعدي با  ويبه تشخيص آيا او از اين آيات قرآن كه 

در يك موضوع، تشابهي مطرح و همينكه . جزييات نيست ذكرنيازي به  چارچوبي زدنِدر پل  !، نمي آوردخير
                                                                 . كافي استبراي انحراف توجه مخاطب از آن عبور شود 

 
             چگونه؟. قياس سعدي با پاسكال و نيچه است بين سعدي و تجدد،تدريجي پل زدن گام بعد در ) 5

 

در غرب، آثار پاسكال و نيچه را از برجسته ترين . از گلستان نوعي قصار گويي است مي گويند بخش هايي«
پاسكال و نيچه بر آن بودند كه قيد و بند مفاهيم، و ساخت محدود .. .نمونه هاي سبك قصار گويي دانسته اند

، الجرم، همچون كلمات قصار. و ايستاي زبان، في نفسه، هيچ كدام پويايي و پيچيدگي حقيقت را بر نمي تابد
اگر نيچه قصارگويي مي كرد از آن رو بود كه ... تالشي براي دست يافتن به وصفي تقريبي از حقيقت اند

مي دانيم كه گاه سعدي را به تكرار مضامين و زماني به ... را شياداني پرمدعا مي دانست» سيستم سازان«
گلستان، محور اخالقي روايت منثور با آنچه به مي گويند گاه در حكايات . ضد و نقيض گويي متهم كرده اند

چرا نبايد اين . گاه نظر سعدي در بوستان با آنچه در گلستان گفته سازگار نيست. نظم درآمده تفاوت دارد
      339»؟تناقضات را، و نيز سبك قصارگويي سعدي را به رگه هايي از تصور كثرت گرا در تفكرش تأويل كرد

 
    340!كافي است مبهم و بي مأخذ در استناد و برهانِ ين مختصرچارچوبي هم زدنِدر پل 

 
 به زوديمي سازد، مي توان حدس زد كه  پادشاهيضد  شخصيتينويسنده از سعدي در اواسط مقاله كه ) 6

                                                :زده خواهد شدپلي بين سعدي و انقالب فرانسه و عصر روشنگري هم 
 

اگر باب اول را به سان داستاني به هم پيوسته بخوانيم كه قهرمان آن شخصيتي به نام پادشاه است، يعني « 
اوصاف پادشاهان را كه در حكايات گونه گون گلستان پراكنده اند كنار هم بگذاريم، مي بينيم كه به رغم 

او را  هاني چون هانري ماسه كشهرتي كه سعدي به عنوان مداح شاهان پيدا كرده است، به رغم ادعاي كس
مي دانستند، در باب اول گلستان او با زيركي و درايت حيرت آور » شاعري رسمي«و ... »يك خرده بورژوا«

                                               341».تصويري سخت تكان دهنده از سيرت پادشاهان عرضه كرده است
 

ابو عبداهللا مشرف ابن پلي بين  رخ دهد؛حدس مي زديم فقط پيشتر آنچه  ،صفحه بعد 4 دست آخر، و) 7
                       :زده مي شود عصر روشنگري و انقالب فرانسه يمصلح شيرازي و ژان ژاك روسو، چهرة نام

 

بود، يعني اين » قرارداد اجتماعي«اگر اين قول را بپذيريم كه مهم ترين ركن انديشة سياسي تجدد نظرية «
باور روسو كه دولت و قانون هر دو نوعي قرارداد اجتماعي اند كه ميان مردم از يك سو و دولتمردان و 
قانونگذاران از سويي ديگر تنظيم شده، و تنها ضامن مشروعيت اين قرارداد ارادة عمومي ملت است و الغير، 

    342».ريه اي مشابه را در بر داردآن گاه مي بينيم كه باب اول گلستان نطفه هايي هر چند تكامل نيافتة نظ
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سعدي و سيرت «اوج پل سازيِ نويسندة  ،به نظر مي رسد كه ايجاد ارتباط و پيوند بين سعدي و روسو
به تشابه بين سعدي و هگل، مقاله در شيبي تند به پايان  گذرايياست چون بعد از اين، جز اشارة  »پادشاهان

تالش پرفراز و نشيب خود كه صالح ندانسته به هيچ وجه  ما نظرِمورد  تحقيرنويسِ ،به هر حال. رسدمي 
نژادپرستانة  اتبا يادي از نظر را - به هر ترتيبي كه شده  - سعدي به روسوپل چارچوبي از براي رساندن 

                   . خراب كند عصر روشنگريدر و سياهپوستان آفريقايي  بوزينه هادر مورد ارتباط نژاديِ  روسو
 

بين سعدي و عصر روشنگري زده است سعدي از حقيقتي هميشه زنده به شخصيتي  در پلي كه نويسنده
مرده بدل شده است. توجه ما از سعديِ حقيقي كه خود پلي بين سنت هاي معرفت جويانة تمدن باستاني و 
اسالمي ايران (يعني پند آموزي در رعايت اخالق در جامعه و غور در طبيعت براي رسيدن به خلوت درون) و 
نسل هاي بعدي در اين سرزمين است گرفته مي شود و به سعدي متجدد اين نويسنده، همراه با همگنانِ 

استعمار برده داري و سنتي مستمر از ، اروپايي اش كه ورشكستگي افكار و علمشان در حمايت از نژادپرستي
طراح اين . ، معطوف مي گرددشده است خشونت به يكي از ننگ آورترين فصل هاي تاريخ بشر تبديلو 

افسانة به فضاي ادراكي مي خواهد كه ما اين سعدي را الهام بخش تجدد خواهي در عصر حاضر قرار دهيم و 
كه هم اكنون زير بار بحران هاي عظيم اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در توسعه و جامعه اي غربي 

                                                               . د بدوزيمچشم امياست  نحال فروپاشي و تحولي بنيادي
 

هزني توجه از رز اين طراحي گمراه كننده هر چه هست، يكي از لطمات اين ااين نويسنده شخصيِ انگيزة 
مخاطبين امروز بي توجهي به تخريب سهمگيني است كه به طبيعت در كشور ما و ديگر سرزمين هاي 

 ،كسي كه با هدايت سعدي. توسط وارثين فكري روسو به نام پيشرفت، تجارت و توسعه انجام مي شودجهان 
طبيعت را راهي براي دستيابي به فرديت (يگانگي با تمامي آفرينش) در خلوت درون خود مي بيند و اين 

كشاورزي، تأمين  در به سيستم هاي تحميلي طبيعت ستيز خلوت را مبدأ انديشه هاي نو مي يابد، هرگز تن
سوخت هاي فسيلي و استخراج تجاري ذخاير كاني  ة آب، هوا و غذا،چوب از درختان جنگلي، صنايع آاليند

سرزمينش نمي دهد. تصميم و ارادة فردي (= عامليت) شاگردان حكمت سعدي هرگز در مسير تخريب 
طبيعت قرار نمي گيرد و اعضاي جامعه اي كه خود را پيرو سعدي مي دانند، به صورت فردي، اما چونان 
پيكري واحد عمل مي كنند و فريب عناويني چون «پيشرفت» و «توسعه» را نمي خورند و با تسليم شدن به 

عالوه بر اين، شاگردان . دنطمع ورزي هاي تحميليِ سيستم هاي توسعه سرزمين خود را ويران نمي كن
راستين اين شاعر و حكيم بزرگ اين قابليت را در خود مي يابند كه ايشان قادرند از مشاهده و تفكر در 

و از اين طريق، با د نبه وجود آوربراي طراحي فناوري هاي هوشمندانه و بي ضرر مولد انديشگاهي  ،طبيعت
كه زيرساخت معرفتي تمدن ماست  يراه كهناحياي به  ،حقيقت هميشه زندة سعديتجديد ميثاق با 

                                                                  343.توجه خود قرار دهندو آن را همواره كانون  بپردازند
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در رويارويي با كرونا فرصتي تاريخي پيش روي ايرانيان :نتيجه گيري  
 

 رويكرد ،اين اصولبين از . ابتدا مروري بر نكات بنيادين و اصول سواد رسانه اي داشتيمدر اين نوشته، 
احساس «تحميل چگونگي تشريح را انتخاب كرديم و بر  ي رسانه ايبه محتوا» چاشني احساسي« نِافزود

جايگاه تحقير در توسعه پرداختيم و دريافتيم كه القاي توصيف سپس به . به مخاطب تمركز كرديم» حقارت
در جهان سعه تو سياست هاي بلكه بخشي از تاروپود ،چاشني به مقدار فقطاحساس حقارت به توده ها نه 

چيزي نيست جز نامي جديد براي استعمار كه پس از جنگ جهاني دوم بر فرآيند » توسعه«. استبوده 
» تحقير«عمدتاَ  در استعمار نوذهني فشار  و اهرمِ .شده است نهادهبر جوامع كهن » غرب نوين استياليِ«

مطالعات مردم توصيف به  ،در جهان» توسعه«و » تحقير«ارتباط سيستمي  شدنبراي روشن پس . است
شد كه با  استفاده از فرآيند  تشريحدر اين بحث . پرداختيمنظرية شيزموجنيس چگونگي عملكرد و شناسي 

شيزموجنيس سيستم هايي طراحي مي شود كه مردم در جوامع تحت تحقير خود به خود به سوي رها 
تحميلي ترويج شده  ا، سيستم هاياين روش هو به جاي  يابندسوق مي  خودكردن روش هاي عقالني 

افرادي كه در اين جوامع تحقير را مي پذيرند مي كوشند كه خود را . ندنتوسط نظام سلطه را جايگزين مي ك
كه تحقير را نپذيرفته اند دور نگه  بومي خود نزديك تر و از ساير اعضاي جامعه بيگانه به تحقيركنندگان

انتخاب شده  »ايجاد نفاق«، به معني براي اين روش نام شيزموجنيستعجب آور نيست كه از اين رو . دارند
                                                                                                                              .است

 

را  آگاهيما اين . د كننده و ناپيداستبنابراين در توسعه، تأثير تحقير بر ذهن و رفتار انسان ها نافذ، محدو
ديدگاه  از پيروانو تعداد كثيري از پژوهشگراني هستيم كه خود را  عربمديون ادوارد سعيد، متفكر بزرگ 

اين محقق مي دانند. آقاي سعيد، با مطالعة «شرق شناسي»، در عمل، نشان داد كه چگونه پذيرفتن تحقير 
ذهن را مسدود و نپذيرفتن آن ذهن را براي انديشيدن و در نتيجه آزادي از اسارت ذهنيِ تحقير باز مي كند. 

در چهار دهة اخير  »پژوهشگران تحقير«يافته هايِ به دست آمده توسط  مي توان گفت كه بدون اغراقو 
عمدتاً برخاسته از الگويي است كه نگاه تحقيرناپذير آقاي سعيد به رابطة بين تحقيركنندگان و تحقيرشدگان 

از  مجموعة مفصليآقاي سعيد و سپس به ارائة ارائة برخي از نظرات پس ابتدا به . بنيان گذاشت ،استعمار در
             . پرداختيم كهنه و نو تحقير در استعمارِ استراتژي كاربست يافته هاي تحقيرشناسان در ريشه يابيِ

 
يافته اند و مباني نظريِ » علم نژاد«را در  اروپاييانغير اروپاييان به دست  تحقيرِ و اساسِ تحقيرشناسان پايه

مرتبط با  به اسنادايشان در همين رابطه، . مي دانند» عصر روشنگري«اين علم را از دستاوردهاي متفكرين 
در سراسر  ميالدي 20قرن اول و نيمة  19قرن كه در دست يافته اند، رسانة زنده اي » انساني هاي باغ وحش«

كه با بررسي دقيق متون بازمانده از چهره هاي  شداز اين رو، الزم . داشترواج ر گسترده به طواروپا 
علم «، نظرات ايشان در مورد »روسو«و » بوفون«، »لينه«سرشناسِ علمي و فرهنگيِ عصر روشنگري، مانند 

 در مورد انسعه شناو جام انس، روان شناانشناسمردم نظرات  ازبا بهره گيري  پس از آن،و . را بكاويم» نژاد
رسانه باغ وحش هاي انساني، انگيزة پديدآورندگانِ محتواي حقارت آميز اين رسانه و تأثير تحقير بر جوامع 
تحقير كننده، و اقوام تحقير شده را بررسي كرديم. براي تحليل اثركرد رسانة باغ وحش انساني، از اصولِ 
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شناختيِ تأثيرِ تحقير بر رفتار گروه هاي مختلف، به مفاهيمي در بررسيِ جامعه و . سواد رسانه اي بهره برديم
اين دسته بندي ها براي . اشاره كرديم» خودتحقيري ناخودآگاه«و » خودتحقيري«، »متاتحقير«چون 

           .تشخيص رفتارهاي گوناگون گروه هاي تحقيرشده در رويارويي با تحقير سودمند شناخته شده است
 

نيز برگزار مي شد تنها رسانه حقارت آميزي نبود » نمايشگاه هاي قومي«انساني كه به نام اما باغ وحش هاي 
اروپاييان در مستعمرات و  خشونت آميز دخالتتجاوز و كه براي توجيه تجارت بردگان از آفريقا به آمريكا، 

رسانه » فرنامه هاس« .راج دارايي هاي سرزميني ديگر جوامع به كار برده مي شداستفاده از بردگان براي تا
كه با تمركز بر سبك  شدپس الزم . با تأثيري گسترده تر و عميق تر از رسانه هاي زنده بودهايي ماندگارتر، 

پژوهشگرانِ ، روش هاي تحقير در اين آثار را با بهره گيري از يافته هاي مكتوب ةرساننوع از نگارش اين 
. ندنمودو سپس اقدام به نگارش سفرنامه  كردنداز ايران ديدن  بسياري سياحان اروپاييِ. گردهم آوريم تحقير

انتخاب كنيم و روش هاي تحقير را در آنها بيابيم و نيز پس جا داشت كه نمونه هايي از اين سفرنامه ها را 
ي سرگذشت حاجي بابا«در اين راستا، سفرنامة جيمز موريه . تأثير آنها بر ذهن ايرانيان و اروپاييان را بكاويم

                                                 .را برگزيديم» ايران و قضية ايران«و سفرنامة جورج كرزن » اصفهاني
 

پديدة بررسيِ سنت تحقير در روابط بين جوامع اروپايي و جوامع كهن جهان بدون بررسي روان شناختي 
 انِ تحقير،با بهره گيري از يافته هاي روان شناساز اين رو . بر ذهن آدمي نمي توانست كامل باشد» تحقير«

 مفهومدر اين راستا با . عرضه شدبر ذهن و رفتار تحقيرشدگان  احساسِ حقارتنگاهي دقيق تر به پيامدهايِ 
توانايي ارتباط بين تميز عقل و اين دو و » عامليت«و » قابليت«روان شناسان در مورد و نظر  »عقل تميز«

ذهن آدمي آشنا شديم. در اين بحث دريافتيم كه از منظر علم روان شناسي، تحقير انسان ها در واقع يعني 
تضعيف توان انسان ها در ادراك و شناخت محيط پيرامون و محيط درون براي دستيابي به دانسته هاي 
جديد (= قابليت) و محدود كردن توانايي ايشان در كاربست دانسته هاي خود در تصميم گيري ها، عزم و 
 ارادة مستقل، و بي نيازي از تقليد، جهت حل مسايل (=عامليت).                                                     
 

اينگونه ادبيات . رفتيم» ادبيات عقب ماندگي«به سراغ  تاريخي و پژوهشي با اين پيش زمينة ذهنيِ، و باالخره
، »انحطاط«، »تجدد ستيزي«، »توسعه نيافتگي«، »ندگيعقب ما«كه نويسندگان آن از واژه هايي چون 

كنند، در چند دهة اخير بخش قابل توجهي مي براي توصيف وضعيت فعلي ايران استفاده » افول«و » زوال«
دو نمونة پرفروش را انتخاب  آثار،براي سبك شناسي اين . نداز انتشارات كشور را به خود اختصاص داده ا

نوشتة عباس » تجدد و تجدد ستيزي در ايران«نوشتة صادق زيبا كالم و » ديم؟ما چگونه ما ش«، كرديم
در اين آثار سفرنامه هاي اروپاييان مشابه با  تحقيرنويسيِ اقدام به شناسايي روش هايِدر گام اول . ميالني
ة خاص عرض«، »قوم نگاري ايستا«، »تحقير با توهين«مثل  تحقيرِ استعمارگران روش هاي كالسيك. كرديم

 سال 70در اما . را در آنها يافتيم» و پژوهشي تظاهر به رويكرد علمي«و » تظاهر به جامعيت«، »به جاي عام
و كشف زواياي پيدا  »علوم شناختي«كه در  شگرفيهاي ، با پيشرفت نو استعمارطول حيات اخير، يعني در 

فرصت را . است به وجود آمده نيز قير، روش هاي مدرني براي تحانجام شده و پنهانِ ذهن و رفتار آدمي
تحقير بسط  را با شناسايي روش هاي جديدمعاصر تحقيرنامه اين دو غنيمت شمرديم و سبك شناسي 
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 روش مدرنِ ينرد پاي سنگين كاربست چند »زبان شناسيِ شناختي«در هر دو  اثر، با استفاده از علم . داديم
، »آلبالو چيني«، »اسپين«، »پل زدن چارچوبي«، »وراتتص مخلوط«، مثل مردم كنترل ذهني و رفتاري

                                                                 . را شناسايي كرديم »مديريت وجهه« و »دوگانه گويي«
 

كه پيش از سبك شناسي اين دو اثر ارائه  تاريخي و پژوهشيِ نسبتاً مفصليبدون پيش زمينة بي شك، 
 ياز سونه تحليل ارائه شده بود و ميسر مي  صورت گرفتبا دقتي كه  تحقيرنامهاين دو  يابيارزنه د، گردي

، به طور ادبيات عقب ماندگينبايد از نظر دور داشت كه . شناخته مي شدقابل پذيرش دقيق  خوانندگانِ
قيرنويسي در كشور ما و بومي سازيِ تحاز اين رو، . ما بوده استطرفداران زيادي در جامعة  كلي، داراي

را مطرح مي كند كه نمي توان به سادگي از كنار  ت قابل توجهيسؤاالاستقبال طبقة روشنفكر از اين ادبيات 
آنها گذشت. يكي از اين سؤاالت اين است: چرا آثاري كه از نظر علمي و پژوهشي تا اين حد بي اعتبار و بي 
محتوايند، مورد استقبال خوانندگان ايراني قرار گرفته اند؟ آيا محبوبيت اينگونه كتاب ها در ميان روشنفكران 

مي خواهند مردم در جوامع غير  تحقيركنندگانآن طور كه  - ايرانيان ايراني خود دليل ضريب هوشي كمتر
                                                                                                ؟ نيست -  به نظر آينداروپايي 

 

عقب مانده و از  غربي رقي و پيشرفتاز قافلة ت ايرانچنين وانمود مي كنند كه  معاصرنويسانِ اگر چه تحقير
ايران از نظر استقرار ير، دهة اخ 6در  .چيز ديگري است، واقعيت ستمواهب توسعه و مدرنيت محروم بوده ا

، طبنظام بانكداري، آموزش و پرورش، در ايران، . است هنماندعقب  يسيستم هاي توسعه از هيچ كشور
به  .يافته اند توسعهجهانيِ همگي مطابق با استانداردهاي  غيره،و  ساخت و ساز، آب و فاضالبكشاورزي، 
مستقر شده استواري كامل بلكه با  اند نه تنها به كشور ما راه پيدا كردهنو  سيستم هاي استعمارِبيان ديگر، 

پيامدهاي ناگواري داشته است كه در طول اين نوشته، جا به جا، به آنها  استقرار اين سيستم ها قطعاً. اند
ديگر فاسد و  و بعضاً ناكارآمد،نابلد،  مديريت به پيامدهاي ناگوار سياست هاي توسعه رامعموالً . اشاره كرديم

ي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماع پيامدهاي ناگوارِشاهديم كه اما . نسبت مي دهندعوامل مشابه 
ديگر كشورها، از جمله تنها منحصر به كشور ما نيست و  مردم در فرهنگي ناشي از سياست هاي توسعه 

 استقرارير، سال اخ 60طي ، از سوي ديگر. از آنها مي نالندنيز  ،ي به اصطالح پيشرفته و توسعه يافتهكشور ها
بر ادارة اين سيستم ها را  تشكيل ومديران ايراني كه ي دهد كه نشان مسيستم هايي كه نام برديم  ريشه دارِ

پس . داده اندانجام و اكمل به نحو احسن را  خود بوده اند، بلكه كارن و ناشي اليقنانه تنها عهده داشته اند 
مو به مو و كرده براي كشوري كه تمامي سيستم هاي جاري توسعه را وارد واقعاً مسئله چيست؟ چرا 

ايرانيان از  يبسيارو چرا  ؟استاستمرار يافته  ،از منابع خارجي و داخلي ،تحقيرفشارِ كرده است،  عملياتي
فضاي  حقارت آميز و ديگر محتوايِكليپ ها  ارسال ازبو  344ادبيات عقب ماندگي خواندنبه  ،اهل مطالعه

                                                                     رغبت نشان مي دهند؟كشور خود نسبت به  مجازي
 

 تنمانند ميليون ها هما ايرانيان، . مي يابيم 345»ابينينيبفضاي « ه اي به نامرا در پديد جواب به اين پرسش
از كشاورزي و طب گرفته تا  - در جميع فعاليت هاها گ فرهناز كهن پيشينه اي از  كه قبالً جهانياناز ديگر 

اين روش ها را كنار  ،براي رهايي از تحقير استعمار ،بهره مند بوديم -و تربيت كودكان  ساخت و ساز و تعليم
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 اين سيستم ها به رغم تبليغات اما .گذاشته ايم و به پيروي از سيستم هاي تحميلي توسعه تن داده ايم
مديران اراده كه  از دانش و ياستعمار نو، قرار نيست ما را در تعيين سرنوشت خود به همان جايگاهگستردة 

 كنونيِ پشتوانة چيرگي، و تجميع ثروت برده داري چندين قرن. دنبرسان دارنددر آن قرار كنوني نظام جهاني 
مقصود به طور مستند تشريح شد، باال همانطور كه در پژوهش و . است جهان جوامعتمام بر اين گروه قليل 

نه تأمين  ،انجام گرفته است »تئوري مدرنيزاسيون«ن تحت عنواكه ، ي توسعهاز طراحي و استقرار سيستم ها
در مردم تا است  جديد و نامحسوسبرده داري به شكلي محقق ساختن سعادت و سالمت انسان ها، بلكه 

را  سرزميني خودبا دستان خود دارايي هاي داده اند » در حال توسعه بودن« كشورهايي كه تن به تحقيرِ
تاراج و به شبكة جهانيِ تجارت سرازير كنند. مردم در اين كشورها، گرفتار در فضايي بينابيني، دورافتاده از 

 و مسايلِناگوار به اميد روزي كه از شرايط مسير تمدني پيشين و محروم از وعده هاي دست نيافتني توسعه، 
ايشان به . نددهمي به همكاري با توسعه و تجارت جهاني ادامه  ،شد ندخواهخارج بغرنج اين فضاي فمابيني 

شيوع  ،مصائب ذلت بارِ برده داري جديد، مثل زندگي در كالن شهرهاي مرگبار، استرس بي پايان اين اميد
بار به تجارت جهاني و آسيب پذيري  اسارتناامني هاي شغلي، اجتماعي و غذايي، وابستگي  ،انواع بيماري ها
و . ندرا تحمل مي كن تروريسم يا تهديد به ترور ، جنگ يا تهديد به جنگ،يا تهديد به تحريمدر برابر تحريم 

براي جميع رسانه  ي تحقيرآميزفضاي مجازي و پديد آورندگان محتوااصلي دگان نگردان است كه از اين رو
مبادا جهانيان متوجه گزينة ديگري براي  تابخشند بينند كه فشار تحقير را استمرار ها بر خود الزم مي 

نوانديشي و ابتكار عمل جهت خروج از اين فضايِ ناگوار و پرمسئله شوند. و آن گزينة نجاتبخش البته چيزي 
 جز احياي راه كهنِ هر تمدن براي وارثين امروز آن نيست.346                                                         
 

از  آميز در فضاي مجازي به خواندن ادبيات عقب ماندگي و ديگر محتواي حقارتي پس اگر هموطنان ما ميل
ايرانيان، بلكه از روي پويايي تمدني ما براي يافتن  كمتر، اين نه از ضريب هوشي نشان مي دهند خود

ما مي خواهيم اين مسايل را حل كنيم اما براي . راهكارهايي مؤثر جهت رهايي از مسايل عديدة توسعه است
حل آنها «توجه» ما از طريق «تحقير»، در مسير نادرستي قرار گرفته است. به جاي توجه به پيشينه تمدني 
و راه كهن خود و احياي آن، يعني به جاي پرداختن به موضوعاتي چون معرفت جويي، خودشناسي، رسيدن 
به فرديت براي تقويت قابليت و عامليت فردي و در نتيجه دستيابي به انديشه هاي نو و ابتكار عمل، و 

 سراسر تقليد و خشونت ما به سرابِ نگاه، )عاري از تقليد و خشونتجامعه اي  (=متمدن جامعه اي ساختن 
                                                                                          . نگه داشته شده استخيره توسعه 

 
پديدآورندگان همكاري به  كه دست تحقيرنويسان ايراني ي كه مطرح مي شود اين است كهديگرسؤال 

به خوارشماريِ مردم، سرزمين و تمدن  ،تحقير مستمرِ و در اين جريانِخارجي داده اند تحقيرآميز محتواي 
 سؤالنشده اند؟ اين به هموطنان و سرزمين خود  و خيانت خودخود اشتغال يافته اند آيا مرتكب ستم به 

بي خبر  ايراني سيستم هاي تحميلي توسعه در جهان و فقط به ذهني خطور مي كند كه از نفوذ و گستردگ
سيستم هاي توسعه جميع  ؛اشاره كرديم» شده منِ تحقير«در مقدمة اين نوشته به رفتارهاي عجيبِ . باشد

نيز  نويسنده سرزمين خود مشغول داشته است و لذا اين هموطنانِستم به خود و خيانت به اقشار مردم را به 
همانطور كه در جاي . گرفته انددر رديف خطاكارتري قرار ناما ر با سايرين متفاوت اند، گرچه از نظر نوع كا
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به واسطة انحصار دانشگاه ها در  347ديگر تأثير سيستم هاي توسعه بر ذهن اقشار مختلف مردم را آورده ايم،
و ساير  ي، خدماتي، مديريتيحرفه مندانِ جامعه، افرادي كه در جايگاه هاي مختلف توليد آموزشِتربيت و 

و غيره قرار مي گيرند راه و روش ديگري غير  ، آموزش عاليصنعتشكي، زپفعاليت ها، در بخش كشاورزي، 
راه ديگري ايراني نيز تحقيرنويسان پس اساساً، . را فرا نگرفته اندبراي كسب معاش » توسعه«از خدمت به 

هم از از نوع كالسيك و هم  - تحقير از زبان با استفادهبيان مشاهدات و نظرات خود كسب روزي جز براي 
آسيا،  حتي هم اكنون در بسياري از دانشگاه هاي آمريكا و اروپا و. فرا نگرفته اند -مدرن آن روش هاي 

 از جمله دروس رشتة زبان شناسيِ »چارچوب بندي ذهني«كنترل ذهني و رفتاري توده ها از طريق 
تحقيرنويسان بهتر آن  و تكفير نفرينبه جاي  ،اين پديدة تأسف آور در واكنش بهاز اين رو، ! شناختي است

است كه فرداً به احياي سنت تمدني خود، يعني راه كهن ايرانيان، در خود شناسي، رسيدن به فرديت، 
، به منظور »منِ تحقيرناپذير«ورش پر) 1: تا به دو دستاورد بزرگ دست يابيمقابليت و عامليت، بپردازيم 

و در نتيجه گشودن افق شناخت، انديشه و ابتكار عمل  فردگراييو  طمع ورزيترس، در برابر  افتنمصونيت ي
و  2) پرهيز از نفاق و دودستگي در جامعه. در ساية اين دو، افراد مي توانند با تواني عظيم اقدام به طراحي 

ميلي توسعه، فرصت هاي سيستم هاي مردمي و مكمل كنند و به تدريج، با جايگزين كردن سيستم هاي تح
                                                                     348.شغليِ سازنده براي خود و ديگران به وجود آورند

 

و اما كالم آخر و مهم ترين آنها: شناسايي تحقير در استعمار و توسعه و نيز در آثار تحقيرنويسان بيگانه و 
آنچه امروز در مورد استراتژي تحقير بر اساس . نبوده استاسته از كنجكاوي آكادميك خودي هرگز صرفاً برخ

مي دانيم، بي اغراق تحقير، ساز و كار روان شناختيِ استعمار و توسعه براي محدود ساختن ذهن و رفتار 
جوامعِ تحت تحقير و الزمة تداوم روابط سلطه جو بين تحقيركنندگان و تحقيرشدگان در جهان بوده و 
هست. مقاومت در برابر نظام سلطه بدون آگاهي از تحقير و تأثير آن در محدود كردن توانِ شناخت، عزم و 
اراده و ابتكار عملِ جهانيان امكانپذير نيست. و توانايي شناسايي تحقير در رسانه و نپذيرفتن آن در هيچ 
زمان ديگري در تاريخ بشر به اندازة زمان حال اهميت حياتي نداشته است. به بياني مشخص تر، ظهور 

و ، بدون هيچ گونه محدوديت در فايق آمدن بر آنانتخابِ رويكرد عقالني  ،در جهان» بحران كرونا«
از اين . است ساختهمطلقاً ضروري تصميمات سنجيده در واكنش به آن را  و اتخاذ كسب آگاهيدر ممنوعيت 

شيوع مرتبط با رخدادهاي  »ويراست رسميِ«، امران از بدو رو تعجب آور نيست كه بسياري از دانشمندان جه
را دربست نپذيرفته اند و از سوي سازمان بهداشت جهاني و مسئولين بهداشت در كشور آمريكا  جهاني كرونا

نتايج آنها قرار گرفته و ايشان مورد پژوهش  ي كه تا كنونموضوعات. ه اندكرد مطالعات مستقلاقدام به انجام 
، 349تست پي سي آر ياعتباربي : شامل موارد زير استختلف در دسترس جهانيان قرار گرفته به طرق م
محتو، 350پروتكل هاي درماني و مراقبتي در بيمارستان ها تضعيفويال هاي واكسن  مشكوك و نابجا در يات

اكسن ناشي از تزريق و نامطلوب و گاه مرگبار ، رصد عوارض351ِمختلف يهاي ساخته شده توسط شركت ها
اصرار بر تزريقِ دوزهاي بيماري و احتمالي شيوع اين داليل و انگيزه هاي ، 352مختلف در گروه هاي سني

واكسن ها و عوارض جانبي  واكنش مردم جهان به برمال شدنِ بي تأثيريِ، 353اجباري آن واكسن هايِمتعدد 
زده اند و از تصميم خود  سم زدايي از بدن براي افرادي كه واكسنو ابداع روش هاي ، 354خطرناك آنها
                                                                                                                  355.پشيمان اند
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به دست آمده از اين مطالعات تصويري بسيار متفاوت و شگفت انگيز در مقايسه با آنچه ويراست رسمي نتايج 

كه نمي توان از كنار آن بدون انجام مطالعات  ترسيم مي كند كرده استاعالم  داشت جهانيسازمان به
يافته هاي شگفت انگيز اين دانشمندان، انفعال و كوتاهي مقامات نظام بسيار بيش از اما . مستقل عبور كرد

 بهت آور لما در انجام مطالعات مستقكشور  پژوهشي/ و نظام علمي مسئولين بهداشت عمومي ، پزشكي
تا به امروز افتخار خود مي خوانند و » شايعه«را  هر آنچه با ويراست رسمي در تضاد است صرفاًايشان ! است

را فقط در تبعيت مو به مو از سازمان بهداشت جهاني و دستورات آن قرار داده اند. گزاف نيست اگر بگوييم 
كه مسئولين بهداشت عمومي كشور ما در رويارويي با اين بحران، به پايين ترين سطح از تحقيرپذيري تن 
داده اند و با اين كار درِ دانستن بيشتر را به روي خود و به روي شهرونداني كه پذيراي تحقير نيستند و 
 رويكردي عقالني به مسايل را مي طلبند بسته اند. با در نظر گرفتن اين ميزان اندك و ناقص از شناخت

و در  اشتباهي بزرگ است، ما دركشوربه دستور سازمان بهداشت جهاني يناسيون ، اجباري كردن واكسمسئله
                                                                                  .مسير خدمت به مردم محسوب نمي شود

 

 به اماكندسترسي مردم  منعمثل  -اعالم شده است تا كنون تدابيري كه براي اجباري كردن واكسيناسيون 
و يا عدم  صنوفمسدود كردن كسب و كار ، »محدوديت هاي هوشمند«تحت عنوان  عمومي و خدمات

در خود حاكي از مقاومت تعداد كثيري از ايرانيان در برابر اقدامات جاهالنه  -پرداخت حقوق كارمندان دولت
 و قصور فاحشِ از اين رو، ادامة كوتاهي. ن استاين بيماري ناشناخته و واكسن هاي ناشناخته تر آ ارتباط با

بر اجراي سياست هاي دستوري اين مسئولين نظام پزشكي در انجام مطالعات مستقل و پافشاري كوركورانه 
جامعه با كل تهديد سالمت ) 1: استقبال از دو خطر بزرگ استبه معني  ،سازمان بهداشت جهاني، در عمل

عميق  جاداي) 2، و وارد شده از ديگر كشورهاواكسن هاي  ياتمحتووس و ويرو ماهيت  أمبدجهل نسبت به 
از سوي ديگر، و  از يك سو تحقيرشدگانِ تابع نظام سلطهبين  ،گسترده ترين دو دستگي در كشور ترين و

و اين نفاق و دو . كه قبل از تصميم به تزريق واكسن مي خواهند بيشتر بدانند تحقيرناپذيري شهروندانِ
اميد است . با توجه به سابقة استعمار، يقيناً از سوي نظام سلطه مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت دستگي،

 پژوهشي كشور/ و نظام علمي آنچه در اين پژوهش معلوم شده است، مسئولين بهداشت  بيشتر به با دقتكه 
در  ،برتر قطعاً اتخاذ اين راه. ستعقالنيت نزديك تر ااز تحقيرپذيري دور و به كه  شوندبه اتخاذ راهي تشويق 

كه شعبدة تحقير و توسعه نزد ايرانيان خدعه اي  خواهد دادنشان جهان  امروز به تحقيركنندگانِ ،عمل
                                                                                    .ان شاء اهللا. شناخته شده و بي ثمر است

 



 

 

 

 

ها پيوست  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

قارة آمريكا به دست » كشف«تصوراتي كه مردم اروپا از اقوام غير اروپايي قبل از : 1111تصوير 

. كريستف كلمب داشتند  
 
تجربة دريانورداني چون كريستف كلمب در رويارويي با اقوامي كه در قارة آمريكا ساكن بودند با داستان هاي 

. بسيار متفاوت بود دوردستدر مورد انسان هاي عجيب الخلقة سرزمين هاي به جا مانده از قرون وسطي 
ترسيم هيوالها در سفرنامه ها، نقشه ها، تاريخ هاي طبيعي و . بوميان آمريكا انسان هايي كامل و سالم بودند

)369ص (. و پس از آن ادامه يافت 19ديگر جاها تا اواسط قرن   
 - M. Kronfeldner. 2020. Psychological Essentialism and Dehumanization. In The Routledge Handbook of 

Dehumanization, edited by M. Kronfeldner, 362–77. London and New York: Routledge. 
 

    

    

    

    



 

 

»  بروكس«پالن متعلق به كشتيِ برده كشيِ انگليسي موسوم به : 2222تصوير   

1804: سقاط شدن و فروشسال ا      1781: سال به آب انداختن   
- Wikipedia. Brooks (1781 ship) https://en.wikipedia.org/wiki/Brooks_(1781_ship) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ».اورانگ اوتانگ دختر سياهپوست را براي جفت گيري مي ربايد«: 3333تصوير 
- Carl Linnaeus. 1795. A Genuine and Universal System of Natural History… Improved, 

corrected and enlarged by Johann Friedrich Gmelin, London. Vol. 2, frontispiece. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

)3333ص (حاجي در حال تراشيدن ريش ساربان : 4444تصوير   

- James Morier. 1895. The Adventures of Hajji Baba of Ispahan. With and Introduction by the Hon. George N. 
Curzon. London: MacMillan and Co, p.3. 

 



 

 

 

)333343434343ص ( مالباشي در حال غرق شدن: 5555تصوير   

- James Morier. 1895. The Adventures of Hajji Baba of Ispahan. With and Introduction by the Hon. George N. 
Curzon. London: MacMillan and Co, p.343. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

)442442442442ص (اي انگليس با شاه سفر: 6666تصوير   

- James Morier. 1895. The Adventures of Hajji Baba of Ispahan. With and Introduction by the Hon. George N. 
Curzon. London: MacMillan and Co, p.442. 

 

 

 

 



 

 

 

براي طراحي فضاهاي ذهني جعلي »مخلوط تصورات«هاي نمودارنمونه اي از : 7777تصوير   

- Gilles Fauconnier and Mark Turner. 2002. The Way We Think: Conceptual Blending and The Mind's Hidden 

Complexities. New York: Basic Books, p. 46. 

 

 

 



 

 

  

 

از تصورات تحقيركننده در مورد ايران امروز» مخلوطي«براي ايجاد  نمودار مخلوط : 8888تصوير    

 

 

 

 

 

 

 

کنونی ايران  

 نيازمند به تقليد از الگوی غربِی توسعه

 کشاورزی جغرافيا و اقليم ايران 

 کسادی و کمی توليِد کشاورزی

 نيازمند به تجارت جهانی

 بيابانی و شوره زار

 گرم و کم بارش

 بيابانی و شوره زار کسادی و کمی توليِد کشاورزی

 گرم و کم بارش



 

 

 

 

 

 

 

استفاده از نانوذره  خوردهقسمت هاشور . سند ثبت اختراع واكسن ام آر ان ايِ مدرنا: 9999تصوير 

. هاي چرب را در اين واكسن توصيف كرده است  

 



 

 

 

سند ثبت اختراع براي نانو ذره هاي ديسك شكل كه در واكسن ام آر ان ايِ مدرنا به كار : 10101010تصوير 

.رفته است  

 

 

 



 

 

.اختراع براي نانو ذرة مغناطيسي موجود در واكسن ام آر ان ايِ مدرناسند ثبت : 11111111تصوير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكه هاي . سند ثبت اختراع براي نانو ذرة مغناطيسي موجود در واكسن ام آر ان ايِ مدرنا: 12121212تصوير

)پتنت 1111ص . (نوراني از انعكاس نور از اين ذره هاست كه زير ميكروسكوپ نمايان مي شود  

 

 



 

 

 

نمودار . سند ثبت اختراع براي نانو ذرة مغناطيسي موجود در واكسن ام آر ان ايِ مدرنا: 13131313تصوير

)پتنت 12121212ص . (نشان مي دهد كه اين نانوذره خاصيت مغناطيسي دارد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

. سند ثبت اختراع براي نانوذره هاي نيمه رسانا: 14141414 تصوير  

 

 

 

 



 

 

 

. هومانيسم -سان از ديدگاه ترانس تكامل ان: 15151515 تصوير  

https://knowyourmeme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  .ميالدي، سقف كليساي سيستين، واتيكان، رم 1512151215121512، ميكل آنژ، »آفرينش آدم«: 16161616 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

    

    

»هومانيسم-ترانس«در نقد ديدگاه  »آفرينش آدم«كاريكاتور : 17171717 تصوير  

https://knowyourmeme.com 

 

 

 



 

 

 

داده ها . مقايسه نرخ مرگ و مير واكسن زده ها با واكسن نزده ها در كشور اسكاتلند: 11118888 تصوير

. نشان مي دهد كه با افزايش تعداد تزريق ها، احتمال فوت فرد بيشتر مي شود  

- Public Health Scotland. 2021.  COVID-19 Statistical Report, As at 22 November 2021 
Publication date: 24 November 2021, p. 53. (accessed 17 December 2021) 
https://publichealthscotland.scot/media/10462/21-11-24-covid19-publication_report.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           
 

 يادداشت ها
 
» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت كليه منابع به زبان انگليسي كه در يادداشت ها به آنها ارجاع شده است از طريق (

).اين منابع را از ما بخواهيد ،براي مطالعة بيشتر. قابل دسترس است  
www.eabbassi.ir/newpages.htm 

esfandiarabbassi@gmail.com 
 
1
 filter bubble 

كليد واژه هايي كه  مثالً -در فضاي مجازي، وب سايت ها اين توان را دارند كه بر اساس آنچه از قبل در مورد ما مي دانند 
ابه و موافق با مطالبي را به ما عرضه كنند كه داراي محتوايي مش - خوانده ايم و غيره آنالين كاوش كرده ايم، مطالبي كه 

جب مي موبراي كاربران به وجود آيد كه  »يفيلتر يحباب«عمكرد موجب مي شود كه  كارشناسان معتقدند كه. نظرات ماست
.محروم استچون از تنوع ايده ها  دندرانزوايي فكري قرار گير ، به مرور،فضاي مجازي شود كه كاوشگر  

2
 meme 

و همانند ويروس ها به  مورد تقليد قرار مي گيرند در جامعه از سوي ديگرانكه  اندري ي رفتايها، بنا به تعريف، الگوها »ميم«
براي مطالعه . جديد شناخته شده است» علمي«بهره گيري از ميم ها در رسانه به عنوان . سرعت در محيط گسترش مي يابند

:بيشتر، بنگريد به  
- Richard Brodie. 2011. Virus of The Mind: The New Science of the Meme. Carlsbad, CA: Hay House. 
3
 framing  

: ة حاضرنوشت 7، بنگريد به منبع زير و فصل »چارچوب بندي ذهني«براي اطالع بيشتر در اين مورد   
علوم شناختي و طراحي، علم و فناوري كنترل در  ):2(خالقيت ئوپلتيك دانايي و ژ. 1398. اسفنديار عباسي -  

)1400آبان  14دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«اطالع رساني  سايت. »توسعه«  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 
4
 storytelling 

اندگار براي داستاني به عنوان الگويي مؤثر، نافذ و م اخيراً ساختارِ. كهن در جوامع انساني بوده است داستان از جمله رسانه هايِ
براي مطالعة بيشتر، بنگريد . القاي افكار و باورهاي بي اساس به مخاطبين مورد بهره برداري وسيع در رسانه ها قرار گرفته است

:به  
در «سايت اطالع رساني . ترجمة اسفنديار عباسي. قدرت داستان، داستان قدرت): 1(سواد رسانه اي . 2013. كندال هيون -

)1400آبان  19دسترسي (» ي مصرفخدمت اصالح الگو  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_powerofstory_Haven.pdf 

:با سازمان ملل متحد منتشر شده اند، مثلاز اين متون از سوي سازمان هاي مرتبط  پرشماريتعداد   5
  

- Alton Grizzle, et al. eds. 2021. Think Critically, Click Wisely. Paris: UNESCO. (accessed 7 November 2021) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068 
- Jagtar Singh, et al. eds. 2016. Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering 

Radicalization and Extremism. Paris: UNESCO. (accessed 7 November 2021) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371 

امري بديهي و مطلوب به شمار مي رود، » توسعه«اين متون غالباً شامل محتواي فني و مفيدي است، اما از آنجاييكه در آنها 
رسانه اي مراجعه به آثار براي نگاهي وسيع تر به موضوع سواد . آنها بسيار محدود است نگاه انتقادي مؤلفين و ويراستارانِ

، ليست مفصلي از ديگر خواندني هاي )515-516صص ( كتابدر انتهاي اين . نويسندگان مستقل مانند نمونة زير ضروري است
.سودمند آمده است  

- Art Silverblatt, et al. 2014. Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages. Santa Barbara, CA: Praeger. 
6 James Tiedge, “Public Opinion on Mass Media Effects: Perceived Societal Effects and Perceived Personal 

Effects,” paper presented at Speech Communication Association Convention, Minneapolis, 1980. 

:به نقل از  



 

 

                                                                                                                                                                                     
- Art Silverblatt et al. 2014. Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages. Santa Barbara, CA: Praeger.  

كرونان اوج گرفتن شيوع ويروس يعني زما 2021تا  2020شده از سال  خريداريقابل توجه اينكه تعداد گوشي هاي هوشمند   7
  

و جهش ناگهاني آن  2021تا  2007ال س براي آمار صعوديِ فروش گوشي هاي هوشمند در سراسر جهان از .ش يافترصد افزايد 12
:، بنگريد بهپس از شيوع كرونا  

- https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/ 
از سوي شركت هاي  تعداد بيشتري از انسان ها در شرايطي قرار گرفته اند كه گفتگوها، افكار و فعاليت هايشانامروز اين يعني 

اطالع بيشتر براي . فناوري بزرگ و ديگر سازمان هايي كه بر فضاي مجازي در سراسر جهان اشراف دارند قابل رصد شده است
   :»تد«سخنراني زير از ، بنگريد به و پيامدهاي آن فرآيند رصد نزديك و پيگير كاربران گوشي هاي همراهدر مورد چگونگيِ 

- Malte Spitz. 2012. Your phone company is watching. (accessed 4 Novermber 2021) 
https://www.ted.com/talks/malte_spitz_your_phone_company_is_watching?language=en 
8
 data mining 

9
 big data 

10
 data science 

اگر. ل، آي بي ام و نظاير اينهاستكروسافت، فيس بوك، اپيشركت هاي قدرتمندي چون ما ،منظور از شركت هاي فناوري  11
  

انگيزه هاي اقتصادي اين شركت ها به حوزة فناوري رايانه و ارتباطات منحصر بود، اما امروزه به دليل گسترش زماني چه 
كشاورزي، بهداشت،  حوزه ها مثلديگر ي سرمايه داران بزرگ اين شركت ها در و امكان سرمايه گذار اين شركت هاجهاني 
آموزش و غيره، جهان شاهد تجميع قدرت و ثروت در بين تعداد قليلي از انسان هاست كه با بهره گيري از امكانات خود  تغذيه،

در فناوري و فضاي مجازي بر قدرت و نفوذ اقتصادي و سياسي خود در عالم واقع نيز افزوده اند. براي مثال، بنگريد به مطلب 
:در چندين حوزة مختلف انگذار شركت مايكروسافت، آقاي بيل گيتززير در مورد فعاليت هاي چند جانبة بني  

- Navdanya International. 2020. Gates to a Global Empire Over Seed, Food, Health, Knowledge... and Earth: A 

Global Citizens' Report. (accessed 20 May 2021) https://navdanyainternational.org/wp-
content/uploads/2021/03/GATES-TO-A-GLOBAL-EMPIRE-FULL-REPORT-06.03.2021.pdf 
12 يكي از شايع ترين روش ها مسخره كردنِ پيشنهادات و راهكارهاي نوآورانه است. عموماً مردم از هر آنچه مورد استهزاء قرار

  

.  وجهة سياسي خود در افكار عمومي اند دغدغه مند گيرد كناره مي گيرند، چه رسد به دستگاه هاي دولتي كه معموالً  
عالوه بر استهزاء، ايجاد شك در نتيجة مطالعات علمي اي كه براي بهبود شرايط يا حل مسايل انجام شده است نيز از جمله 

 مثالً هم اكنون در ميان دانشمندان، اجماعي پيرامون برتري كشاورزي بوم. روش هاي مورد استفادة شركت هاي بزرگ است
اما . در مقايسه با كشاورزي شيميايي و صنعتي به وجود آمده است) كشاورزي غير شيميايي با دانش و بذرهاي بومي(شناختي 

اخيراً گزارشات منتشر شده از تالش هاي سازمان يافته اي خبر مي دهد كه براي ايجاد شك در اين اجماع از طريق برخي از 
 دانشگاه ها، حاميان مالي آنها در صنايع بزرگ و دولت اياالت متحده آغاز شده است. براي مثال، بنگريد به:

- US Food Sovereignty Alliance. 2020.  USFSA Statement in Defense of Agroecology and the Right to Food. 

FoodFirst (Institute for Food & Development Policy) (accessed 4 November 2021) https://foodfirst.org/usfsa-
statement-in-defense-of-agroecology-and-the-right-to-food/ 
- AGRA Watch. 2020. Messengers of Gates’ Agenda: A Case Study of the Cornell Alliance for Science Global 
Leadership Fellows Program. Community Alliance for Global Justice/ AGRA Watch.(accessed 4 November 2021) 
https://cagj.org/2020/08/new-agra-watch-report-messengers-of-gates-agenda-a-case-study-of-the-cornell-
alliance-for-science-global-leadership-fellows-program/ 

و در  علمي مطالعاتدر شواهد به دست آمده از از تالش دولت ها و شركت هاي بزرگ براي ايجاد شك  نها يك نمونهو اين ت
نتيجه تعميق ناآگاهي ها در بين سياستگذاران و مردم عادي است. براي مطالعه بيشتر، منابع زير، حاوي مصاديق بيشتري از 

علمي  ايجاد شك در اجماع ي كه در اين متون معرفي شده است،از موارد برخيدر . ايجاد شك و پنهان كاريِ استراتژيك است
: و مرگ و مير در جوامع شده استزيست محيطي موجب تخريب در سطح جامعه، و ايجاد تأخير در اعالم هشدارهاي الزم   

- David Michaels. 2008. Doubt if Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health. 

Oxford: Oxford University Press. 

- David Michaels. 2020. The Triumph of Doubt: Dark Money and the Science of Deception. New York: Oxford 
University Press.  



 

 

                                                                                                                                                                                     
- Lindsey McGoey. 2016. An Introduction to The Sociology of Ignorance: Essays on the Limits of Knowing. 
London: Routledge. 

ي تالش نيست؟ آيا واقعاً يكديگر مطالعات علمينتيجة در كردن شك ث و تبادلِ نظر آزادانه بين دانشمندان بحبخشي از آيا اما 
آگاهانه براي محدود كردن دانسته هاي علمي در افكار عمومي و در بين سياستگذاران صورت مي گيرد؟ متن زير، گزيده اي از 

، با عنوان در اين سخنراني. ستايع بزرگ و حزب جمهوريخواه آمريكاصنصاحبانِ ، يكي از مشاوران »فرانك النتز«سخنراني 
«پيروزي در مناظره در مورد تغييرات آب و هوايي»، وي به صراحت بر ضرورت به چالش كشيدن علم به منظور به تأخير 

انداختن اتخاذ سياستگذاري هايِ الزم از سوي دولت در كاهش ميزان آلودگي هواي ناشي از سوخت هاي فسيلي تأكيد مي 
:كند  

 
نيامده وجود به ] و داليل آن[پيرامون تغييرات آب و هوايي  يرأي دهندگان بر اين باورند كه در بين دانشمندان هنوز اجماع«

. ايشان در اين مورد عوض خواهد شد] و رفتارهاي[اگر مردم بفهمند كه در واقع چنين اجماعي وجود دارد، ديدگاه ها . است
اين نكته تأكيد كنيد كه چنين اجماعي وجود  بر] با رقباي سياسي خود ها مناظرهدر و [شما بايد در اين بحث بنابراين، 

ادامه  و اين كار براي هميشهمانده نباقي  زياديفرصت ها براي ادامة اين گونه موضع گيري در مناظره ] بي ترديد... [ندارد
».يد علم را به چالش كشيداما در همين فرصت اندك و گذرا با. دادني نيست  

:به نقل از  
- David Michaels. 2008. Doubt if Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health. 

Oxford: Oxford University Press, p. xi. 
13

 digital dictatorship 
14

 digital tyranny   

15 از جمله ملزومات تحقق ديكتاتوريِ ديجيتال، يعني استقرارِ ساز و كارِ الزم براي كنترل ذهني و رفتاريِ كامل و برگشت
  

ناپذير جهانيان توسط گردانندگانِ فضاي مجازي اين است كه:  1) تعداد بيشتري از انسان ها از طريق گوشي هاي همراه از نظر 
مقادير بيشتري از اطالعات ) 2ابل رصدتر شوند، و رفتاري قاشتغاالت فكري، و گزينه هاي و  ، آمد و شدموقعيت فيزيكي

هر چه بر به بيان ديگر، . و هويتي آنها در شبكه هاي اطالعاتي واقع در فضاي مجازي ذخيره گردد، شغلي، مالي، شخصي
توانايي رصد جهانيان توسط فضاي مجازي و حجم اطالعات شخصي ايشان در اين فضا بيشتر شود، بر توانايي حاكميتي فضاي 
مجازي بر مردم در عالم واقع افزوده مي گردد. بي شك با شيوع ويروس كرونا مقدمات رشد بي سابقه در هر دو زمينه فراهم 

جزييات چگونگي ظهور اين ويروس در شرايط كنوني و چرايي اجباري كردن واكسيناسيون، هنوز در هاله اي از . شده است
اما ) نوشته ، همين349-355يادداشت هاي به اي اطالع بيشتر در اين مورد، بنگريد بر(. ابهام و در نتيجه سؤال برانگيز است
ت اين است كه ظهور اين ويروس جهان را به صورت فزاينده و بي سابقه اي به سوي عامل آنچه هم اكنون مي توان به يقين گف

يعني قابل كنترل تر شدنِ ايشان از (و عامل دوم ) يعني دادنِ گوشي تلفن همراه به دست تك تك شهروندان جهان(اول 
 و غيره ، منابع ماليطريق محدود كردن دسترس ايشان به اماكن، از جمله محل كسب و كار آنان و مسافرت هاي بين شهري

. سوق داده است) به بهانة اجباري بودن واكسيناسيون  

 
راي هدايت دولت ها در كنترلِ ديجيتاليِ فرآيند انتشار دستورالعمل زير از سوي سازمان بهداشت جهاني ب ناگفته نماند كه

واكسيناسيون اجباري شهروندان خود از طريق صدور گواهي واكسن، بر وارد بودنِ نگراني برخي از منتقدين در ارتباط با قريب 
 و » راكفلر«ريكاييِ از سوي ديگر نقش تعيين كنندة دو بنياد صنعتيِ آم. مي افزايد» ديكتاتوري ديجيتال«الوقوع بودنِ حكومت

و بهره برداري سيستمي از آن به » بحران كرونا«در تدوين اين دستور العمل، احتمالِ هدفمند بودنِ » بيل و ماليندا گيتز«
:را بيشتر مي كند ديكتاتوري ديجيتاليكردن دولت ها و ملت ها به گردن نهادن به منظور ايجاد ترس گسترده و مجبور   

- WHO. 2021. Digital Documentation of COVID-19 Certificates: Vaccination Status: Technical Specifications and 

Implementation Guidance. (accessed 7 November 2021) 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359417/retrieve  



 

 

                                                                                                                                                                                     

پيشينة تاريخي دخالت اين دو بنياد صنعتيِ قدرتمند و صاحب نفوذ در ايجاد نظام پزشكي، تشكيل سازمان بهداشت جهاني و 
آموزش علوم پزشكي در جهان به منظور تجاري سازيِ خدمات درماني در جوامع نيز كه در متون زير تشريح شده بر اين 

: نگراني ها مي افزايد  
- A. E. Birn. 2014. Backstage: the relationship between the Rockefeller Foundation and the World Health 
Organization, Part I: 1940s-1960s. Public Health 128, 129-140 http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2013.11.010 
(accessed 5 November 2021) https://www.economicsvoodoo.com/wp-content/uploads/Backstage-
Relationship-betw-Rockefeller-Foundation-and-WHO-Part-I-1940s-1960s_Public-Health-2014.pdf 
- A. E. Birn. 2014. Philanthrocapitalism, past and present: The Rockefeller Foundation, the Gates Foundation, 
and the setting(s) of the international/global health agenda. Hypothesis 12(1): e8, 
doi:10.5779/hypothesis.v12i1.229 (accessed 5 November 2021) 
https://saludpublicayotrasdudas.files.wordpress.com/2015/04/birn_philantrocapitalism_2014.pdf 
- Richard E. Brown. 1976. Public Health in Imperialism: Early Rockefeller Programs at Home and Abroad. AJPH 
vol. 66, no. 9, September. 
- Richard E. Brown. 1980. Rockefeller Medicine Men: Medicine and Capitalism in America. Berkeley: University  
of California Press.  

رن بيستم موجب شد كه تالش هاي بنياد صنعتي راكفلر در طول ق ،در منبع آخر به طور مستند نشان داده شده استچنانكه 
شيوه هاي زمان آزمودة بومي براي پيشگيري و درمان بيماري ها در حد نابودي ) و به تبع آن در ديگر جوامع دنيا(در آمريكا 

در ارتباط با موضوع نوشتة حاضر بايد به اين مجموعه از شواهد نگران كننده افزود كه اين تحول جهاني و . تضعيف گردد
به حدي در مورد پيشينة كهنِ پيشگيري و ) پزشكان(= در جوامع  كردگانكه قشري از تحصيل  است ههمچنين موجب شد

صرفاً كنترل عوارض بيماري و (= » آلوپاتي«، جز روش هاي يدر جامعة خود تحقير شوند كه هر روش ديگربيماري ها درمان 
ابعاد عظيم و پيامدهاي ناگوار اين . مي شود را بر نتابند آموخته دانشكدة علوم پزشكيكه در ) قطعي آنها نه ريشه يابي و عالج

محدوديت علمي و حرفه ايي در هيچ يك از دهه هاي گذشته به اندازة زمان حال كه جهان با بيماري كرونا روبروست تا اين 
حد آشكار و عريان نبوده است. كما اينكه امروز در كشور خود شاهديم سياست هاي ديكته شده از سوي سازمان بهداشت 

جهاني، از سوي نظام پزشكي، بدون پژوهش مستقل، مو به مو اجرا مي شود و اگر عضوي از اعضاي نظام پژشكي با آزادي و 
استقالل انديشه به ابداع روش هاي پيشگيرانة موفق و مؤثر بپردازد و يا به تجويز روش هايي غير از داروهاي تجاري و واكسن 
هاي توليدي شركت هاي بزرگ داروسازي دنيا اقدام كند، او به جاي دعوت به هم انديشي و همكاري در پژوهش، به دادسرا 

فرا خوانده مي شود. براي درك جوانب روان شناختيِ اين رفتار نامعقول، غير علمي و خطرناك كه سالمتي و مردم ساالري در 
تمامي جوامع جهان را تهديد مي كند به نكات مندرج در فصل هاي 3 و 6 همين نوشته در توصيف تفاوت فاحش بين پذيرفتن 

و نپذيرفتن تحقير و روان شناسي تحقير توجه نماييد. عالوه بر اين، در بخش «نتيجه گيري»، بحث مفصلي پيرامون اهمالِ 
ته شده پژوهشي كشور ما در انجام مطالعات مستقل در خصوص بحران كرونا پي گرف/نگران كنندة نظام پزشكي و نظام علمي

. است  
16 Marchall  McLuhan. 1964. Ch. 1. Medium is the Message. In Understanding Media : The Extensions of Man. 
New York: McGraw-Hill. 

17 اين رويكرد تمدني به سواد رسانه اي اساس ترويجِ عامليت در جامعه است. «عامليت» مفهومي است كه ضرورت آن را 
  

مجال كثرت سيستم هاي توسعه در جوامع كنوني، . تصديق كرده اندو فالسفه در عصر حاضر روان شناسان  اسان،جامعه شن
شهروندان بدون انديشيدن به عواقب گزينه هاي خود در اقتصاد، جامعه  نگذاشته است؛از سوي آحاد مردم ليت امبراي ع زيادي

يت املع. تعيين شده پيروي مي كنند توسط طراحان سيستم هاي توسعه براي آناناز پيش  كه ييو طبيعت، صرفأ از گزينه ها
و رفتار ايشان را الگوي رفتاري خود قرار دهند،  تقليدهمكاران، همسايگان يا خويشاوندان خود  ازيعني اينكه افراد، بدون اينكه 

فرقي عامليت را تشويق مي كند،  در جامعه اي كه. اقدام به عمل مي كنندو سپس مي انديشند در مورد انتخاب هاي خود 
نمي كند كه چند ميليون نفر انتخاب ديگري را برمي گزينند؛ شهروندان به طور سنجيده و نهايتاًً به طور انفرادي - و نه متأثر 

، يليت در جامعه، چونان ترويج ارزش هاي اخالقامترويج ع. مي گيرندتصميم  - از فشارهاي اجتماعي و فريب هاي رسانه اي 
براي مطالعه بيشتر در . مي كاهداي تحميلي اين سيستم ه جامعه از سيستم هاي توسعه مي افزايد و از آسيب هايِ رهايي به



 

 

                                                                                                                                                                                     

مورد اسارت هاي ذهني و رفتاري مرتبط با سيستم هاي تحميلي توسعه و نقش فرد و فردگرايي در كارآيي اين سيستم ها، 
:بنگريد به  

.علوم شناختي و طراحي ):2(خالقيت تيك دانايي و ئوپلژ. 1398. اسفنديار عباسي -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

براي مطالعه بيشتر در مورد عامليت و نقش آن در مقاومت آحاد مردم در برابر آسيب هاي تحقير و احياي مسير تمدني در 
جامعه رد مباحث فلسفي، روان شناختي، بيشتر در مو كسب اطالع براي و. نوشتههمين  6جوامع كهن، بنگريد به فصل 

:  زير نقطة شروع مناسبي است مطالبپيرامون عامليت، و سياسي  ختيشنا  
- Markus Schlosser. 2019. Agency. In Edward N. Zalta, ed. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (accessed 
11 November 2021) https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/agency/ 
- Stuart McAnulla. 2002. Chapter 13: Structure and Agency. In David March and Gerry Stoker, eds. Theory and 

Methods in Political Science. New York: Palgrave/MacMillan. 
18 International Council for Media Literacy. n.d. What is Media Literacy? (accessed 4 November 2021) 

https://www.ic4ml.org/about-us 
19 Patricia Aufderheide. 1992. Media Literacy: A Report of the National Leadership 

Conference on Media Literacy. Queenstown, MD: Aspen Institute, p.6 (accessed 4 November 2021) 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED365294.pdf 
20 National Association for Media Literacy Education. n.d. "Media Literacy Defined" (accessed 4 November 

2021) (http://18.232.142.12/resources/media-literacy-defined/)  

در«سايت اطالع رساني . ترجمة اسفنديار عباسي. قدرت داستان، داستان قدرت): 1(سواد رسانه اي . 2013 .كندال هيون  21
  

)1400آبان  19دسترسي (» خدمت اصالح الگوي مصرف  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_powerofstory_Haven.pdf 
22

 cognitive linguistics 

است كه نه تنها به مباحث زبان شناسي از نگاه علمي مثل آواشناسي، صرف » لوم شناختيع«يكي از » زبان شناسيِ شناختي«
و نحو، معني شناسي و واج شناسي مي پردازد، بلكه با بهره گيري از ديگر علوم شناختي، مثل علوم اعصاب، روان شناسي 

بان و ساختارهاي مختلف آن بر درك و د زاجتماعي، مردم شناسي شناختي و عصب روان شناسي، مي كوشد تا قلمرو اثركر
در اين رويكرد به زبان شناسي، بهره گيري از استعاره براي القاي مفاهيم و جهت دادن به درك مخاطب . انسان را بكاود فهم

ژيل «آمريكايي و » جورج ليكاف«از جمله شناخته شده ترين چهره هاي اين علم . قرار گرفته است يمورد مطالعة وسيع
براي توصيف بيشتر اين علم و كاربرد آن در طراحي و تبليغ سيستم هاي توسعه، . است )277شت ياددا(فرانسوي » رفوكوني

:بنگريد به  
.39-47، صص علوم شناختي و طراحي ):2(خالقيت ئوپلتيك دانايي و ژ. 1398. اسفنديار عباسي -    

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 
:اين رشته، بنگريد به مبانيبراي مطالعة   

- Friedrich Ungerer. 2013. An Introduction to Cognitive Linguistics. London: Routledge. 
23

 conceptual blending 

ين روش هاي ست، از نافذترمده اآ 7فصل در ، كه مصاديق متعددي از آن به مخاطب اين روش در القاي احساسات و باورها
به منظور محدود كردن آگاهي مخاطبين و » چارچوب بندي ذهني«يا همان » مديريت معني«زبان شناسي شناختي براي 

. مجبور كردن ايشان به رفتاري از پيش تعيين شده است  
24

 fast fashion 

: ، بنگريد بهاي از اين گزارشات براي نمونه  25  
www.farsnews.ir/news/13920713001648/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%
88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-
%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-
%D8%AC%DB%8C%D9%86-
%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF 



 

 

                                                                                                                                                                                     

:ستا دسترسقابل از طريق شبكة جهاني اينترنت مشتي از خروار، نمونه هاي زير ه عنوان ب  26
  

روزنامة واشنگتن پست، آمريكا -  
- www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/10/07/why-it-matters-that-netanyahu-doesnt-know- 

that-iranians-wear-jeans/ 

خبرگزاري رويترز -  
- www.reuters.com/article/iran-netanyahu-idUSL6N0HW0UY20131006 

اينديپندنت، انگلستان -  
- https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iranians-mock-israeli-prime-minster-netanyahu-
over-jeans-comment-8865968.html 

گاردين، انگلستان -  
- https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2013/oct/10/netanyahu-interview-iranians-israeli-bbc 

براي  .جين وجود داردپوشاك تجاري توليد و تأمين بزرگ شركت  15 زير، در اسراييل بر اساس سايت بازاريابيِ  27
  

:نماييداطالع بيشتر روي پيوند زير كليك   
https://panjiva.com/Israeli-Manufacturers-Of/jeans 
28

 Modernization Theory 
29

 Max Weber, 1864 –1920 
30

 Harry S. Truman, 1884 – 1972 

: و نقش آن در ترويج توسعه در ايران و جهان، بنگريد به ترومن 4اصل براي شرح مفصلي پيرامون   31
  

مردمي سازي اقتصاد با احياي دارايي ): 2(يا عزتمنديِ تمدن سازي، كداميك؟ » توسعه« ستيِفرود .1996. اسفنديار عباسي -
) 1400آبان  18دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني . هاي مشترك، چرا و چگونه  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil2Abbassi.pdf 
32 Daneil Lerner. 1958. The Passing Of Traditional Society: Modernizing The Middle East. New York: The Free 

Press, p. 58. 
33

 Social Science Research Council / SSRC 

: طالب زيرمبنگريد به ، اين سازمانتاريخ پيدايش و تحوالت براي اطالع بيشتر در مورد   

- Kenton W. Worcester. 2001. Social Science Research Council, 1923-1998. New York: Social Science Research 
Council. (accessed 7 November 2021) http://www.ssrc.org/publications/view/social-science-research-council- 
1923-1998/ 
34

 David Nugent. 2007. Military Intelligence and Social Science Knowledge: Global Conflict, Territorial Control 
and the Birth of Area Studies During WW II. Paper prepared for Producing Knowledge on World Regions: Issues 
of Internationalization and Interdisciplinarity, Social Science Research Council Workshop, City University of 
New York, June 14-15, p. 5. 
35 Louis E. Keefer. 1995. “Birth and Death of the Army Specialized Training Program.” Army History 36: 1-7. 

:به نقل از  
- David Nugent. 2007. Military Intelligence and Social Science Knowledge, p. 18. 
36

 dependency theory 
37 Paul Abhijeet. 2016. Dependency Theory. In John Mackenzie, et al, eds. The Encyclopedia of Empire. 
Chichester, UK: John Wiley & Sons. 
38 Wolfgang Knöbl. 2003. Theories That Won't Pass Away: The Never-ending Story". In 

Gerard Delanty and Engin F. Isin, eds. Handbook of Historical Sociology, pp. 96–107 [esp p. 97]. 
39

 Gregory Bateson 1904-1980 
40

 The Office of Strategic Services / OSS 
41

 black propaganda  
42

 schismogenesis 
43

 David H. Price. 1998. Gregory Bateson and the OSS: World War II and Bateson's Assessment of Applied 
Anthropology. Human Organization, 57:4, p. 380 
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:براي مطالعة بيشتر در مورد شيزموجنيس، بنگريد به  47  

- Gregory Bateson. 1935. Culture Contact and Schismogenesis. Man, 35 (Dec.) pp.178-183. 

:باز نشر شده است زير مقاله در كتاب اين  
- Gregory Bateson. 1972. Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine Books. 

در اين ايام، بزرگ و كوچك به ديدار يكديگر مي. در تمدن ايراني يكي از اين سنت ها، رسم ديد و بازديد عيد نوروز است  48 

روند؛ ابتدا «كوچكتر ها» به ديدن «بزرگترها» مي شتابند و سپس بر بزرگترها تكليف مي شود كه به بازديد كوچكتر ها بروند. 
و  پس از تحويل سال، همة اهالي، از خان و رعيتزماني را كه  در برخي از روستاهاي استان مركزي هنوز مردم به ياد دارند

خواست حالليت از يكديگر براي صف مي كشيدند و ضمن دردر مركز روستا ، همگي استاد وشاگرد، مالك و خوش نشين
آگاهي از تئوري شيزموجنيس و كاربرد آن در استعمار . مي كردند با يكديگر دست مي دادند و روبوسياشتباهات سال گذشته 

از يك سو و مثال هايي از اين دست از سنت هاي تمدني در جوامع كهن از سوي ديگر نشان مي دهند كه تا چه حد حفظ 
.راستاي مقاومت در برابر هجمه هاي فرهنگيِ بيگانه ضروري است سنت هاي تمدني در  

49
 cybernetists 

50
 Josiah Macy Jr. Foundation 

پزشكي و آموزشِ  ، به حمايت از تحقيقات1930از بدو تاسيس در سال  يكي از بنيادهاي صنعتي در آمريكاست كه بنياد مي سي
مورد حمايت اين بنياد نقشي اساسي در شكل گيري سياست هاي  علميپژوهش هاي . پزشكي شهرت يافته استو روان 

پژوهشي سايبرنتسيت ها در كنفرانس هاي مي سي از فعاليت هاي سازمان سيا  حمايتخارجي آن كشور داشته است چنانكه 
. سبت مي دهندست هاي خارجي اياالت متحده ندر اشاعه سيا» كنترل ذهني«را به تحقيقات اين سازمان پيرامونِ استفاده از 

: براي مطالعه بيشتر، بنگريد به  
- Steve Joshua Heims. 1991. The Cybernetics Group. Cambridge, MA: MIT Press, p. 168. 

. 10-15صص . علوم شناختي و طراحي ):2(خالقيت ئوپلتيك دانايي و ژ. 1398. اسفنديار عباسي 51
  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

:دو اثر زير براي نمونه، بنگريد به  52
  

- Steve Joshua Heims. 1991. The Cybernetics Group. Cambridge, MA: MIT Press. 
- K. Hayles. 1999. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. 
Chicago, Ill: University of Chicago Press. 

كه ديدگاه پيشرفت قياسي از نوع غربي را پذيرفته اند و قادر به قبول راه هاي ديگر براي پيشرفت و كسانيبراي بسياري از   53
  

و دگرگون كننده آمده است تعجب آور » گوكي«قوم در مورد  »آلونا« مستند فيلم معيارهاي سنجش آن نيستند، آنچه در
چگونه بزرگان اين قوم موجب  در اين فيلم ببينيد كه. هاي شمال كشور كلمبيا ساكن اندجنگل در قوم گوكي اعضاي . تاس

 اشراف علمي دارندنه تنها كامال به محيط خود  گوكي ها. شده اند در اروپابزرگترين دانشمندان محيط زيست و نجوم  حيرت
تغييرات بزرگي كه به موجب توسعه صنعتي در سيستم هاي حياتي كرة به نند، بلكه با رصد تغييراتي كه در محيط خود مي بي

جالب توجه اينكه اين . اند واقفو كل حيات در اين كره را تهديد مي كند در ديگر جاهاي جهان در حال وقوع است  زمين
هوشياري و هوشمندي را براي ايشان  قوم، عالوه بر دانش وسيعي كه دارند، از شيوة تعليم و تربيتي كهن خود كه اين ميزان از

. به ارمغان آورده است نيز آگاه اند و در مورد آن سخن مي گويند  

- Aluna   www.youtube.com/results?search_query=aluna 
54  ايشت بررخبدر اين زمينه زندگينامة استاد معمار، شادروان نادر خليلي، مبتكر فناوري اَ نسل امروزالگويي عملي براي  

  

كه به زبان انگليسي و فارسي به » تنها دويدن«وي با عنوان  شرح حالِ. مقاوم به زلزله استكم هزينه و سازه هاي ساخت 
مدارج عاليه در رشته معماري در كشور آمريكا و كسب مدرك و تجربه در  تكميلكه وي پس از  حاكي استچاپ رسيده 

معماريِ آسمان خراش ها، پس از كشف معيارِ پيشرفت مقايسه خود با خود در بعد زمان، شيوه صنعتيِ سازه سازي را رها كرد 
فناوري مبتكرانه . و به كشف و اختراع در معماري سنتي ايران با استفاده از فرم هاي كهنِ قوس، تاق و گنبد همت گماشت

 بي. است مار ايراني به پيشرفت فردياه اين معبرخاسته از تغيير نگكه هم اكنون شهرت و كاربرد جهاني يافته است شت رخباَ
  :براي مطالعة بيشتر، بنگريد به. استاد نادر خليلي يكي از مشهورترين و مبتكرترين معماران جهان به شمار مي آيدامروز  اغراق،



 

 

                                                                                                                                                                                     

.چشمه: تهران. تنها دويدن. 1397. نادر خليلي -  

- Nader Khalili. 2002. Racing Alone. California: Cal-Earth Press. 
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 Edward W. Said. 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books.  

.عطايي: تهران. ترجمة  اصغر عسگري خانقاه و حامد فوالدوند. شرق شناسي. 1361. ادوارد سعيد -  

اي تحقيرِ غربيان دربه چاپ رسيد، تالش كرده است كه رد پ» شرق شناسي«در اثر ديگري كه بعد از كتاب آقاي سعيد     56
  

:جوامع جهان را نيز رديابي كندديگر   
- Edward W. Said. 1994. Culture and Imperialism. New York: Knopf. 
57

 Ernest Renan 1823-1892 
58 Ernest Renan. 1929. La Reforme Intellectuelle et Morale. Paris: Calmann-Levy, 1929. 

:به نقل از  
- Aime Césaire. 2000. Discourse on Colonialism. Joan Pinkham, trans. New York: Monthly Review Press, pp. 37–
38. 
59 Ernest Renan. 1883. Islam and Science. A lecture presented at La Sorbonne, 29 March. English Translation by 

Sally P. Ragep, McGill University 2011, with the assistance of Faith Wallis.  
:اين آثار، بنگريد بهنمونه هايي از براي   60

  

- Toby Huff. 1993. The Rise of Early Modern Science Islam, China, and the West. 2nd ed. New York: Cambridge 
University Press. 
- George Makdisi. 1990. The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 
- Goerge Saliba. 2007. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Cambridge, Mass: MIT 
Press. 
61

 Edward W. Said. 1978. Orientalism, p 2. 
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به سخنان ارنست رنان واكنش نشان داد، سيد جمال در همان زمان مسلمانان كه  بينيكي از شخصيت هاي تاريخي در   70
  

و افكارش تأثيري  در كشورهاي مسلمان به شمار مي آيد 19قرن مبارزان ضد استعماري وي كه از . الدين اسدآبادي است
گفتگو با «در ايران داشت، در واكنش به سخنراني رنان در دانشگاه سوربن، مقاله اي با عنوان  انكارناپذير بر نهضت مشروطيت

سطور زير برگرفته از اين مقاله است . به چاپ رسيد 1883مه  18نگاشت كه در يكي از نشريات فرانسوي به تاريخ » ارنست رنان
كه حاكي از تحقير پذيري اوست. همانطور كه در فصل 5 آمده است، پذيرفتن ادبيات تحقيرآميز اروپاييان توسط فعاالن نهضت 

اپذير آقاي سعيد و رويكرد رويكرد تحقير نمقايسة . مشروطيت به محدود ماندن افق انديشة ايشان در مورد آيندة كشور انجاميد
تحقيرپذير سيد جمال الدين اسدآبادي و پيامدهاي تاريخي هر يك از آنها، شواهد تاريخيِ بي نظيري از نقش اساسي پذيرفتن 

 و نپذيرفتن تحقير بر ذهن و رفتار مخاطبين، براي انديشمندان امروز به جاي گذاشته است:
 

قاي ارنست رنان كه در دانشگاه سوربن در ماه مارس گذشته خطاب به گروهي از جناب آسخنان متفكر بزرگ عصر ما، عالي«
شهرت آقاي رنان، عالوه بر غرب عالم، به دورترين كشورهاي مشرق زمين نيز نفوذ كرده ... مدعوين عاليمقام ايراد شد را خواندم

زه دادم كه اين نكات را در اين نامه به نگارش از آنجاييكه اين سخنراني نكاتي به ذهن اينجانب آورده است به خود اجا. است
شك ندارم كه تالش آقاي رنان اين نبوده ... ماية افتخار است كه اين نامه را جهت چاپ در آن نشريه تقديم مي دارم. درآورم

كشف كند و  كوشيده است كه حقايقي تاريخي را] فقط[او . كه شكوه نژاد عرب را از بين ببرد، چيزي كه از بين رفتني نيست



 

 

                                                                                                                                                                                     

آنها را نه تنها به عموم مردم كه از آنها مطلع نيستند بلكه به محققيني كه در مورد تأثير مذهب در تاريخ كشورها و به ويژه 
»    .برساندنقش مذهب در شكل گيري تمدن ها دارد مطالعه مي كنند،   

 
يده هايي نو، همراه با جذابيتي توصيف ناپذير مي اينجانب سخنراني جناب آقاي رنان را حاوي مشاهداتي با ارزش و مهم، ا«

درود هاي فروتنانه و احترامي كه سزاوار مقام چنين متفكر بزرگي است را  به عنوان نشانه اي از تحسين و ارادت خود  .بينم
اسالم ذاتاً  اين فيلسوف برجسته زحمت بسياري براي ثابت كردن اينكه دين] يدر اين سخنران[. نسبت به وي ابراز مي دارم

شك ندارم كه فقط نبود وقت مانع . مخالف علم است و اعراب طبيعتاً به علوم متافيزيكي و فلسفه تمايل ندارند كشيده است
... بيشتر بشكافد را نظرات خود در اين موارد آقاي رنان شد تا  

 
سير تمدن، به سبك و سياقي كه هم بندهاي اسارت را از هم خواهد گسست و با عزمي قاطع در م] روزي[جامعه مسلمان «

يوغ بر گردن، چونان گاوهاي شخم، مسلمانان در شيارهايي كه قبال . اكنون جامعه غربي در آن گام بر مي دارد، خواهد پيوست
» .براي ايشان توسط مفسرين كنده شده است گام بر مي دارند  

 
كسي منكر  :سخن به ميان آورده است صبحت كنم شاني ادر اينجا مي خواهم در مورد نكتة دومي كه آقاي رنان در سخنر«

اين واقعيت نيست كه اعراب، زماني كه در حالت وحشيگري به سر مي بردند، در مسير كسب علم و پيشرفت علمي قرار 
. ]در مسير كسب علم پيش رفتند[ با سرعتي كه فقط با سرعت پيشروي جهانگشايي آنان قابل مقايسه است ايشان. گرفتند

در با هم آنها را نان در مدت يك قرن توانستند تقريبا تمامي علوم به دست آمده توسط ايرانيان و يونانيان را بياموزند و آ
بناهاي عظيمي كه ايشان از علم ساخته بودند . اما زماني رسيد كه تمامي تحقيقات آنان رها شد و مطالعاتشان قطع شد. ميزندآ

ي كه در ابتدا وحشي و جاهل بودند، آنچه كه ملل متمدن رها اعراب. ها به فراموشي سپرده شدآنفروپاشيد و ارزشمندترين كتب 
ايشان ... كرده بودند را برداشتند، آتش علم آموزي را مجدداً برافروختند و به آنها درخشندگي اي دادند كه قبال فاقد آن بودند

ادند، روشن كردند، كامل نمودند و با دقتي كم نظير به تعالي غصب كرده بودند را توسعه د] از اين تمدن ها[علومي را كه 
سال در كشورهاي مسلمان متفكران و دانشمنداني فعاليت  500، يعني به مدت 13ميالدي تا اواسط قرن  775از سال . رساندند
».ردند كه جهان اسالم را از نظر تفكر و فرهنگ برتر از جهان مسيحيت قرار مي دادمي ك  

 
:ايي ديگر از همان مقاله مي افزايددر ج اما  

كامال روشن است كه هر جا كه پا گذاشت، اين مذهب سعي در خفه كردن علوم كرد و در اين تالش، استبداد دستيار او «

».گشت  

اما سطور باال شكي باقي . چه بوده است مشخص نيست كه منظور سيد جمال الدين اسدآبادي از اين تناقض گويي ها دقيقاً
در اين كار، باز  وياز بررسي انگيزة  برخالف ادوارد سعيد،از اين رو، ادبيات تحقيرآميز رنان را پذيرفته و  ويگذارد كه نمي 

.مانده است  
71

 Karl Marx. 1906. Capital, A Critique of Political Economy. Modern Library. 
72

 Charles Darwin. 1863. Origin of Species. London. 
73

 Kaleem Hawa. 2021. The Debt We Owe Edward Said: A conversation with biographer Timothy Brennan 
about the enduring political and intellectual legacy of the Palestinian thinker. The Nation, 25 March 2021.  

(accessed 29 August 2021) www.thenation.com/article/culture/edward-said-timothy-brennan-interview 
74

 post-colonial studies 
:ديگر متفكران اثرگذار اين حوزه مي توان از نويسندگان آثار زير نام برداز   

- Frantz Fanon. 1963. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press. 
.انتشارات تالش: اهواز. ه علي شريعتيترجم. دوزخيان روي زمين. 1336. فرانتس فانون -  

- Frantz Fanon. 1952. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press. 



 

 

                                                                                                                                                                                     
- Aime Cesaire. 2018. Discourse on Colonialism. n.p. AAKAR Books.  
- Gayatri Chakravorty Spivak. 2020. Can the Subaltern Speak? London: Afterall Books. 
75

 dehumanization studies 

اما اين  .معني كنند» مطالعات انسانيت زدايي«لغوي مثل  را با معادل هاي دقيقِ عنوانكه اين  كوشيده اندمترجمان تا كنون 
اشاره به  به طور كلي »انسانيت زدايي«از كلمة  انگليسي زبان منظور پژوهشگران .ترجمه، رسا و مأنوس به نظر نمي رسد

، به علت داشتن قوميت، مليت، رنگ پوست، زبان، لهجه، شيوة كسب معاش، از انسان هاكه نسبت به گروهي  دارد ييرفتارها
نوع مسكن، جنسيت، دين، ميزان تحصيالت، و دهك درآمدي متفاوت، روا داشته مي شود. اين كار با انگيزة  كمتر از انساني 
عادي جلوه دادن ايشان انجام مي شود تا از اين رهگذر ايشان موجوداتي نزديك تر به كودكان يا حيوانات و به ويژه ميمون 

خاص  از ويژگي هاي اخالقي و تمدنيِ ه از نظر تكاملي هنوز كامال به نوع انسان نپيوسته اند، و از اين روك سانان در نظر آيند،
به دست  »انسانيت زدا«رفتارهاي به اصطالح از  كه دقيق متون و تنوع بسيار چشمگيري مطالعةاز . مانده اندبدور  انسان ها

كما اينكه براي . طيف وسيع از رفتارهاستمعادل براي اين  رساترين» تحقير«واژة  آمده چنين بر مي آيد كه در زبان فارسي
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شكي باقي نمي ماند كه تأثير منفيِ تصاوير كتاب موريه بر خواننده پديده اي اتفاقي  هنرمندانة ويبه آثار  رابا نگاهي گذ. است

  .است با نيت تحقير قيت هنرمندانة نقاشي چيره دستخال برآمده ازنيست، بلكه 
تصوير به ويژه، تصوير شاه و. آمده نگاه كنيد )همين نوشته( »ها پيوست«از اين كتاب كه در  تصويرچند براي نمونه به   223

  

. هم مقايسه كنيدبا  6تصوير در  را يسانگلسفراي   
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. در شهر پاريس است واقع در كاخ ورساي» موزة تاريخ فرانسه« براي تماشاي عموم محل كنوني نمايش اين نقاشي. است  
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 Denis Wright. 2011. Curzon, George Nathniel. (accessed 20 September 2021) 
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در تحقيق و حتي » آلبرت هوتم شيندلر«شخصي به نام  به طور خالصه و گذرا به نقش اساسيدر مقالة فوق رايت آقاي دنيس 
در  به مدت سي سال ،20و دهة آغازين قرن  19دهه هاي پاياني قرن در  آقاي هوتم. اشاره مي كند» ايران و قضية ايران«نگارش 

به  »بانك شاهنشاهي ايران«و بانك انگليسيِ  »شركت تلگراف هند و اروپايي«در استخدام دولت ايران و در سمت هاي مختلف 
مرتبط  نخبگاندر اين مدت او به سفرهاي گسترده و طوالني در ايران اقدام كرد و بدينصورت به عنوان يكي از . كار مشغول بود

قابل توجه اينكه وي در اين سفرها خود را تنها به موضوعات اجتماعي و فرهنگي يا جغرافيايي . شدبا كشور ما در اروپا شناخته 
سي و معدن باستانشناجانور شناسي، محدود نمي كرد، بلكه در مورد موضوعاتي چون ) يا بانكداري مرتبط با خط تلگراف(

» كشفيات«نوعي غزال ايراني در جنوب ايران كه ظاهرا از  جالب توجه اينكه از نام وي براي نامگذاري .شناسي نيز كنجكاو بود
: اوست استفاده شده است  

 Tragelapus Hontum-Schindleri 

در مورد ايران به جا مانده است كه برخي از آنها در آن زمان در دايره المعارف  متنوعي از او انتشارات بسيار خالصه اينكه
در مقاله زير به قلم ادوارد براون نيز آمده است . به چاپ رسيدي انگليسي مرتبط با آسيا و نشريات ادوار )11ويراست (بريتانيكا 

در اين مقاله، . كرد اواقدام به خريداري بخشي از كتابخانة اين پژوهشگر پركار از همسر  ، ويس از درگذشت آقاي هوتمكه پ
   .هوتم به اروپا منتقل شده آمده استاين كتابخانه كه توسط آلبرت  فارسي برخي از نسخ خطيِكتابشناسيِ 
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يوهان فردريك توان به جمله افرادي كه اقدام به تخريب خاك هاي زراعي با استفاده از راه حل هاي جديد كردند مياز    244
  

اما معروف ترين اين چهره ها يوستوس . ميالدي اشاره كرد كه معتقد به افزودن گچ به خاك زراعي بود 18آلماني در قرن ماير 
. شمرده مي شود» پدر كشاورزي شيميايي«بود كه  19فون اليبيگ آلمانيِ قرن   

  ايفا كردند و راه حل اين معضل اروپا ن خاك ناسالم و جامعة مريضِبي از جمله افرادي كه نقشي اساسي در كشف ارتباط 245
  

، »رابرت مك كريسون«، »وستون پرايس«كشاورزي و تغذيه سنتي در جوامع بومي يافتند مي توان از  در احيايبزرگ را 
يير در شكل سر و ورد تغپرايس شامل عكس هاي جالب توجهي در مكتاب آقاي . نام برد» جي تي رنچ«و » آلبرت هاوارد«

دندانپزشك بود، با توجه دقيق به اين تغييرات پي برد كه  يوي كه دكتر. طي چند نسل تغذيه ناسالم است ،صورت افراد
فرآوري صنعتي خوراكي ها در جوامع صنعتي در مقايسه با خوراكي هاي سالم و كامل در جوامع غير اروپايي به ظهور جوامعي 

كه چگونه بعد از تماس با فرهنگ  دادنشان همچنين وي  تصاويراز طريق اين . منجر شده استمريض و آسيب پذير در غرب 
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و يا كشتار  نظاميان آمريكادر اين دو اثر، روان شناسان به بررسي رخدادهاي خشونت آميزي چون كشتار ويتنامي ها به دست 
. پرداخته اندو ارتباط آنها با تحقير به دست خمر سرخ در كامبوج دم عادي مر  

:براي نمونه، بنگريد به   248
  

- O. Haque and A. Waytz. 2012. Dehumanization in medicine: Causes, solutions, and functions. Perspectives on 
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 Mind Perception 
251 N. Epley and A. Waytz. 2010.  Mind perception. In S. T. Fiske et al., eds. The Handbook of Social Psychology, 

5th ed. New York: Wiley, p. 499.  

براي مطالعة . بين انسان ها شناخته اند )غير اخالقي يا(رفتار اخالقي  پايه و اساسِرا » عقل تميز«برخي از روان شناسان 
:بنگريد بهبيشتر در اين مورد،   
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يادگيري در محيط، كنجكاوي كودك در كشف و آمريكايي مشهور، پژوهشگر »ف چيلتون پيرسجوز«بر اساس مطالعات   256
  

فيزيكي و اجتماعي پيرامون خود به قدري شديد است كه ذهن او را يكپارچه درگير مي كند. اين يكپارچگيِ ذهن كودك در 
نس گرفتن كودك به اُ. نان كامل داشته باشداطميخود اطراف  محيط از ايمني ،او در هنگام يادگيري يادگيري مي طلبد كه

از اين رو وقتي . است در محيط خانه كاملخاطر  اين احساس ايمني و احساس اطمينانِوالدين و ديگر اعضاي خانواده شامل 
 باوي كودك غرق در يادگيري در فرآيندي چون بر هم كوبيدن درِ كابينت آشپرخانه است، و والدين اين درگيري كامل ذهن 

امر يادگيري (قابليت 100 درصد) را درك نمي كنند و او را صاحب اراده (= عامليت) براي لج كردن و آزردن اطرافيان تلقي مي 
نام » نسبي معرفتي به اُ«، كودك دچار مسئله اي مي شود كه چيلتون پيرس آن را در اين صورت. را تنبيه مي كنند ويكنند 

بخشي از قواي ذهني را از اين به بعد، ادگيري مكرراَ به همين صورت تنبيه شود، او در حين ي كودكچنانچه . نهاده است
اين بي اعتمادي موجب امري ارادي در . متوجه هوشياري نسبت به محيطي مي كند كه او پيشتر امن تصور مي كردهمواره 

در موارد شديد، كودك اين ترس . ري مي كاهددفاع از خود يا گريز از خطر مي گردد و در نتيجه از توان او در قابليت و يادگي



 

 

                                                                                                                                                                                     

براي . از قدرت يادگيري او مي كاهد از محيط در هنگام يادگيري را با خود به مدرسه و مدارج باالتر يادگيري مي برد كه قطعاً
:   گريد بهو ديگر نكات قابل توجه در رشد سالم ذهني كودكان و نوجوانان، بن» بي معرفتي به انس«مطالعة بيشتر در مورد   

رسي دست(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت . ترجمه اسفنديار عباسي. يادگيري و آموزش. 1994. جوزف چيلتون پيرس -
) 1400تير  4  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_learningeducation_Pearce.pdf    
صنعتي در مقايسه / راعي در كشاورزي شيمياييپژوهش هاي ميداني نشان داده است كه برتري اقتصادي و بازده ز  257

  

 با كشاورزي بومي، از جمله كشاورزي بوم شناختي، افسانه اي بيش نيست. براي خالصه اي از نتايج اين مطالعات، بنگريد به: 
حميرا  اورزي بوم شناختي قادر است پاسخگوي نيازهاي امروز كشاورزي جهان باشد؟ ترجمهآيا كش. 2009. ليم لي چينگ -

)1400آبان  15دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني . شريفي و اسفنديار عباسي  
www.eabbassi.ir/pdf/article_ecoagriculture_frsi.pdf 

 به طوري كه بينمستند ساخته اند مقالة فوق منتشر شد، مطالعات ديگري برتري كشاورزي بوم شناختي را  كه 2009از سال 
صنعتي نه براي رويارويي با چالش هاي /كشاورزي شيمياييصاحبنظران كشاورزي در اين مورد اجماعي به وجود آمده است كه 

:از اين جمله، بنگريد به. تغييرات آب و هوايي امروز مناسب است و نه براي تأمين غذايِ قابل استطاعت جهانيان قابل اتكاست  

- Fredrik Moberg. 2018. How are Agroecological Farmers Challenging the Industrial Way of Farming? Organic 

without Boundaries, August 8. (accessed 5 November 2021) 
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/08/08/agroecological-farmers-rethink/ 
- Miguel Altieri, et al. 2015. Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems. Agronomy 

for Sustainable Development. 35, 869–890. (accessed 5 November 2021) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-015-0285-2 

گذاري زماني دن تمامي تأسيسات انرژي اتمي خود هدفقابل توجه اينكه دولت سوييس، بلژيك و آلمان براي تعطيل كر  258
  

براي ليست . تعطيل كردن تدريجي تأسيسات اتمي خود را دارنداما اينها تنها كشورهايي نيستند كه قصد . اندمشخصي كرده 
:بنگريد به كاملي از اين كشورها،  

- Wikipedia. Nuclear power phase-out.  (accessed 7 November 2021) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_phase-out 

و چون بسياري از سياستگذاران. كرده اندبسياري از اين تبليغات از طريق دروس دانشگاهي به جوامع تحت سلطه نفوذ   259
  

از دانشگاه ها تدريس كه در بسياري برتر و سيستم هاي جايگزين از دقايق  آموختگانِ دانشگاه هاي داخلي و خارجي اند،دانش 
از رشته ها و دروسي كه با حمايت و كنترل شديد  اين افراد،افق تفكر و چاره انديشي به بياني ديگر، . نمي شود بي خبرند

براي كسب اطالع بيشتر در . رودنمي فراتر جميع دانشگاه هاي جهان استقرار يافته است در غرب بنيادهاي بزرگ صنعتي 
مطالعة منابع زيانبار مي كند، ه و اينكه اين سيستم ها چگونه ما را مجبور به پيروي از فناوري هاي مورد سيستم هاي توسع

:است زير سودمندمقالة معرفي شده در   
.علوم شناختي و طراحي ):2(خالقيت ئوپلتيك دانايي و ژ. 1398. اسفنديار عباسي -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

مصداقي گويا از اشتباه ما ايرانيان  ،»برجام« ي به نامقرارداددر قالب آن  فرجامِ سراسر تسليم و» قضية هسته اي« 260
  

سرانجام با استفاده از اهرم فشارِ قدرت هاي اروپايي موفق شدند كه و  آمريكا. است در دهه هاي اخير در پذيرفتن تحقير
داخلي مراقبت مي شد را بگشايند و بر  راي حفاظت از صنايعب 1357 ي تجاري ايران كه پس از انقالبمرزها» قضية هسته اي«

واردات كشور - به صورت قاچاق و غير قاچاق - بيفزايند. از سوي ديگر، رژيم تحريم ها بر عليه ايران موجب شده است كه 
ايران به سوي صادرات بيشتر سوق داده شود. در اين راستا، با تشويق مباحثي جعلي چون «صادرات غير نفتي»، جميع دارايي 

 به منظوربه روي سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي  -آب، خاك، معادن، شيالت و نيروي انساني - هاي سرزميني كشور 
و به  كشورهايي كه به اين صورت از نظر توليد داخلي صدمه مي خورندشكي نيست كه و . شده استافزايش صادرات گشوده 

واردات و صادرات وابسته تر مي گردند، از توان خود در عرصة سياست بين الملل مي كاهند چون سال به سال در برابر تحريم، 
شركت هاي . مضافاً اينكه با قبول تحقير، اين كشورها خود را در معرض تحقير بيشتر قرار مي دهند. آسيب پذير تر مي گردند



 

 

                                                                                                                                                                                     

آمريكايي، اروپايي يا چيني، با رؤيت نقايص متعدد در قابليت و عامليت كشورهاي تحقير پذير،  بزرگ صنعتي جهان، چه از نوع
.تحميل مي كنند ايشاناقدام به استعمار بيشتر آنها مي كنند و قراردادهاي ظالمانه تري را بر   

 
اما در توسعه، براي تاراج منابع . است عمدتاً دولت و نظام جمهوري اسالمي بوده ،اهرم فشار بيگانگان در قضية هسته اي، هدف

و گشودن بازارهاي داخلي، هميشه دولت ها مورد هدف قرار نمي گيرند، بلكه اهرم كنترل از طريقِ سيستم هاي توسعه، بر 
آحاد مردم عمل مي كند. معموالً براي طراحي سيستم هاي تحميلي و تحقير آميز توسعه، از تركيبي از ترس و طمع بهره مي 

در چند دهة اخير، به دستور سازمان بهداشت جهاني، . نمونه اي از اين دست را مي توان در نظام پزشكيِ جهاني يافت. ندبر
نظام پزشكي در بسياري از كشورهاي جهان، استفاده از نمك صنعتيِ يددار را به جاي نمك طبيعي براي شهروندان خود 

اجباري كرده اند. دليلِ (= ترسِ) ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني ابتدا ضرورت مبارزة جهاني با بيماري «گواتر» و 
  .به واسطة كمبود يد در تغذيه مادران باردار بوده است» معلوليت هاي ذهني مادرزادي«پيشگيري از  لزومسپس 

 
به واسطة داشتنِ  ،متمادي كهن، از جمله در كشور ما، كه براي دهه هايدر جوامع  نظام پزشكيِ مدرنمديران و مسئولين 

روش هاي كهن تغذيه و درمان، در معرض تحقير سازمان بهداشت جهاني بوده است، بدون انجام تحقيقات مستقل اين 
دستورات را پذيرفته و  به تغيير استاندارد نمك در كشور هاي خود تن داده اند. (مصداقي آشكار از تضعيف عامليت در واكنش 

با اجباري شدنِ استفاده از نمك صنعتي و ممنوع شدنِ عرضة نمك طبيعي در فروشگاه هاي سراسر كشور همزمان ) .به تحقير
بيماري هاي مرتبط ديگر باال و  افزايش شديد و  بي سابقه بيماري فشار خونِ  - ديگر كشورهاي تحت تحقيردر ايران و  -
داروهاي كنترل فشار خون و فروش دستگاه هاي اندازه  و نيز مصرف) مثل بيماري هاي كليوي، قلبي عروقي و سكته مغزي(

اما با اين وصف، كماكان، نظام پزشكي از تشخيص ارتباط بين مصرف اجباري . شده استمشاهده گيري فشار خون در منزل، 
بوده  نمك صنعتي از يك سو و افزايش ابتال به فشار خون و ديگر بيماري هاي مرتبط در سطح جهاني از سوي ديگر، عاجز

 است. (مصداقي از ضعف قابليت ناشي از تحقيرپذيري.) 
 

. شكي نيست كه بسياري از پزشكان با انگيزه هاي نوعدوستانه و خداپسندانه به اين حرفة مشكل و پرمسئوليت وارد شده اند
اما نمي توان عامل ترس و طمع در راستاي پذيرش تحقير را در اين سيستم ناديده گرفت. براي پزشكي كه سرنوشت و آبروي 

كار  مشروط مي داندبا نظام پزشكي  بي چون و چرا به همراهيِرا براي ادامة طبابت و كسب درآمد  خودحرفه اي و اجازة 
 مصداقي از! (خطر مخالفت با دستور سازمان بهداشت جهاني را به جان بخرد ،با افشاي حقيقت در مورد نمكآساني نيست كه 

پذيرفتن متاتحقير) اعالم مكرر هشدارهاي رسمي از راديو و تلويزيون در مورد ضرورت كاهش مصرف نمك و استفاده از نمك 
صنعتي به جاي نمك طبيعي نه فقط براي القاي ترس و استمرار تحقير در جامعة مصرف كننده، بلكه براي يادآوري و تحكيم 
خط مشي رسمي نظام پزشكي (و سازمان بهداشت جهاني) نزد اعضاي خود است. (مصداقي از خودتحقيري) از سوي ديگر، با 

آسيب ديده از نمك صنعتي در جامعه و افزايش تعداد مراجعين به مطب پزشكان و بيمارستان ها و نيز  باال رفتن تعداد بيمارانِ
مشتريان داروخانه ها، انگيزه اي ديگر، از نوع طمع، براي لب فرو بستنِ اعضا در مخالفت با خط مشي رسمي نظام پزشكي به 

 وجود مي آيد. (مصداقي ديگر از متاتحقير)
 

به بر  نيايد  او    دانش   همي  
 فردوسي

 چو داننده مردم شود آز ور

 
مادامي كه بسياري از پزشكان ايراني و مسئولين بهداشت عمومي در كشور با تن دادن به تحقيرِ بيگانه، در انجام پژوهش اما 

بوده اند كه در نقاط مختلف دنيا با رد كردن تحقير در مورد نمك طعام و انجام هم هشگراني مستقل قصور كرده اند، پژو
:جوامع را در يافته اند مطالعات مستقل، رابطة بين محروميت از نمك طبيعي در غذا با انواع مسايل جسمانيِ امروزِ  

 
 - مطالعات علمي مستقل پيرامون بيماري هاي مرتبط با محروميت از نمك



 

 

                                                                                                                                                                                     

.ابتال به بيمارهاي قلبي و عروقي و مرگ و مير از آنها ريسكفزايش ا  
- Katarzyna Stolarz-Skrzypek, et al. 2011. Fatal and Nonfatal Outcomes, Incidence of Hypertension, and Blood 
Pressure Changes in Relation to Urinary Sodium Excretion. JAMA. 305:17, pp. 1777-1785.  (accessed 4 
December 2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21540421/ 

.نرخ باالتر ابتال به بيماري هاي قلبي و مرگ و مير از آنها  
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34:3, pp. 703–709. (accessed 4 December 2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041211/ 

.لمندان كه عامل شكستن استخوان لگن مي شودافزايش موارد زمين خوردن در سا  
- Benoit Renneboog, et al. 2006. Mild Chronic Hyponatremia is Associated with Falls, Unsteadiness, and 
Attention Deficits. Am J. Med. Jan. 119:1, pp. 71.e1-8. (accessed 4 December 2021) 
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به موجب تحقير سازمان يافته از سوي سازمان بهداشت جهاني، تعداد كثيري از انسان ها، از جمله بسياري از هموطنان ما، 
در فرآيندهاي صنعتي مناسب است را پذيرفته در كارخانه ها و اجبار به استفاده از نمك صنعتي كه در واقع فقط براي استفاده 

اند (مصداقي از خود تحقيري ناخودآگاه) و بر ريسك ابتال به بيماري فشار خون باال و ديگر بيماري هاي مرتبط و در نتيجه به 
تعداد خوشبختانه، اما . وابستگي بيشتر به مصنوعات شركت هاي داروسازي جهان براي خود و خانوادة خود افزوده اند اجبارِ

كثيري از مردم نيز، تحقير بيگانه در كنترل ذهني و رفتاري خود را نپذيرفته اند و به جاي تسليم شدن به ترس و طمع، سؤال 
:نده اپرسيد  

»اگر استفاده از نمك طبيعي ناسالم است چرا قبل از استفاده اجباري از نمك صنعتي يد دار، حال ما بهتر بود؟«  

 
 اميد  عافيت آنگه بود   موافق   عقل كه نبض را به طبيعت شناس بنمايي

تو    باشد   به عزّ  دانايي   دليل  راه  
) به نقل از امام محمد غزالي(گلستان سعدي                               

 بپرس هر چه نداني كه ذلّ پرسيدن

 
تحقيرناپذيري اين افراد و تعدادي از پزشكان متعهد و شجاع كشور موجب شد كه اين روند هالكت بار متوقف شود: استاندارد 

 افزايش بي سابقةمشاهدة  اما. شد اجرايي در كشور ما 1385سال ديماه نمك صنعتي براي مصارف خوراكي در اجباري مصرف 
بيماري هاي مرتبط با اين كنترلِ رفتاري، به تدريج بر تقاضاي آحاد مردمِ تحقيرناپذير از فروشندگان و مغازه داران براي ارائة 

يعني با پشت  !مك طبيعي در تمامي عطاري هاي كشور به وفور يافت مي شدن، 1389تا سال افزود به طوري كه  نمك طبيعي
كردن به تحقير، آحاد مردم سؤال پرسيدند، انديشيدند، مطالعه كردند، تصميم گرفتند و به آنچه با عقل موافق بود اقدام كردند. 

بيماري زاي صنعتيِ آلوده به يد شكست توطئة سازمان بهداشت جهاني، در خصوص اجبار مردم ايران به استفاده از نمك، 
مصداقي تمام نما از نتيجة رهايي بخشِ نپذيرفتن تحقير و بهره گيري از توانايي قابليت و عامليت در مقاومت ضد استعماري 

پذيرش تحقير از سوي نظام پزشكي در كشور ما و قصور مسئولين بهداشت كشور در انجام . است در تمامي جوانب توسعه
و ) قابليت(در شناخت  -حتي اگر بسيار تحصيلكرده باشند  -مستقل نيز مصداقي تمام نما از تضعيف توان انسان ها مطالعات 



 

 

                                                                                                                                                                                     

مسلماً نيرنگ سازمان بهداشت جهاني، كه خود از عامالن پيشبرد اهداف . بر اثر تحقير است) عامليت(عزم و ارادة آگاهانه 
از اين رو بايد . است، به همين جا ختم نمي شود) يزر و جانسون و جانسونمثل فا(تجاريِ شركت هاي بزرگ داروسازي جهان 

هوشياريِ فردي و جمعي نسبت به تحقير، ترس و طمع را حفظ كرد تا از آسيب اين سازمان و ديگر سازمان هاي مرتبط با 
: بيشتر، مراجعه به منابع زير سودمند است آگاهيبراي . نظام سلطه در جهان مصون ماند  

 
 - تبانيِ تجاري / سياسي سازمان بهداشت جهاني با شركت هاي جهاني داروسازي

- S. Ventegodt. 2015. Why the Corruption of the World Health Organization (WHO) is the Biggest Threat to the 
World’s Public Health of Our Time. J Integrative Med Ther. 2:1, pp. 1-5. (accessed 4 December 2021)  
https://www.avensonline.org/wp-content/uploads/JIMT-2378-1343-02-0004.pdf 
-Peter C Gøtzsche. 2017. Deadly Medicines and Organized Crime: How Big Pharma has Corrupted Healthcare. 
London, New York: CRC Press Taylor & Francis Group. 
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1400(  
- Gary Taubes . “The (Political) Science of Salt” Science 281, no. 5379, 14 August 1998, 898-907. 
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)1400آذر  13دسترسي . (علم و سياست پژوهش نمك. 1998. گري تابز -  

www.eabbassi.ir/pdf/NamakArticle3_AbstractforWeb.pdf 

 - فوايد حياتي و سالمت زاي استفاده از نمك طبيعي
- Hilde Bschorr. 2007. Salt is vital to health. Townsend Letter,  October, pp. 99-100. 

: ترجمة فارسي اين مقاله  
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:مراجعه به سايت هاي زير سودمند استو نيز پيشنهادات عملي و آزموده براي اصالح وضعيت موجود،   
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، در اين مورد براي مطالعه و دستيابي به منابع بيشتر. است» چارچوب بندي ذهني«عنوان ديگري براي » مديريت معني«
:بنگريد به  
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269 .84همان، ص  
  

انش بومي در جهان كهدهه از مطالعات د 2كه چاپ اول اين تحقيرنامه منتشر شد، حداقل  1374سال قابل توجه اينكه تا   270
  

ر بسيار پيچيدة درون ايلي و بين ايلي جوامع كوچنده د اجتماعييكي از زمينه هاي اصلي پژوهشي آن مطالعة روابط 
با مشخصاً  در طي زمان، توسعة اين روابط هوشمندانه، ت دانش بوميبر اساس تحقيقا. كشورهاي مختلف است مي گذشت

انگيزة پيشبرد اهداف اين گروه ها در راستاي حفاظت از دارايي هاي مشترك سرزميني، مثل مراتع، بركه ها، ايل راه ها و غيره، 
  : مقالة زير نقطه شروع مناسبي استبيشتر،  مطالعةبراي  .به وجود آمده است

- Maryam Niamir. 1995. Indigenous Systems of Natural Resource Management among Pastoralists of Arid and 
Semi-Arid Africa. In Michael Warren, et. al. eds. Cultural Dimension of Development: Indigenous Knowledge 

Systems. London: Intermediate Technology Publications.  

جوامع كوچنده در حوزة تغذيه، دامپزشكي، استفاده بهينه از  پيچيدگي، تأثير و سازگاري دانش بوميآگاهي پژوهشگران از 
 گونهبراي گردآوري اين مشخصاً موجب شده است كه سازمان هايي تغييرات آب و هواييدارايي هاي مشترك سرزميني و 

اين حرفه . حكايت مي كند هندي گروهي از دامپزشكانِ كوششبراي مثال بنگريد به سايت زير كه از . دناطالعات به وجود آي
:اندتالش كرده در ميان كوچندگان هند  بومي براي گردآوري دانشِ مندان بدون اينكه تحقيرِ استعمار و توسعه را بپذيرند،  

https://www.anthra.org 

.255كالم، ص زيبا  271
  

272 Ernest Renan. 1935. Averroès et l'averroisme: Essai historique. Paris: Calmann-Levy, p.97 

:براي بحث مفصلي از نظرات ارنست رنان و ديگر همفكران او در اروپا در مورد ابوحامد محمد غزالي، بنگريد به  
- Frank Griffel. 2011. The Western Reception of al-Ghazali' s Cosmology from the Middle Ages to the 21 st 
Century. Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies, no.1. (accessed 6 November 
2021) https://www.divandergisi.com/en/Dergi/Makale/31/308 

حداقل در چهار دهة اخير، تعداد كثيري از پژوهشگران اروپايي و آمريكايي به پژوهش دانش بومي در جوامع كهن جهان  273
  

بسياري از علوم دانشگاهي، از  ،گردآوري شدهبومي دانش . از ايشان تا كنون به چاپ رسيده است پرشماريپرداخته اند و آثار 
شناسي،  ميكروب شناسي، ايمني شناسي، شيمي، آب شناسي، روان، مهندسي سازهمعماري و جمله زيست شناسي، طب، 

عمدة كار تحقيقاتي انجام شده در اين . را در بر مي گيرد تاريخ و جامعه شناسي، مردم شناسي، زمين شناسي، باستان شناسي
ط شركت هاي بزرگ جهاني مورد حوزه توسط دانشگاهيانِ جهان انجام شده است و نتيجة اين مطالعات به طور وسيعي توس

براي حذف رقابت در بهره برداري تجاري از اين دانش عظيم، نتيجة پژوهش هاي دانش . بهره برداري تجاري قرار گرفته است
بوده است كه انكار جايگاه علمي  اندازه اياما ميزان تأثير و كارآيي اين علم به . بومي معموالً در دانشگاه ها تدريس نمي شود

بومي و فناوري هاي مرتبط با آن، عين ضديت با علم و تالشي ديگر براي تحقير صاحبان اصلي اين دانش، يعني جوامع دانش 
:براي مطالعه بيشتر در اين مورد، منابع معرفي شده در نوشتة زير نقطة شروع سودمندي است. كهن جهان، است  

، 53، شمارة فصلنامه علوم اجتماعي. در عصر تجارت جهاني شمشيري دو لبه: پژوهش دانش بومي. 1390. اسفنديار عباسي -
)1400آذر  8دسترسي ( .تابستان  

www.eabbassi.ir/pdf/articlebiopiracy.pdf 
گردآوري و تشويق  مرتبط با توسعه نيز بهكه سازمان هاي بين المللي  شناخته شده است اهميت دانش بومي به حديامروزه 

:براي نمونه، بنگريد به. ه اندآن همت گماردفراهم كردن دسترس به   
- UNESCO, Local and Indigenous Knowledge Systems/ LINKS    https://en.unesco.org/links/publications 
274

 cognitive linguistics    )22يادداشت ( 

275  .26-60صص ، علوم شناختي و طراحي ):2(خالقيت ئوپلتيك دانايي و ژ. 1398. اسفنديار عباسي
  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 
276

 conceptual blending 

، درمثل هر حوزة تخصصي ديگر. ، آثار زير نقطة شروع سودمندي است»تصورات مخلوط«براي مطالعة بيشتر در مورد   277
  



 

 

                                                                                                                                                                                     

اما از . به زبان ساده و روزمره نوشته نشده است» وراتتص مخلوط«و » چارچوب بندي ذهني«متون مرتبط با نيز  شناختي علوم
:شده اند نگاشتهبا زباني ساده تر و غير تخصصي تري گان زير دنويسن، آثار در اين مورد موجود ميان آثار  

- Gilles Fauconnier and Mark Turner. 2002. The Way We Think: Conceptual Blending and The Mind's Hidden 

Complexities. New York: Basic Books. 
- Gilles Fauconnier. 1997. Mappings in Thought and Language. Cambridge, GBR: Cambridge University Press.  
- Gilles Fauconnier, et al. 1995. Mental Spaces. Cambridge, GBR: Cambridge University Press.  
278

 mental space 
279

 decomposition 
280

 integration, composition 
281

 blended spaces 
282

 pattern completion  
283

 Gilles Fauconnier and Mark Turner. 2002. The Way We Think: Conceptual Blending and The Mind's Hidden 

Complexities, p. 48. 
284

 elaboration 

.همان    285
  

.  337ص  ،زيباكالم  286
  

.343همان، ص   287
  

288
 impression management 

.مي يابيم، به قلم عباس ميالني »در ايران يتجدد و تجدد ستيز«نمونه هاي متعددي از كاربست اين روش را در كتاب   289
  

در اين متنِ مهندسي شده را مي توان از اين امر درك كرد كه گاه » به گمانم«تكيه كالمِ هدفمند بودن استفادة افراطي از 
ولي نه در مورد احساسات  بگويد،» مگمانبه «تواند چيزهايي كه در خارج اوست مي  نويسنده فراموش مي كند كه در مورد

دروني اش: «البته در كنار الفتي كه امروز با نثر روان بيهقي احساس مي كنيم، احساسي از غربت هم گاه هنگام قرائتش، به 
 گمانم، عارضمان مي شود.» (ص 33)

براي خود، از طريق تحسين از » بي طرفي«ده چگونه براي مخاطب، تصوري از و در نمونه سطورِ زير مي بينيم كه نويسن
:نويسندة مورد انتقادش به وجود مي آورد و سپس او را مي كوبد  

نثر بيهقي، كه اغلب به شعر پهلو مي زند، از شاهكارهاي ادب فارسي . تاريخ بيهقي از جنبه هاي گونه گون اهميتي ويژه دارد«
. رخان و زبان شناسان، از غناي واژگان آن، از سالست بيان و زيبايي تركيبهايش سخن فراوان گفته اندمنتقدان و مو. است

. بيهقي عبارات ديواني و اسناد و مدارك دولتي زمان خود را با وسواسي ستودني و دقتي حيرت آور ضبط و ثبت كرده است
)32ص (» ...روايتش از تاريخ در عين ايجاز، به غايت ريزبين است  

چند صفحه بعد،  ولي  
اين . مورد روايت» حقيقت«بافت روايي بيهقي بيشتر شباهت به حكايت و قصه دارد؛ آفريدة ذهن راوي است نه تابع منطق «

)41ص (» .توالي زماني چنداني ندارد ،روايت  

290 فرديت نقطة مقابل فردگرايي است. اگر فردگرايي را پيشران توسعه در غرب بگيريم، فرديت ذات روحي- رواني و اجتماعيِ
  

تمدن سازي در جوامع كهن بوده و هست. فرديت همان مرتبه اي از آگاهي است كه به سعدي شيرازي اجازه داده است تا 
:را توصيف كند آناينچنين   

به جان آدميت  است  شريف  آدمي  نت نه همين لباس زيباست نشان آدميت  
آدميت  و ميان  نقش ديوار  چه ميان آدمي به چشم است و دهان و گوش و بيني اگر   

 رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت
آدميت  طيران تا ببيني   آي  در  به شهوت  پايبند تو ز   ديدي مرغ   طيران   

 



 

 

                                                                                                                                                                                     

انساني كه يگانگي با هستي را  و براي. مي كند دركفرديت تجربه اي دروني است كه يگانگي هستي را براي فرد قابل 
بدينصورت تجربه كند، توانايي هاي وي در قابليت (شناخت) و عامليت (اراده و عمل) با حسنات اخالقي همراه مي گردد. كما 

: از سعدي شيرازي جلوه گر استدر اين سه بيت اين تجربة دگرگون كننده  اينكه تأثير بنيادينِ  
          يكديگرند اعضاي   آدم   بني  كه در آفرينش ز يك گوهرند

نماند  قرار  را   عضوها  دگر  د آورد روزگار        چو عضوي به در   

نهند آدمي  نامت  كه  نشايد         تو كز محنت ديگران بي غمي 

 
يت، مطالعه متن براي مطالعه بيشتر در مورد روان شناسيِ فرد. شناخته شده در علم روان شناسي است مفهوميامروزه فرديت 

:است مناسبيزير نقطة شروع   
» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني . ترجمه اسفنديار عباسي. تا فرديت با حكايت. 2019. جيمز نوول -  
  )1400آبان  17دسترسي (

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_IndividuationFairytales_Newell.pdf 

روان  اند، متمركز كرده» فرديت«روان شناسان معاصر كه روان كاوي، پژوهش و تأليفات خود را مشخصاً بر  مكتبي ازدر واقع 
از آموزش در جامعه تأكيد  روشيبر ترويج  همچنين جالب توجه اينكه اين روان شناسان. نام گرفته است» فرافردي«شناسي 

و فعاالن اين مكتب  صاحبنظران. دف خود قرار داده استرا براي آحاد مردم ه» فرديت«دارند كه تالش براي درك و تجربة 
پيدا كردنِ فرد نسبت به  و شناخت جويياحياي معرفت كه هدف آن آموزش،  رويكرد بهاذعان كرده اند كه اين روان شناسي 

 يان الهي و ليغ ادمورد تب كه هموارهاست همان رويكردي  در واقعكشف جديدي نيست و ، است »چندگانه به دانستن«رويكرد
حكمت باستاني (همانا «سنت عقالنيِ» ملل) بوده است. آموزش فرافردي راه آشنايي با رويكرد چندگانه به دانستن و فعليت 
يافتنِ عقل را براي دانش آموز و دانشجو هموار مي سازد به گونه اي كه وي مي تواند از توان هاي محدود ذهن خود كه فقط 

 ابتكار عمل براي ايده هاي نو دريافتدر آن را و قابليت هاي عظيم  رود ترفراكاربرد دارد روزمره و زندگي معاش  در كسبِ
كشف و تجربه كند. براي مطالعة بيشتر در مورد روان شناسي فرافردي و آموزش فرافردي، منابع زير نقطة شروع سودمندي 

. است  
- Thomas Bradford Roberts and Frances Vaughan Clark. 1975. Transpersonal Psychology in Education. 
Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation. 
- Roger Walsh and Frances Vaughan. 1993. The Art of Transcendence: An Introduction to Common Elements of 
Transpersonal Practice. The Journal of Transpersonal Psychology, 25:1.  
- Stanislav Graf. 2008. Brief History of Transpersonal Psychology. International Journal of Transpersonal 

Studies, 27:1, January. 

:براي مثال، بنگريد به   291
  

 مولوي
- The Soul of Rumi: A New Collection of Ecstatic Poems, translations by Coleman Barks, Harper One, 2002. 

 نظامي
- The Haft Paikar (The Seven Beauties). Translated from The Persian with a Commentary by C.E. Wilson. 
(accessed 5 November 2021) https://persian.packhum.org/main?url=pf%3Fauth%3D176%26work%3D001 
  

 فردوسي
- Firdawsi. 2017. The Epic of Kings: Hero Tales of Ancient Persia. Helen Zimmern, trans. Sweden: Wisehouse 
Classics. 

 حافظ
- Hafiz, Robert Bly and Leonard Lewisohn. 2008. The Angels Knocking on the Tavern Door: Thirty Poems of 

Hafez. New York: Harper Collins Publishers. 
 سعدي

- Sadi. 1785. Select Fables From Gulistan, or the bed of roses. Translated from the orifinal Persian of Saadi,... By 
Stephen Sulivan, esq. London: Printed for Shepperson and Reynolds. 
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301
 spin 

302
 spin doctor 

303
 cherry picking 

304
 doublespeak 

305
 reason 

306  كه حاوي پند و اندرزهاي اخالقي ايران باستان و » جاويدان خرد«شدن معني خرد، مطالعة متن  براي روشن تر
  

:سودمند است اسالمي است  
: تهران. ترجمة تقي الدين محمد شوشتري، به اهتمام بهروز ثروتيان. جاويدان خرد. 1355. مسكويهاحمد ابن محمد بن  -

.مونترال، شعبة تهران - كانادا مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيلمؤسسة   
ست، مسلماً مرجع قابل توجهي براي ا سروده شده» در ستايش خرد«كه همچنين مروري بر اشعارِ بخشي از شاهنامة فردوسي   

: خردشناسي است  
 كنون اي خردمند وصف خرد بدين جايگه گفتن اندر خورد

دركنون تا چه داري بيار از خ كه گوش نيوشنده ز او بر خورد  
از راه داد  را به  خرد  ستايش  خرد بهتر از هر چه ايزد بداد 

 خرد رهنماي و خرد دلگشاي خرد دست گيرد به هر دو سراي
 از او شادماني و ز اويت غمي است و ز اويت فزوني و ز اويت كمي است

زمان  يك  همي شادمان  نباشد روان  روشن  و مرد  تيره  خرد   
بر خورد   وا  رگفتا  ز    دانا  كه  چه گفت آن خردمند مرد خرد 

را ندارد ز پيش خرد   كسي كو دلش گردد از كرده خويش ريش  
بيگانه داند ورا  خويش   همان ورا    خواند   ديوانه    هشيوار   

دارد به بند  پاي  خرد  گسسته  از اويي به هر دو سراي ارجمند 
چشم شادان جهان نسپري تو بي است چون بنگري خرد چشم جان   

را شناس  خرد  آفرينش  نخست نگهبان جان است و آن سه پاس  
گمان كز اين سه رسد نيك و بد بي  سه پاس تو چشم است و گوش و زبان 

ستايم كه يارد شنود  من  و گر كه يارد ستود را   و جان  را  خرد   
 حكيما چو كس نيست گفتن چه سود از اين پس بگو كĤفرينش چه بود

و نهان    آشكار   همي   ببيني جهان   كردگار     كرده    تويي   
جوي   راه   دانندگان   گفتار  به به گيتي بپوي و به هر كس بگوي  

نغنوي  زمان  يك  آموختن  از سخن بشنوي ن چو يدانش  ز هر   
به بن  نيايد  دانش  كه  بداني سخن   به شاخ ي ياب  چو ديدار   

 



 

 

                                                                                                                                                                                     

رسد كه چهره هاي سرشناس عصر روشنگري، كه عصر نظرورزي نيز نام گرفته است، مثل ديويد هيوم با بيت  بعيد به نظر مي
:زير سر سازگاري داشته باشد  

 خرد رهنماي و خرد دلگشاي   خرد دست گيرد به هر دو سراي
: يا اين يكي  

دارد به بند  پاي  خرد  گسسته  از اويي به هر دو سراي ارجمند 
 

، بدون ذره اي ترديد مصداقي از دوگانه گويي است »نظرورزي«ه از كلمه عقل يا خرد به عنوان كلماتي هم معني با پس استفاد
كه سهواً يا عمداً، با ايجاد ابهام، توجه مخاطب را از اهميت بنيادينِ شناخت خرد و كاربست آن در زندگي منحرف مي سازد و 

.   سي و برهان بر اساس اينگونه ادراكات محدود مي سازداستفاده از فكر و ذهن را فقط به ادراك ح  
307 ايت هاي زير براي برنامه هاي هنري و ادبي ميزان آشنايي مردم با آثار عطار در غرب، براي نمونه، بنگريد به سبراي درك  

  

:الهام گرفته اند كه از اين عارف بزرگ ايراني  
- https://theconferenceofthebirds.net/about/ 
- https://calendar.colgate.edu/event/a_childrens_theater_workshop_production_farid_ud-
din_attars_conference_of_the_birds 
- https://www.events.unsw.edu.au/event/conference-birds-performed-sholeh-wolpe 
- https://mythicmojo.com/2019/07/25/taking-flight-the-conference-of-the-birds/ 
- https://archiv.ruhrtriennale.de/www.2010.ruhrtriennale.de/en/programm/2010/die-konferenz-der-
voegel/index.html 
- https://seechicagodance.com/event/conference-birds-nejla-yatkin-workshop-event 
308 "We’re in the midst of a global loneliness crisis." Los Angele Times, July 11, 2021. 
309 "U.K. Appoints a Minister for Loneliness." New York Times, January 17, 2018. 
310 "Pope Francis decries ‘globalization of indifference." Washington Post, July 9, 2013 
311 "The Tyranny of Experts Review- Taking on the development technocrats." The Guardian, May 5, 2014. 
 
312 "Neglected and Forgotten Spiritual Disciplines Are Being Restored." New York Times, December 7, 1977. 
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»سؤاالت پيش از استخدام«بخش  بنگريد بهن تقيه نيست، كه چيزي جز قانونمند كردبراي اطالعات جامع در اين مورد،   315
  

:در سايت زير  
- Pre-employment Inquiries 
https://www.eeoc.gov/prohibited-employment-policiespractices 

.65همان، ص   316
  

هم ريشه» وقايه«و » تقوي«. مي شودگفته  »تقوي«پناه بردن به عالم درون  ت از قرآن، به عملِعي، به تبدينيدر متون   317
  

چيزي كه  برابرو تقوي يعني حفظ و صيانت از نفس در . در تازي يعني نگهداري شيء از آنچه اذيت و آزار مي رساندوقايه  .اند
:براي مطالعة بيشتر، بنگريد به .است بيمناك از آن  

.850چاپ و نشر نويد اسالم، ص : قم. ترجمه حسين خداپرست. مفردات الفاظ قرآن كريم. 1389. راغب اصفهاني -  
عرفا به  ، مزين به مطالعاتي عميق در مورد خدمات»رساله هاي ايرانوس«وعه مطالعات كم شناخته اما وزين موسوم به مجم 318  

تعداد قابل توجهي از اين رساله ها كه توسط پوياترين انديشمندان غربي . بهتر نفس آدمي است بشريت در جهت شناخت
نوشته شده است، ميراث فلسفي و عرفاني جوامع تمدني جهان، از جمله ايران و اسالم، را منعكس مي كند. در اين رساله ها از 
تحقير خبري نيست. از جمله رساله هاي ايرانوس در مورد حكمت و عرفان اسالمي و ايراني مي توان از نمونه هاي زير نام برد 

:بهره برده است و ديگر عرفاي ايران كه در آن مؤلف از آثار شيخ فريدالدين عطار  
- Fritz Meier. 2017. The Transformation of Man in Mystical Islam. In Papers from the Eranos Yearbooks, Eranos 

5: Man and Transformation. Edited by Joseph Cambell. Princeton: Princeton University Press. 



 

 

                                                                                                                                                                                     
- Fritz Meier. 1960. The Spiritual Man in the Persian Poet 'Attar. In Spiritual Disciplines: Papers From Eranos 

Yearbooks. New York: Pantheon Books. 
 

در آمريكا، متولي برگزاري همايش هاي ايرانوس و » بانك ملون«، مرتبط با »ملون«حمايت مالي از خانوادة  ، با»نبولينگ« بنياد
اين معني است كه  انديشمندان غربي از ارزش دستاوردهاي فرهنگي، محتواي پژوهش ها گواه بر . گردآوري اين رساله ها بود

سياهه اي از انتشارات اين . دنادبي و عرفاني مشرق زمين به خوبي آگاه اند، آنها را مطالعه مي كنند و از آنها درس مي گير
:بنياد در صفحة اينترنتي زير آمده است  

- Wikipedia. Bollingen Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Bollingen_Foundation 

. نطق الطير، بيان وادي معرفتم. بي تا. فريدالدين عطار نيشابوري     319
  

https://ganjoor.net/attar/manteghotteyr/vadi-marefat/sh1 
.9، ص انتشارات بهزاد: تهران. االولياءتذكره . 1373. فريدالدين عطار نيشابوري  320

  

.خسرو نامه، در پرداختن اين داستان. بي تا .طار نيشابوريفريدالدين ع   321
  

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh13/ 

كليدي كه زيبندة جوانمردان است نام برده اند كه حاكي از چند اخالقِمتون به جا مانده در مورد فتوت و جوانمردي، در   322
  

واضع، كرم، عفو، نيستي از منيت، صداقت در گفتار، وفاي به عهد، هنر و سخاوت، تاجتماعي ايشان است، مثل از دغدغه هاي 
در گفت و در عمل، ميهمان نوازي داراي .  ، ميهمان نوازي از هر بيگانه، و حجب و حيا)يميعني اينكه بيكاره نباش(فن 

 از. ديبه شمار مي آ) »دتنظرِ وح«(چرا كه تجليِ اجتماعيِ بينش توحيدي  ه استجايگاهي بنيادين در ميان جوانمردان بود
:                                                                  جوانمرد انتظار مي رفت كه اين رو از  

 
خير و سعادت بر و بر مقتضاي جود عام و رحمت تام، . خلق را همه اجزاي وجود خود بيند و به مثابت اعضا و جوارح داند«

فتوت همه را به نظر محبت اخوان و اقارب خويش بيند و اتصال و پيوند اصلي با ايشان  پس بايد كه صاحب. همه افاضت كند
 فقباطن بود و مبدأ موا درست داند و به مقتضاي اخوت حقيقي و شفقت غريزي، نفع و راحت، همه را ايثار كند تا ظاهر مطابقِ

»...منتها و صورت مناسب معني  
مشتمل بر هفت فتوت نامه، : در رسايل جوانمردي. فه االخوان في خصايص الفتيانتح. 1352. كاشي سمرقنديعبدالرزاق  -

   .55ص انستيتوي فرانسويِ پژوهش هاي علمي در ايران، : تهران. تصحيح و مقدمه مرتضي صراف
)1400مهر  18دسترسي . (ت نامه، گنجورفتو .بي تا. فريدالدين عطار نيشابوري  323

  

https://ganjoor.net/attar/fn/ 
324 .همان 

  

.  41شمارة . درمقام حيرت و سرگشتگي: تارنامه، باب نهممخ .بي تا .فريدالدين عطار نيشابوري 325
  

https://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb9/sh41/ 
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 The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford 
University 
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328

 The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford 
University. 1997, 2014. Mental Images. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (accessed 11 November 2021) 
https://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/ 

آنچه اين پژوهشگران در مورد صور مثالي براي دستيابي به كشفيات جديد علمي مي گويند با آنچه دانشمندان بزرگ قرن 
. د بهره گيري از اين صور براي كشفيات بزرگشان گفته اند كامالً همخواني داردجمله آلبرت انيشتين، در موربيستم، از 

، توصيف كرده انددر كتب خود دان به گفتگو نشسته اند و برخورداري ايشان از علم حضوري را پژوهشگراني كه با اين دانشمن
به جاي «صور مثالي»  از واژة «تفكر تصويري» سخن به ميان آورده اند. الزم به ذكر است كه اين شيوه از تفكر از طريق تخيل، 
با آنچه با خيال پردازي و تصور چيزها در ذهن پردازش مي شود متفاوت است چون در خيال فقط صورت هايي كه ما قبالً از 

 در صورتي كه دانشمندان از طريق تفكر تصويري به ايده ها و دانش هاي كامالً. طريق حس تجربه كرده ايم بازيابي مي گردد



 

 

                                                                                                                                                                                     

جديدي دست مي يابند. شواهد علميِ به دست آمده در اثبات ارتباط بينِ افزايش قابليت انسان براي دريافت انديشه هاي نو از 
و استفاده هدفمند از آن از سوي ديگر را در جاي ديگر مفصالً آورده ايم و » تفكر تصويري«يك سو و باور داشتن به كارآييِ 
.نياز به تكرار آن در اينجا نيست  

در خدمت «طالع رساني سايت ا .4- 11صص  .نوانديشي زير ذره بين علم): 1(ژئوپلتيك دانايي و خالقيت . اسفنديار عباسي -
) 1400آبان  19دسترسي (» اصالح الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity1Abbassi.pdf 
اما در اينجا همين گفته بس كه امروزه كشف ايده هاي نو از طريق خلوت درون، از مفاهيم و مهارت هاي پذيرفته شده در  

تجدد و تجددستيزي در «به بيان ديگر، و بر خالف آنچه نويسندة . قاتي غرب، به ويژه در كشور آمريكاستدانشگاه هاي تحقي
امروز پذيرفته شده در جامعة علمي در كشورهايي است كه ما آنها را  كرده است، كشف و شهود مهارتي كامالً اسپين »ايران

.متجدد مي دانيم  

با بحراني تر. معرفتي خود براي رسيدن به عالم درون و علم حضوري را داراستسنت هاي  ،هر يك از جوامع تمدني جهان  329
  

شدنِ هر چه بيشتر مسايل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي جوامع توسعه زده امروز، تعداد بيشتري از مردم به 
جامعة اياالت متحده، مسايل و تنگناهاي  براي مطالعه اي مردم شناسانه از. برده اندتدريج به ضرورت احياي اين سنت ها پي 

خود، بنگريد امروز در اين كشور به سنت هاي معرفتي بوميان آمريكا جهت حل مسايل  جوانانكنوني آن جامعه، و روي آوردن 
:به  
در «سايت اطالع رساني ) منزل اول و منزل آخر(دو جلد . سفرنامه اي از آن سوي آب: راه كهن. 1380. اسفنديار عباسي -

  )1400آذر  6دسترسي ( »خدمت اصالح الگوي مصرف

www.eabbassi.ir/pdf/The_Novel_part1_Abbassi.pdf 
www.eabbassi.ir/pdf/The_Novel_part2_Abbassi.pdf 

330 رفتار متمدن در جامعه و به جهت ترويجبه عنوان راهي براي تربيت نسل هاي بعد  »اندرز«در اين اندرزنامه ها معموالً به  
  

اندرزها غالباً در شكل سخنان . جا گذاشتنِ نامي نيك از خود پس از سپري كردن عمر در اين دنيا سخن به ميان آمده است
براي مطالعة . قصار و پرمعني پادشاهي عادل و يا حكايات شيرين و جذاب با مضامين اخالقي و زباني شيوا ارائه مي شده است

: سي در تمدن ايراني، پيش و پس از ظهور اسالم، بنگريد بهبيشتر در مورد سنت كهن اندرزنوي  
- S. Shaked and Z. Safa. 2012. Andarz. Encyclopædia Iranica. (accessed 2 December 2021) 

http://www.iranicaonline.org/articles/andarz-precept-instruction-advice 
.2اطالعات حكمت و معرفت، سال دهم ، شماره . يسعدي و طبيعت دوست. 1394. حميد يزدان پرست   331

  

.همان  332
  

333
 frame bridging 

334 David A. Snow, et al. 1986. Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. 

American Sociological Review, 51:4, p. 467. 
.76همان، ص  335

  

.80همان، ص  336
  

.همان 337
  

.81همان، ص  338
  

.88همان، ص   339
  

.دبخش ارزشمندي از متن را تشكيل مي دهن) پانوشت ها و پي نوشت ها(در متون پژوهشي اصيل و معتبر، يادداشت ها    340
  

ترغيب و خواننده را به مطالعة بيشتر وقتي قصد پديدآورندة اثر، محدود كردن ادراك و رفتار خواننده نيست، يادداشت ها 
با ذكر دقيق شمارة (مĤخذ  با اطمينان خاطر كه خواننده مي تواند جايي استاز سوي ديگر، يادداشت ها . ندنمي كراهنمايي 

وجود  از اين رو است كه. و يا مطالعة بيشتر بيابد ويرا به منظور راستي آزماييِ بيانات  ي نويسندهنقل قول ها) صفحه
 ارزشيابي آنها برايو ي آثار ر و اصالت محتوانشانه اي از اعتباهمواره ) كتابداران(= يادداشت هاي مفيد، براي دانش شناسان 



 

 

                                                                                                                                                                                     

اما به همين سياق، يادداشت هاي تهي و بي مورد مي تواند به . ستابوده در مجموعه هاي كتابخانه اي  سودمندآثار گنجاندن 
پيشتر به تالش اين تحقيرنويس در . و در نتيجه نامعتبر بودن متن شناخته شودنويسنده » تظاهر به جامعيت«عنوان نشانة 

(=  روش كالسيك تحقيرز مصاديق اين يكي ا) 91ص . (كرديمتظاهر به جامعيت از طريق يادداشت نويسي بي مورد اشاره 
وي ضمن . در ارتباط با ادعاي وي در مورد قصارنويسي سعدي و قصار نويسي پاسكال و نيچه رخ داده است )تظاهر به جامعيت

سعدي را به «يا كه  »بخش هايي از گلستان نوعي قصار گويي است«اينكه به هيچ منبعي كه در آن كسي ادعا كرده باشد كه 
آثار پاسكال و نيچه را از برجسته ترين  در غرب،«و يا اينكه  باشد» اني به ضد و نقيض گويي متهم كردهتكرار مضامين و زم

:، براي خالي نبودن عريضه اين يادداشت را آورده استباشد» نمونه هاي سبك قصارگويي دانسته  
ايراداتي سخت وارد » يستم سازانس«يكي از مهمترين آثار نيچه، چنين گفت زرتشت بود و آن جا در چند بخش مختلف به «

».داريوش آشوري اين كتاب را به فارسي برگردانده و متأسفانه نسخه اي از آن در دسترسم نبود. مي كند  

.90همان، ص  341
  

.94همان، ص  342
  

براي  تحقيرنويسان كه در فضاي ذهنيِ جعلي و تاريخ گذشتة ،وامع غربياز جمله دستاوردهاي دوستداران طبيعت در ج  343
  

و روانة بازار تعداد كثيري از اختراعات است كه در چند دهة اخير با الهام گيري از طبيعت به وجود آمده  ،نمي گنجد »تجدد«
: براي آشنايي با گروهي از دانشمندان برجسته كه در اين حوزه فعاليت مي كنند، بنگريد به. شده است  

- https://biomimicry.org/ 

ين بار نخست» شديم؟ما چگونه ما « .ندگي در مدت كوتاهي به چاپ هاي متعددي مي رسندمعموالَ ادبيات عقب ما  344
  

 1378نخستين بار در سال » تجدد و تجدد ستيزي در ايران« .رسيد بيست و هفتمبه چاپ  1395د و تا منتشر ش 1374در سال 
.به چاپ هفتم رسيد 1387به چاپ رسيد و تا سال   

345
 liminality 

:يني را جامعه شناسان بدينصورت تعريف كرده اندابنيبفضاي   346
  

چگونگي تحمل دوران تغيير و گذار توسط گروه هاي بزرگ يا كل مطالعة همچنين در ارتباط با ] ابينينيبمطالعة فضاي [«
شرايط ن ايعمر مي گذرانند و چگونه از  ،در ميان انبوهي از عدم قطعيت هايعني در اين فضا،  مكه چگونه مرد .جوامع است

»  .البته اگر هرگز از آن بيرون آيند - بيرون مي آيند   
- Bjørn Thomassen. 2014. Liminality And the Modern: Living Through the In-Between. Burlington, VT: Ashgate, 
p. 1.  

. 54-60ص ص. علوم شناختي و طراحي): 2(ژئوپلتيك دانايي و خالقيت . 1398. اسفنديار عباسي  347 
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

348 براي آشنايي بيشتر با نگرش سيستمي، طراحي سيستمي و مصاديقي از بهره گيري از اين دو براي طراحي سيستم هاي
  

 مردمي و مكمل به منظور خدمت به جامعه، آباداني سرزمين و كسب ثروت، بنگريد به:
در خدمت اصالح «سايت اطالع رساني . كارآفريني اجتماعي با طراحي سيستمي: كسي بيكار نيست. 1395. اسفنديار عباسي -

)1400دي  4دسترسي (» الگوي مصرف  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_syssocentrepAbbassi.pdf 

از تست پي سي آر، به مسئولين البراتوارها اعالم مي كند در سند زير، سازمان بهداشت جهاني با بازنگري در شيوة استفاده   349
  

نتيجة درستي نمي  از سوي آن سازمان براي تشخيص بيمارانِ مبتال به كرونا تأييد شده 2020ژانوية  تاريخ كه شيوه اي كه از
پي  در تستاز كساني كه به بيان ديگر، بسياري . نتيجة مثبت را افزايش مي دهدمذكور احتمال ن دليل كه شيوة دهد به اي

دانشمنداني كه در اين مورد پژوهش كرده اند معتقد اند ! بيماري مبتال نبوده اند اين به احتماالً سي آر جواب مثبت داشته اند،
. وجود نداشته و ندارد جلوه داده مي شود،كه معني ديگر اين ابالغيه اين است كه پاندمي در ابعادي كه   

- WHO. 2021. Nucleic Acid Testing (NAT) Technologies that Use Polymerase Chain Reaction (PCR) for detection 

of SARS-CoV-2. (accessed 8 December 2021) https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-
notice-for-ivd-users-2020-05 



 

 

                                                                                                                                                                                     

درجة بزرگنمايي » سيكل«منظور از (تعداد سيكل هاي مورد استفاده اگر ه، توضيح بيشتر در مورد اين تست نامعتبر اينك
به اين معني كه مي توان با . باالتر باشد، احتمال مثبت شدنِ نتيجة آزمايش بسيار بيشتر است 35توسط آزمايشگاه از ) است

ونا اعالم كرد و آنها را روانة بيمارستان نمود، استفاده از سيكل باالتر تعداد بيشتري از مراجعين را به عنوان مبتال به بيماري كر
تا زمان صدور سند باال از سوي سازمان بهداشت جهاني، غالب . حتي اگر بيماريِ شخص فقط سرما خوردگي جزيي باشد

زمان شروع  و ناگفته نماند كه در سال اول شيوع كرونا و تا. به باال استفاده مي كردند 35آزمايشگاه ها دركشور آمريكا از سيكل 
.  تزريق واكسن در آن كشور، آمريكا از جمله كشورهايي بود كه بيشترين مبتاليان و فوتي هاي مرتبط با كرونا را داشتند  

:منتشر شده استتوسط پژوهشگران مستقل تست پي سي آر نتايج در ارتباط با بي اعتبار بودن  مطلب زير  
- Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, and Michael Yeadon, et al. 2020. External peer review of the RTPCR 
test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: 
consequences for false positive results. ResearchGate. (accessed 9 December 2021) 
https://www.researchgate.net/publication/346483715_External_peer_review_of_the_RTPCR_test_to_detect_
SARS-CoV-
2_reveals_10_major_scientific_flaws_at_the_molecular_and_methodological_level_consequences_for_false_
positive_results 

به تمام البراتوارهاي نيز در آمريكا » مركز كنترل و پيشگيري بيماري«بوده است كه رسوايي نامعتبر بودن اين تست به حدي 
متن اين  .تشخيص كرونا استفاده كنند جهت، بايد از تست ديگري 2021دسامبر  31است كه از تاريخ  هشدار دادهآن كشور 

:هشدار در پيوند زير قابل مشاهده است  
- CDC / Center for Disease Control and Prevention. 2021. 07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for 
SARS-CoV-2 Testing (accessed 20 December 2021) 
 https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-
2_Testing_1.html 

اي ريوي در بيمارستان هاي آمريكا معترض شده اند كه چرا پس از ظهور كروناتعدادي از پرستاران بخش بيماري ه  350
  

قبال به اين پرستاران تأكيد مي شد . تغيير كردبه ناگهان پروتكل هاي مراقبتي و درماني در اين بخش از بيمارستان ها ويروس، 
، ديگر فعاليت هاي به راه رفتن ان را در طي روزآنبايد  مبتال به امراض ريوي كه به منظور بهبودي هر چه سريعتر بيمارانِ

اما پس از اعالم همه گيري كرونا، به اين پرستاران دستور داده شد كه از تكان . و استفاده از هواي آزاد تشويق كرد فيزيكي
يكي از اين پرستاران، زير  يدر ويدئو. ممانعت كنندبپرهيزند و از بازگذاشتن پنجره و درها نيز  دادن بيماران در اين بخش جداً

در برابر پنلي  ه در آن به كار مشغول بود، در مورد مشاهدات خود در بخشي كمراقبت از بيماران ريوي بقهسال سا 30با بيش از 
. از قانونگذاران ايالت كاروليناي جنوبي در آمريكا شهادت مي دهد  

-Health Impact News. 2021. Pulmonary Nurse of 31 Years Testifies How He Unknowingly Killed Patients 
Following Covid Protocols. (accessed 10 December 2021)  https://healthimpactnews.com/2021/pulmonary-
nurse-of-31-years-testifies-how-he-unknowingly-killed-patients-following-covid-protocols/     
- Global Research. 2021. Nurse Testifies Unknowingly Euthanized People. (accessed 10 December 2021) 
https://www.globalresearch.ca/sc-nurse-testifies-unknowingly-killing-covid-patients-guy-euthanized-
people/5759911 

همچنين در مورد مشاهدات خود در  وي. گزارش مي كنداو از تعداد مرگ و مير باال به دليل پيروي از اين پروتكل نادرست 
 در طول ماه هاي خدمت خود. پذيرش بيماران در اين بخش حكايت مي كندافزايش و » ها مثبت«ات فاحش در تعداد تغيير

 ها، بخش در نتيجه باال رفتن تعداد مثبت ناظر بود كه با باال رفتن تعداد سيكل هاي تست پي سي آر وبارها  در اين بخش او
محكوم به مرگ بودند، حتي اگر فقط به هر حال پر از بيماراني مي شد كه با در نظر گرفتن پروتكل نادرست،  بيماران ريوي

پايين آمدن فاحش تعداد پذيرش ها با كاهش تعداد سيكل ها به دستورِ مسئولين، اين  .مبتال به سرماخوردگي جزيي بودند
ر پروتكل درماني و نوسانات دستوري در تعداد سيكل هاي مورد استفاده توسط آزمايشگاه ها پرستار را متوجه رابطة بين تغيي

به تشخيص وي، ويروس كرونا مسئله اي واقعي است اما اينكه به دستور مسئولين بهداشت كشور، بيمارستان  ها به تعداد . كرد
تلفات «ل درماني بر تعداد فوتي ها براي باال بردن آمار پذيرش خود در بخش بيماران ريوي مي افزودند و از طريق تغيير پروتك



 

 

                                                                                                                                                                                     

و استمرار ترس در جامعه و  انعكاس آن در رسانه ها بهره مي بردند عملكردي خالف اخالق، ضد انساني و جنايتكارانه » كرونا
. بوده است  

 
سيكل هاي تست تشخيصي براي راهي  آيا استفاده از پروتكل كشندة بيماران در بيمارستان ها از يك سو و دستكاريِ تعداد

به بيمارستان ها از سوي ديگر، راهي براي هماهنگ كردنِ موج هاي پياپي كرونا در سراسر » مثبت ها«كردن تعداد بيشتري از 
اين سؤالي است  ؟نبوده است... جهان به منظور سوق دادن مردم به سوي تزريق سريع واكسن، دوز اول، دوم، سوم، چهارم و 

.واهد موجود در اين زمينه در ذهن بسياري از ناظران به وجود آورده استكه ش  
 

توسط فوراًاين خبر كه . از رسانه ها پخش شد در محل تزريق چندي پيش خبر مغناطيسي شدنِ بدن واكسن زده ها  351
  

تحقيقات مستقل  انجام جديد براي حوزه ايكشورهاي ديگر به عنوان برخي از اعالم شد در » كذب«و  »شايعه«نظام پزشكي 
ذرات نانو به نام  »ام آر ان اي«نوع  كه تا كنون در واكسن هايتحقيقات نشان داده است  نتيجه اين. در نظر گرفته شد

كوانتوم «همراه با نانوذره ديگري به نام اين ماده كه . جديدي نيستاختراع  گرافناكسيد . يافت شده است» گرافناكسيد «
كاربرد پيدا كرده به اشكال متفاوت در صنايع مختلف  ل كندرساناي موجود در كامپيوتر ها عم همانند مواد نيممي تواند » دات
زنده  اتبه قلم تعدادي از پژوهشگران ايتاليايي آمده است، استفاده از آن در موجود) 2015(اما همانطور كه در مقالة زير . است

.خطرناك و سمي است  
- F. Perrozzi, S. Prezioso and L. Ottaviano. 2015. Graphene oxide: from fundamentals to applications. J. Phys. 

Condens. Matter 27  (accessed 10 December 2021) 
https://www.researchgate.net/publication/268794464_Graphene_oxide_From_fundamentals_to_applications 

 
واكسن هاي ) »نتتپ«(اسناد ثبت اختراع با اين نام، در  ، مشخصاًنانو ذرهاين وجود دن اكسيد گرافن، و به دليل سمي بو

و با استناد به سند  »كارن كينگزتون«خانم شركت فايزر به نام  كاركنان سابقاما به گواهي يكي از . يافت نمي شود نامبرده
اين واكسن خود از تركيبي از نانو ذرات  ،ي ام آر ان اي استسن هاثبت اختراع واكسن مدرنا كه الگوي اصليِ تماميِ واك

هاي نانو ذره اي، آنچه مولكول هاي ام آر ان اي نام گرفته است نمي توانست » كپسول«بدون اين . ليپيدي تشكيل شده است
اصطالحاً موسوم به (ابجا و نانوذره هاي اكسيد گرافن و كوانتوم دات فقط يكي از افزودني هاي ن. وارد سلول ها بشود

. است كه اين مواد ليپيدي در واكسن هاي ام آر ان اي مأموريت حمل آنها را پيدا كرده اند) »ادجوانت«  
 

در صفحة نخست اين پتنت را . متن كامل پتنت واكسن ام آر ان اي در پيوند زير، از سايت شركت مدرنا، قابل مطالعه است
متن هاشور زده به رنگ زرد، معرفي خالصة اين تركيب از نانو ذرات ليپيدي . ضر آورده ايمهاي متن حا در پيوست 9تصوير 

. است كه براي اهل فن فراهم شده است  
- MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF SECRETED PROTEINS (accessed 10 December 2021) 
https://www.modernatx.com/sites/default/files/US10703789.pdf 

اين مخلوط معموالً براي حمل و تحويلِ انواع نانو ذره ها و داروها كه داراي مأموريت، مواد و آدرسي خاص براي اثركرد در بدن 
اين تركيب مي تواند به طور مدت دار و زمان بندي . به كار مي آيد) مثل اعضاي داخلي بدن يا غده هاي سرطاني(بيمارند 

سند ثبت اختراع زير حاوي . ن قرار داده اند، از نوع دارو يا مواد ژنتيكي، را به عضو هدف در بدن برساندشده آنچه در آ
: اطالعات در مورد يكي ديگر از موادي است كه توسط اين تركيب حمل و تحويلِ سلول ها داده مي شود  

- LONG CIRCULATING NANOPARTICLES FOR SUSTAINED RELEASE OF THERAPEUTIC AGENTS (accessed 10 
December 2021) https://timetofreeamerica.com/wp-content/uploads/5-
Nanoparticle_Discs_US20100216804A1.pdf 

تهيه شده اند كه » دوسه تاكسل«براي تحويل ماده اي به نام  ديسك شكلِ توصيف شده در اين سند ذراتبه طور مشخص، 
دوسه تاكسل دارويي است كه در شيمي ) »يوست هاپ«در  10ر تصوي(. ام آر ان اي تأييد شده استوجود آنها در واكسن هاي 

حاوي دارويي  چرا واكسن كرونا بايد. را از كار مي اندازدسيستم ايمني بدن عمالً برخي از سرطان ها به كار مي رود و  درمانيِ
خانم كينگزتون معتقد است كه اين دارو ابداً نبايد است؟ كاري عقالني آيا اين ؟ مي  اندازدسيستم ايمني فرد را از كار  باشد كه



 

 

                                                                                                                                                                                     

در واكسن كرونا باشد. مطمئناً اين سؤالي است كه تحقيقات مستقل توسط پژوهشگران ايراني مي تواند براي پاسخ دادن به آن 
 بكوشد.  

  
در واكسن هاي ام آر ان اي ي جا و بي مورد به تشخيص خانم كينگزتون، ب پتنت زير براي نانو ذرة ديگري است كههمچنين 
. است قرار گرفته  

- COMPOSITE MAGNETIC NANOPARTICLE DRUG DELIVERY SYSTEM (accessed 10 December 2021) 
https://soar.wichita.edu/bitstream/handle/10057/17167/Asmatulu_Misak_Yang_Wooley_Composite%20mag
netic%20nanoparticle%20drug%20delivery%20system_2017_10_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

اگر كسي بعد از تزريق واكسن تجربة جذب فلزات در محل تزريق را داشته به خاطر اين . اين نانوذره خاصيت مغناطيسي دارد
معرفي خالصة اين نانو ذره را ي برابه رنگ زرد،  خوردهدر پيوست هاي متن حاضر، متن هاشور  11 تصويردر . نانو ذره است

لكه هاي نوراني كه در بزرگ نمايي محتواي واكسن ديده مي ، 12در تصوير . براي اهل فن جهت مطالعة دقيق تر آورده ايم
ودار ترسيم شده اي در اين پتنت را نشان مي دهد كه مغناطيسي ، نم13وير تص. شود، همين نانو ذره هاي مغناطيسي است

يكي از كارهاي محوله به اين نانوذرة مغناطيسي ايفاي نقشِ نگهدارنده يا ميزبان، براي نانو ذرة . أييد مي كندبودن آن را ت
.  و كوانتوم دات است» نانو لولة كربني«تركيبيِ اكسيد گرافن با نام عموميِ   

:يدپتنت روش ساختن نانولوله هاي كربني داراي توانِ نيمه رسانايي را در پيوند زير بياب  
- METHOD FOR MAKING SEMICONDUCTING SINGLE WALL CARBON NANOTUBES.(accessed 10 December 2021) 
https://patentimages.storage.googleapis.com/48/36/7e/3a53f00ecaa4ff/US8916454.pdf 

:را در ويديوي زير  ببينيد كينگزتونو مصاحبة كامل خانم   
- Stew Peters. 2021. Finally Admitted. Stew Peters with Karen Kingston. (accessed 10 December 2021) 
https://ugetube.com/watch/finally-admitted-stew-peters-with-karen-
kingston_WIlOpYmFLfFSetQ.html?__cf_chl_jschl_tk__=FVAx7.CxND23lu_8gYhWygyqU6rja09dyyCMOPQQYIE-
1639141982-0-gaNycGzNCD0 

قابل توجه اينكه وجود نانوذره هاي نيمه رسانا كه توسط خانم كارن كينگزتون به صورت اسنادي افشا شده است، توسط 
ويال هاي واكسن مدرنا، جانسون و جانسون و فايزر به طور معلق در مرتبه،  400، با بزرگنمايي اسپانيايي و آمريكايي پژوهشگران

ست زير، پزشكي آمريكايي ضمن ارائة تصاويري از نانوذره هاي فلزي، از نورهاي رنگارنگي نخ ويدئويِ در. مشاهده شده است
پژوهشگر ديگري از دانشگاهي در . دشو دات ساطع ميكوانتوم سخن به ميان مي آورد كه بنا بر تأييد خانم كارن كينگزتون، از 

ر ويدئوي دوم نه تنها عكس هايي از اين ذرات ارائه مي اسپانيا كه با گروه بزرگتري از پژوهشگران آن كشور همكاري دارد، د
  . دهد، بلكه ادعا مي كند كه اين ذرات قادر به ارسال پيام هاي راديويي از طريق استاندارد بلوتوث اند

- Stew Peters. 2021. Dr. Carrie Madej, Internal Medicine Specialist. (accessed 10 December 2021) 
https://www.bitchute.com/video/WjQlZ8y2PGlc/ 
- Stew Peters. 2021. Bioweapon Shots Contain Wireless Nanosensor. 
(accessed 10 December 2021) https://www.bitchute.com/video/pliCWe47Ong3/ 
اسناد و تصاويري كه در اين ويدئوها ارائه مي شود اگر اثبات درستي بيانات اين محققين نباشد، حداقل بايد انگيزة الزم براي 
تكرار اين آزمايشات در كشور ما براي راستي آزمايي آنها به وجود آورد. اول بايد پرسيد كه آيا نظام علمي/ پژوهشي كشور از 

زيرمجموعة معاونت علمي ( »كانون پتنت ايران«از حة زير ؟ صفاين ناخالصي هاي مشكوك در واكسن هاي خارجي باخبرند
گواهي مي دهد كه ايشان از افشاگري هاي خانم كينگزتون مرتبط با وجود نانوذره هاي نيمه رسانا كه حاوي  )ت جمهوريرياس

. در واكسن هاي ام آر ان اي است بي خبر نبوده اند» اكسيد گرافن«  
- Iran Patent Center. n.d. Do Pfizer and Moderna's COVID-19 Vaccines Contain Graphene Oxide? (accessed 10 
December 2021) https://en.patentoffice.ir/paper/5379/Do-Pfizer-and-Moderna%27s-COVID-19-Vaccines-
contain-Graphene-Oxide? 

نگاشته شده است، چيزي جز تكذيب اين خبر و آنهم با استناد به ) بدون ترجمه فارسي(اما در اين صفحه كه به زبان انگليسي 
. و اظهارات منفي شركت واكسن ساز ديده نمي شود خبرگزاري رويترز ،سازمان بهداشت جهاني از سويمنتشر شده  متون

ديده  مشكوك در واكسن ها اين ذراتتأييد وجود براي رد يا  ايرانيان تحقيقات مستقلنتايج دراين صفحه هيچ اشاره اي به 



 

 

                                                                                                                                                                                     

! چشمگير است عجيب و و مدرنا سايت براي دفاع از آبروي شركت فايزر حالي است كه تالش نويسندگانِ ايناين در . نمي شود
شركت چيني توليد كنندة واكسن كرونا، نيز اقدام به توليد و آزمايش واكسن هاي ام آر  سينوفارم، 2021مبر سپتاحداقل از ماه 

. كرده است ان اي  
- Primrose Riordan and William Langley. 2021. China’s Sinopharm seeks to develop its own mRNA Covid 
vaccine. Financial Times, September 6. (accessed 10 December 2021) https://www.ft.com/content/91cbc7ef-
808d-448a-a832-2384f045dc35 

قبولِ دربست واكسن هاي ام آر ان و از آنجاييكه ايران تعداد كثيري از واكسن هاي خود را از چين تهيه مي كند، اين ميزان از 
پژوهشي و نظام پزشكي كشور براي انجام مطالعات مستقل نگران / اي، بدون هيچگونه كنجكاويِ علمي از سوي نظام علمي 

. كننده است  
 

قل ست كه خود را نه مجاز به انجام تحقيقات مستام پژوهشي/علمي مسئولين »تحقيرپذيري«از آشكار مصداقي اين در واقع 
براي يافتن حقيقت مي دانند و نه ملزم به اطالع رساني به عامة مردم، نمايندگان منتخب ايشان و ديگر مسئولينِ سياسي و 

اين به نظر مي آيد كه . اجرايي كشور براي تصميم گيريِ برتر در انتخاب راه ديگري براي حفاظت از بهداشت و سالمت جامعه
قشر از تحقيرشدگان كه تا حد بي حسي تحقير را پذيرفته اند، مرعوب از خودنمايي هاي علمي/تكنولوژيكي غرب، رفتارهايي از 

خود نشان مي دهند كه عيناً منطبق بر مراحل توصيف شده در «نظرية شيزموجنيس» (صص 23-20) است: مادامي كه 
خود را حفظ مي »  عقب ماندة«انِ مسئولين كانون پتنت ايران با پخش اين خبر به زبان انگليسي فاصله بين خود و هموطن

/ كنند و عمالً مانع رسيدن اين اطالعات حساس و حياتي به ايشان مي شوند، در عين حال به سلسله مراتب نظامِ علمي 
چرا كه شك كردن در . پژوهشي جهان اطمينان خاطر مي دهند كه در راستي آزمايي چنين اخباري هيچ اقدامي نخواهند كرد

پروهشي ايران ممكن است كه از ديدگاه /است و نظام علمي » عقب ماندگي«رونا و واكسن هاي آن، عين ويراست رسمي ك
. از قافلة علم و تمدن به نظر آيد» عقب مانده«، مثل ساير ايرانيان، »پيشرفته«همقطاران خود در كشورهاي   

 
به تبديل وي بايد وارد بدنِ فرد بشود تا  اد از اين ذراتچه تعدسؤال پيش مي آيد كه با توجه به اينكه نانوذرات بسيار ريز اند، 

مستلزم انجام مطالعات مستقل  نيز مثل بسياري از سؤاالت ديگر؟ پاسخ به اين سؤال شودمام عيار ه اي تفرستنده و گيرند
، مي توان حدس )دوز 3، 1400آذر  20تا به امروز (اما با توجه به اينكه تعداد دوزهاي واكسن هاي كرونا رو به فزوني است . است

ديكته شده از سوي سازمان بهداشت جهاني كه دستورالعمل اجرايِ الكترونيكي آن به  زد كه رژيم اجباري تزريق واكسنِ
در تأمين نيازهاي  از اهرم هاي معيشتي و محدود سازي شهروندان استفاده با )15يادداشت (، تكشورهاي عضو ارسال شده اس

.ادامه خواهد يافتچند دوزي كه الزم باشد ، تا هر اساسي خود  

 
گروهي از پژوهشگران مستقل و پزشكانِ تحقيرناپذير پس از افشا شدنِ اخبار سؤال برانگيز در مورد عوارض سوء واكسن   352

  

توزيع  در ارتباط با گرفتن مجوزاين شركت ايشان خواستار دريافت تمامي اسنادي شدند كه . ز اين شركت شكايت كردندفايزر ا
. واكسن در كشور آمريكا به سازمان غذا و دارو تسليم كرده بود  

 
:متن دستور دادگاه براي آزاد كردن اين اسناد محرمانه و اسناد محرمانة شركت فايزر را در سايت زير بيابيد  

- Public Health and Medical Professionals for Transparency https://phmpt.org/court-documents/ 
، پس از 2021فوريه  28تا  2020دسامبر  1كه در پيوند زير براي دانلود مهياست، در بازة زماني بين  ،بر اساس يكي از اين اسناد

مورد عوارض نامطلوب از جمله ابتال به كرونا و فوت  158000بيش از  كشور ديگر جهان، 60توزيع واكسن در آمريكا و در بيش از 
. گزارش شده است  

- 5.3.6 postmarketing experience.pdf  (5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE 
EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021, pp. 6-) 
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf 



 

 

                                                                                                                                                                                     

در همين گزارش، جدولي از عوارض و تعداد افراد . جان باختندنفر  1223 ،شدندت گوناگون، دچار مشكالي كه نفر 48000از 
بايد افزود كه اين مصدومين و فوتي ها افرادي بودند كه قبل از . عوارض آمده استاين هر يك از مرتبط با مصدوم و فوتي 

اما عالوه بر كرونا، بسياري از آنان . د كه با تزريق آن در برابر كرونا مصونيت يابندتزريق واكسن كامالً سالم بودند و اميد داشتن
اين سند تعداد  پيوست هايدر . بيماري هاي گزارش شده شامل موارد زير بوده است. به بيماري هاي ديگر نيز مبتال شدند

:  كثيري از عوارض احتمالي ديگر نيز آمده است  

- Blood and lymphatic system disorders عوارض مرتبط با خون و سيستم لنفاوي         
- Infections and infestations   (covid19) نفر مبتال        1927، 19عفونت ها، مشخصا كويد    

- Injury, poisoning and procedural complications مصدوميت و مسموميت ها هنگام تزريق       
- Musculoskeletal and connective tissue disorders بيماري هاي عضالني، استخواني و بافت هاي همبند     
- Nervous system disorders بيماري هاي سيستم عصبي           
- Respiratory, thoracic and mediastinal disorders بيماري هاي تنفسي، سينه و ميان سينه 
- Skin and subcutaneous tissue disorders يماري هاي پوستي و زير پوستي   ب   
 

از زمان صدور سند باال، پژوهشگران مستقل با پيگيري آمار مرتبط با استفاده از واكسن كرونا در آمريكا تالش كرده اند كه 
 چيزي كه به طور آشكار واكسن نيست اما واكسن ناميده مي شودمشكوك مردم را از پيامدهاي دريافت محتويات نامعلوم و 

نفر دچار  665000در آن كشور، نزديك به  2021نوامبر   19تا  2020دسامبر  14بر اساس اين پيگيري ها، از تاريخ . بر نگه دارندباخ
نفر به مصدوميت  56000نفر جان خود را از دست دادند و بيش از  8900از اين تعداد نزديك به . شدند بعد از تزريق عوارض شديد

: ي جزييات بيشتر و اطالعات بروز، بنگريد بهبرا. شديد مبتال گرديدند  

- The Defender: Children's Health Defense, News and Views . 2021. Omicron Variant Sends Vaccine Makers’ 
Stocks Soaring, as VAERS Data Show 913,000 Reported Adverse Events After COVID Vaccines. (accessed 11 
December 2021) https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-omicron-vaccine-makers-stock-
adverse-events-deaths/ 
در ارتباط با بحث اصلي پژوهش حاضر، تفاوت بين تحقيرپذيري در نظام پزشكي و نظام علمي/پژوهشي كشور ما از يك سو و 

از سوي ديگر، تحقيرناپذيري اعضاي سايت بين المللي اي كه اسناد محرمانة فايزر را افشا كرده است، تأثير عظيمِ تحقيرپذيري 
، هر چه به او و بي اراده بدون شناخت ،گروه تحقيرپذير، بي حس. را نشان مي دهد پذيرندگانتحقير رفتاريِو  يذهنكنترل بر 

گروه  اما. تا كه به او به ديدة حقارت ننگرند چون مي خواهد خود را به قدرتمندان منسوب كند مي پذيردمي گويند را 
كساني كه تحقير را نمي پذيرند به مشاهدات خود . مرعوب قدرتمندان نيستتحقيرناپذير كنجكاوي مي كند و مي پرسد چون 

اقدام ند و جوياي حقيقت اايشان . باور دارند، چيزها را همانطور كه هست مي بينند، و از اينكه تحقير شوند باكي ندارند
آنان كه تحقير را مي پذيرند، ديگران را تحقير مي كنند تا ايشان را مجبور به همراهي با  .جاهالنه را سرآغاز تباهي مي دانند

.خود كنند، اما تحقيرناپذيران يافتن حقيقت و اشاعة آن به ديگران را وظيفه و افتخار خود مي دانند  
 

سؤاالت بسياري مطرح. قابل توجهي از مقاالت پيرامون مبدأ اين عفونت بوديم شاهد انتشار تعداد ،درابتداي شيوع ويروس  353
  

دستكاري ژنتيكي بشر  ناشي ازچگونه از خفاش به انسان قابل انتقال شده است؟ آيا اين ويروس مرگبار  كرونا ويروس مثالً. شد
يط رها شده است؟ اين البراتوار در كدام كشور بوده از البراتوار در مح!) يا عمدي؟(با ويروسي بي خطر بوده كه به طور اتفاقي 

:براي نمونه نگاه كنيد به .؟ و نظاير اينهاو فرد يا افراد خاطي كه بوده اند است  
- Jonathan Latham, PhD and Allison Wilson, PhD. 2021. A Chinese PhD Thesis Sheds Important New Light On 
The Origin of the COVID-19 Coronavirus. Independent Science News. May 11. (accessed 24 Decemeber 2021) 
https://www.independentsciencenews.org/commentaries/a-chinese-phd-thesis-sheds-important-new-light-
on-the-origin-of-the-covid-19-coronavirus/ 



 

 

                                                                                                                                                                                     

سناريويِ احتمالي در مبدأ اين ويروس، به اين نتيجه مي رسند كه بيش از اينكه  در اين گزارش، پژوهشگران پس از مرور چند
بر اين سؤال كه كدام البراتوار مقصر بوده است تمركز شود، بايد پرسيد چه كس يا كساني طراح و حامي ماليِ چنين 

. آزمايشاتي بوده اند  
 

 مرگ و مير ناشي از آنها، افشايافشاي مصدوميت و ان اي و واكسيناسيون با واكسن هاي ام آر فرآيند جهاني اما با شروع 
 لطمات و تلفاتنگهداشتن ميزان محرمانه تالش هايِ شركت فايزر براي  برمال شدنِمشكوك در ويال ها، و  هايِنانوذره  وجود

بر اثر تزريق واكسن، نظر پژوهشگران مستقل بيشتر به آيندة اين بيماري و سرنوشت بشر در ارتباط با واكسن كرونا و كمتر به 
گذشته و مبدأ ويروس كرونا معطوف شده است. طبعاً وجود انكارناپذير نانوذره هاي نيمه رسانا در واكسن ها سؤالي بنيادين 

چرا بايد كس يا كساني اقدام به داخل كردنِ نانوذره هاي نيمه رسانا به بدن ميليون ها انسان كنند؟     كه مطرح كرده است  

همة جهانيان، پژوهشگران به اختراع خطرناك و تحميل آن به نام واكسن به  ايننه زني هاي مرتبط با داليلِ احتماليِ در گما
كه نيز وجود دارد  اختراعات به ثبت رسيده اي. اشاره مي كنند )»هومانيسم - ترانس«(= » فرابشريت«ديدگاه فرادارويني 

اينگونه . را توصيف مي كنند) كامپيوتر(شين فزاري بين مغز آدمي و ماچگونگي شيوه هاي مختلف ايجاد ارتباط سخت ا
اطالعات نيز از سوي برخي از پژوهشگران به عنوان انگيزه هايي براي داخل كردنِ نانوذره هاي نيمه رسانا به بدن انسان ها، 

. بدون رضايت ايشان، آورده شده است  
وسيلة افزودنِ توانايي  حيات بيولوژيكي خود بهبه مراتب باالتر از  انساناه فرابشريت، شيوه هاي باز كردن ر مروجين ديدگاه

 به بيان ديگر، ترانس هومانيست ها معتقد اند كه از آنجاييكه تكامل. به كالبد طبيعي او را در بر مي گيرد الكترونيكيهاي 
، به مرتبة و هوش مصنوعي ند به كمك ماشينموجودات با رسيدن به مقام بشريت پايان يافته است، انسان فقط مي توا طبيعي
.گام برداردتكامل خود بعدي   

 
كه تئوري تكاملِ داروين با حمايت افرادي چون توماس هنري هاكسلي وارد برنامه هاي درسي  زماني، يعني 19ن از پايان قر

. گرديد» آفرينش«جايگزين داستان مدارس در انگلستان شد، ايدة تكامل فيزيكي انسان از نوع ميمون، تفكر غالب در غرب و 
تكامل بشر به چه صورتي قرار است مادي به تكامل بشر اين سؤال را پيش مي آورد كه پس از اين مرحله،  اما اين نگاه صرفاً

 كيبي از يافته اند كه بايد الزاماً تر» انسانِ پيشرفته اي«ادامه يابد؟ برخي از صاحبنظران غربي پاسخ به اين سؤال را در ايجاد
هومانيسم همچنين بر - جنبة ديگري از ترانس )»هاپيوست «، 15تصوير (. و تنِ آدمي باشد) مشخصاً هوش مصنوعي(تكنولوژي 

عمومي براي ادامة مباحث خود » مرگ هراسيِ«هومانيست ها از  - از اين رو، ترانس. تمركز داشته است» ناميرايي«دستيابي به 
به معني زنده نگه داشتن بيماران در سرماي زير صفر تا وقتي كه پيشرفت هاي (زيستي در قالب فعاليت هايي چون سرما

از مرگ در غرب باعث شده است كه با پيشرفت  افراطي ترس. نيز بهره برده اند) پزشكي بتواند بيماري هاي آنان را مداوا كند
اما از سوي . وري مورد استقبال قرار گيردهوش مصنوعي در چند دهة اخير، اينگونه مباحث از سوي شركت هاي بزرگ فنا

ديگر، به علت پيامدهاي فاجعه بار و كامال شناخته شدة علم و فناوري هايِ سلطه جويانه غرب، تعداد كثيري از صاحبنظران، 
رفاً مادي به رويكرد صدر مورد پيشينة تاريخي اين  كما اينكه هم اكنون آثار متعددي. اين ديدگاه را شديداً به نقد كشيده اند

بسياري از اين آثار ترانس هومانيسم را تفكري بي . و فناوري هاي مرتبط به چاپ رسيده استتكامل و ناميرا ساختن بشر 
» عقب ماندن«اساس و جنون آميز و برخي آن را گام بزرگ بعدي بشر در تكامل خود مي دانند كه غافل شدن از آن مترادف با 

:اوست  
- Ernest Becker. 1973. The Denial of Death. New York: Simon and Schuster. 
- Lewis Mumford. 1934. Technics and Civilization. New York: Harcourt, Brace. 
- Mark O'Connell. 2017. To Be a Machine: Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Furturists 

Solving the Modest Problem of Death. London: Granta Books. 
 
- Ray Kurzweil. 2005. The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Viking. 



 

 

                                                                                                                                                                                     

تأثير ترس بشر مسير نابخردانه اي كه بشر در علم و فناوري انتخاب كرده است و سه اثر اول در اين چهار نمونه، طور كلي، به 
مادي را ريشة بسياري از دردها و رنج هاي بشر، مثل جنگ،  تكاملِناميرايي از طريق دستيابي به براي وي يرايي و تالش از م

بي بهره » چارچوب بندي ذهني«روش تحقير كنندة كه از  در كتاب چهارم،اما  .و استعمار مي دانند ، نسل كشينژادپرستي
تالش كرده است كه عبور از تن مادي انسان توسط هوش مصنوعي  ، مؤلف»گيينكَت«با برجسته كردنِ مفهومي به نام  نيست،

 »فرديت«گذشته و رسيدن به  در سنت هاي تمدنيِ بشر» تعالي«مفهوم با  مترادف، را جاويدان به نوعي آدم آهنيِ اوو رساندن 
رسانه اي، موجب ابهام و انحراف توجه متوسل شده است كه از منظر سواد  »دوگانه گويي«او بدينوسيله به نوعي . جلوه دهد

اين در حالي است كه مقايسه آنچه نويسنده در خصوص اتحاد مغز انسان با كامپيوتر پيش بيني كرده است . مخاطب مي گردد
آفريش «از سوي ديگر همانند قياس كردن نقاشي شكوهمند و ماندگار ميكل آنژ موسوم به » فرديت«از يك سو و دستيابي به 

) »وست هاپي«، 17ير تصو(هومانيسم از اين نقاشي  - با كاريكاتوري است كه منتقدين ترانس )»هاپيوست «، 16تصوير (» آدم
. كشيده اند  

    
اختراعي  ساختهاز جمله اختراعات جديدي كه فرآيند برقراري ارتباط سخت افزاري بين بدن انسان و ماشين را ممكن و اما 

و به مالكيت شركت مايكروسافت، در »  ارز كه از داده هاي فعاليت هاي بدن كار مي كندسيستم رمز «است كه با عنوان 
. آمريكا و در جهان، به ثبت رسيده است  

- Microsoft Technology Licensing LLC . 2020. US US20200097951A1  Cryptocurrency system using body activity 
data. (accessed 10 Decembet 2021) https://patents.google.com/patent/US20200097951A1/en 
- MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC. 2020. WO/2020/060606. Cryptocurrency system using body 

activity data. (accessed 10 Decembet 2021)   
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606    

:در متن اين پتنت، فناوريِ مورد نظر به طور خالصه بدينصورت توصيف شده است  

 
در اين . فعاليت هاي بدن انسان مرتبط با وظيفه اي كه به او محول شده است را مي توان براي استخراج رمز ارز استفاده كرد«

فرد نيز قادر است . ه به فرد متصل است به او مي رساندراستا، سروِرِ چنين سيستمي ابتدا وظيفه اي را از طريق دستگاهي ك
حس گري كه در فرد قرار گرفته و يا در دستگاهي كه به او متصل است نصب شده فعاليت . متقابال با سرور تماس برقرار كند

يز كه بخشي از سيستم رمز ارز ن. داده ها بر اساس فعاليت هاي فيزيكي كاربر گردآوري مي شود. هاي كاربر را حس مي كند
اين سيستم است، پس از مرور داده هاي دريافت شده از فعاليت هاي فرد و راستي آزماييِ آنها، اقدام به ايجاد رمز ارز براي 

»  .پرداخت به او مي كند  
 

اين در . ارتباط سخت افزاري بين مغز انسان و ماشين محقق شده است، »نورالينك«در اختراع ديگري توسط شركتي به نام 
 رايانهوي به رايانه و بالعكس، فرمان هاي افكار انتقال  اختراع تعداد كثيري الكترود كه توسط ربات در مغز فرد كاشته مي شود،

انجام شده است، كامپيوتر توانسته است  اتاز اين اختراع بر حيوان تا كنون كه اتيدر آزمايشظاهراً . به مغز او را ميسر مي سازد
ميموني ظاهراً ، يكي از اين آزمايشاتدر . حركت اعضاي خود، قبل از اينكه حركت صورت بگيرد، را ثبت كندقصد حيوان براي 

براي اطالع بيشتر در اين  ».با افكارش پينگ پونگ بازي مي كند« ست،ا شدهتراشة كامپيوتري نصب الكترود و كه در مغزش 
  :ه نصب تراشه اي مشابه در مغز انسان خواهد كرد، بنگريد بهاينكه اين شركت در آينده اي نزديك اقدام بخبر مورد و 

- USA Today. 2021. Elon Musk’s brain-implant startup Neuralink could shift to human trials in 2021.  USA 
Today, April 13 (accessed 10 December 2021) 
https://www.usatoday.com/videos/tech/2021/04/13/elon-musks-brain-implant-neuralink-could-test-people-
soon/7203613002/ 
 
آيا از طريق تزريق مواد نيمه رسانا به ميليون ها انسان، كساني در صدد ايجاد چنين ارتباطي براي تودة كثيري از مردم اند تا 

كه در زمان استعمار براي كنترل بردگان استفاده  به جاي غل و زنجير ؟دا از طريق ذهني و رفتاري كنترل كننبهتر بتوان آنها ر
توسعه كه بعد از جنگ جهاني دوم براي سپردن كار تاراجِ هر سرزمين به ساكنان آن طراحي كنترلي مي شد و يا سيستم هاي 



 

 

                                                                                                                                                                                     

كه  استتي اينها سؤاال مسلماً شاهد شكل گرفتن سيستم جديدي براي استفادة انسان از انسان است؟هم اكنون تاريخ آيا شد، 
نمي توان بي اعتنا از كنار آنها عبور كرد. و بدون ترديد، انجام مطالعات مستقل تنها راه دانستن بيشتر و عملكرد سنجيده در 

.ارتباط با رخدادهاي تاريخساز امروز جهان است  
 

ال از يك سوعجيب در واكسن كرونا و خبر صدمات و تلفات با محتوياتتعجب آور نيست كه پس از برمال شدنِ    354
  

در مورد سالمت خود و آينده  نمي پذيرند،آن در چندي از كشورهاي اروپايي، مردمي كه تحقير را شدن تزريق  و اجباري
عالوه بر اين، با انتشار اخبار مرگ و مير بيشتر در ميان . فرزندان خود نگران اند و دليلي براي تزريق واكسن جعلي نمي بينند

واكسن زده ها در مقايسه با آنان كه واكسن نزده اند، مقاومت در برابر واكسن اجباري رو به فزوني بوده است به طوري كه 
.امروز ميليون ها نفر در اروپا كه دوز اول را قبال دريافت كرده اند حاضر به دريافت دوزهاي بعدي نيستند  

 
مقالة زير از مجله اي تخصصي (پزشكي) و گزارش پايين تر از دولت اسكاتلند بر آسيب پذيري بيشتر واكسن زده ها صحه مي 

: دنگذار  
- S. V. Subramanian and Akhil Kumar. 2021.  Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 
68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology, September. (accessed 
17 December 2021) https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10654-021-00808-7.pdf 

 شهرستان در اياالت متحده، 2947كشور جهان و  68، به دست آمده از بررسيِ داده هاي گردآوري شده از يافته هاي اين تحقيق
اند در مقايسه با كشورهايي  داشتهدرصد واكسيناسيون  10كمتر از  كشورهايي كه، مارياز نظر ابتال به اين بينشان مي دهد كه 

مي دهد  نشان ي اين محققينهمچنين يافته ها. در وضعيت بهتري قرار دارنددرصد واكسيناسيون داشته اند  75كه بيش از 
. تي است كه از واكسن به دست مي آيدكه ايمني طبيعي كه با ابتال به بيماري به دست مي آيد بسيار بيشتر از مصوني  

- Public Health Scotland. 2021.  COVID-19 Statistical Report, As at 22 November 2021 
Publication date: 24 November 2021. (accessed 17 December 2021) 
https://publichealthscotland.scot/media/10462/21-11-24-covid19-publication_report.pdf 

) به ويژه دوز دومي ها(از كشور اسكاتلند، نگاهي دقيق تر به مقايسه بين نرخ مرگ و مير واكسن زده ها  رسميدر اين گزارش 
دوز دومي ها در ستون دوم از  تعداد فوتي هايِ. ميسر شده است) »پيوست ها«،  18تصوير ( 53و واكسن نزده ها در صفحة 
.هاي واكسن نزده ها در ستون دوم از سمت چپ قابل مشاهده و مقايسه است طرف راست و تعداد فوتي  

 
از دستورات استبدادي سازمان بهداشت جهاني را مغاير  خودتبعيت كوركورانة دولت هاي  در اروپا و آمريكا همچنين معترضين

را آزادي هاي اجتماعي  و فرديدر حفاظت از حقوق مي دانند و انجام وظيفة دولت هاي خود با ارزش هاي مردم ساالري 
در هفته هاي اخير رخداد اعتراضات خياباني در اين كشورها باال گرفته است، براي مثال بنگريد به گزارشات  .مطالبه مي كنند

: زير  
- The Guardian. 2021. Tens of thousands protest against compulsory Covid jabs in Austria. December 11 
(accessed 19 December 2021) https://www.theguardian.com/world/2021/dec/11/tens-of-thousands-protest-
against-compulsory-covid-jabs-in-austria 
- DW. 2021. COVID: Why are so many people against vaccination? (accessed 16 December 2021) 
https://www.dw.com/en/covid-why-are-so-many-people-against-vaccination/a-58264733 
 

كارلو «اسقف اعظمِ كليساي كاتوليك،  مثال براي. نيز ساكت نمانده اندو آمريكا در اروپا و پيروان مسيحيت در اين بين، مراجع 
بشريت مي نامد  خدا وبر عليه ، بلكه جنايتي از سوي خداوند در ايتاليا شيوع كرونا را نه يك مصيبت مقدر شده» ماريا ويگنو

همه  در مورد واكسن و بسياري ديگر از جزييات اوكامل وي شامل نظرات  بياناتبراي مطالعة . كه نبايد در برابر آن سكوت كرد
:، بنگريد بهگيري اين بيماري  

- Carlo Maria Vigeno. 2021. Truth over Fear: Covid-19, the Vaccine, and the Great Reset. RUTH OVER FEAR: 
COVID-19, THE  VACCINE, AND THE GREAT RESET. Inside the Vatican. March 25 (accessed 17 December 2021)  
https://insidethevatican.com/news/vigano-the-pandemic-the-suspect-of-a-disturbing-criminal-conspiracy/ 

 



 

 

                                                                                                                                                                                     

واكسن كرونا، پژوهشگران اقدام به گردآوري اطالعات در مورد راه حل هاي مؤثر، براي خنثي كردن اثرات نامطلوب  355  

جملگي  ، حتي آنهايي كه توسط سم شناسان پيشنهاد شده اند،بي شك اين راه حل ها. سم زدايي كرده اند مهيا و ارزان جهت
نياز به مطالعة بيشتر از طريق تحقيقات مستقل دارند. اما برخي از اين پژوهشگران همچنين به روزه اشاره كرده اند، راه حلي 

فوايد سم زدايي روزه قبال از . از تصميم خود پشيمان اندكه واكسن جعلي را تزريق كرده و  ارزان و مهيا براي استفادة كساني
:طريق مطالعات علمي به اثبات رسيده است  

- Herbert M. Shelton. 1993. The Science and Fine Art of Fasting. Natural Hygine Press.  
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