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 خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران
 گفته آيد در حديث ديگران

 مقدمه مترجم
تفاوت  به هم پيوستهيك واقعيت  جهان به صورتنِ با ديدن و تجربه كرد ،جهانبيني توحيديگفتگو در مورد مفهومِ 

از طريق تعقل، آن  بهم پيوستة اجزايِ جهان و درك ارتباط تالشي براي شناختدر حكمت اسالمي، » طبيعيات« .دارد

اين اگر چه به داليلي، توجه انديشمندانِ ايراني در چند سدة اخير به طبيعيات كمرنگ شده، . بوده است مشاهده و تجربه

اين . كاربرديِ عظيمي در عصر حاضر براي تعامل سازنده با طبيعت است استعدادهايداراي  سنتيمجموعه از علوم 

مي  توصيفرا » سو« قومطبيعيات در ميان  دانشِ، آمريكا سرخپوستانِمعاصر از تبار  انِدانشمنديكي از به قلم مقاله، 

قادر است تعامل بشرِ صنعت زدة كهن  جوامعِمِ وعلاين با ندان امروز دانشم آشنايي مجددكه  معتقد است يسندهنو .كند

تواناييِ به ظاهر خارق العادة  ،نويسنده كليديِ يكي از نكات. كم ضررتر كند در نتيجهاخالقي تر و  ،با طبيعت را امروز

ن تواناييِ حكماي سو نه وي تصريح مي كند كه اي. است »خلقِ موجودات و پديده هاي طبيعي از هيچ«بوميانِ سو در 

 گاهيِاتكا به آبا . بوده است ايشان به طبيعتعلميِ لكه به لحاظ احاطة ، بآنان قدرت هاي ماوراء الطبيعهبرخاسته از 

در چرخه هاي طبيعي ورود قادر بودند كه  اين حكما، جهان مادهبين چيزها و پديده ها در  روابط از گستردهو  ژرف

، يا به بيان ديگر، پديدار شدن موجودات جديد را تسهيل ابداعموجود،  رابطه هاي الزم بين چيزهايِ پيدا كنند و با ايجاد

                                                                                                                                         .كنند

                                                           

:اين نوشته ترجمة مقاله زير است  1
  

Vine Deloria. 1999. If You Think About it, You Will See That It Is True, in Spirit and Reason: The Vine 

Deloria , Jr. Reader. V. Deloria et al. eds. Golden Colorado: Fulcrum Publishing. 

. پانوشت ها و زيرخط ها از مترجم است  
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قدماي حكمت  وسيع دانشِ، بخشي از در اين حوزة علمي در بين دانشمندان ايرانياخير  به رغم كم توجهي و ركود

خلق از «براي ملموس تر كردنِ موضوعِ . هنوز پابرجاستاقوام ايراني  در قالب دانش بوميِ، در مورد طبيعت اسالمي

در پايان » ضميمة مترجم«ايران را در نمونه هايي از دانش بومي  ،دانشِ پيچيدهاين و نشان دادن كارآييِ عظيمِ  2»هيچ

، كه نياكان ما را در بهره گيري از طبيعت، بدون تخريب طبيعيات اطالع رساني در مورداميد است كه با . متن آورده ايم

و فناوري هاي  محض از علوم جوان امروز به جاي تقليد انديشمندان و دانشمندانِو تحليل بردن آن، مدد مي كرد، 

 و دانش توليد در نتيجهو  پژوهش و كاربرد دانش بومي،يادگيري از طبيعت، غرب، در جهت  انحصارطلبانة زيانبار و

نسل حاضر با مسايل بغرنج و پرشماري در اقتصاد، مديريت منابع طبيعي و حفاظت از  .سوق يابند 3فناوري هاي مناسب

 حكمتعالقة اين نسل به ، و اخالق كنار الهيات طبيعيات در مطالعةاحياي  با شكي نيست كه. محيط زيست روبروست

                                                                                                    شاء اهللا ان. خواهد شدبيشتر اسالمي 

ران در حركت به سوي علمي كه ناظر به كليت حيات باشد مشروط به توان و تمايل فالسفه و متفك

داده هاست تا ايشان  تفسيرعلوم مختلف براي فاصله گرفتن از روش هاي كنوني براي دسته بندي و 

بتوانند وحدت تجربه در عالم محسوسات و شناخت در عالم معقوالت را درك كنند. براي انجام اين 

آيا واقعا ما مي . مهم الزم است كه ما ابتدا سواالتي بنيادين در مورد اهداف علم را پاسخ گوييم

كنيم؟ در چه سطحي از شناخت علمي مي » پيش بيني«يا  »توصيف« فقط خواهيم با استفاده از علم

خواهيم از علم براي توصيف يا پيش بيني استفاده كنيم؟ شناخت و معرفت علمي نسبت به جهان 

استفاده براي داده اطراف ما قرار است به چه صورت براي كاربرد، ساماندهي شود؟ سامانه هاي قابل 

ند؟ چگونه مي توان داده هاي بدست آمده از ا هاي مختلف گردآوري شده در سطوح مختلف كدام

از طريق پديده ها را در كنار داده هاي ديگري كه از طريق مشاهدات ساده و يا  علت و معلولِ ةمطالع

                                                                            گذاشت؟ مي آيدبه دست  الهام و شهود

                                                           

2 عبارتدر زبان انگليسي . براي اشاره به اين پديده استفاده مي كردند» احداث«در مقابلِ » ابداع«حكماي اسالمي از واژه  
  

.به كار برده مي شود  creation ex nihilo 

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech.htm       براي نمونه هايي از فناوري هاي مناسب، مراجعه شود به: 3
  

از . 1394139413941394. اسفنديار عباسي :، بنگريد بهپايدار براي مطالعه بيشتر در مورد فناوري مناسب و جايگاه آن در علم نوين و توسعه
)1394139413941394آذر  22222222دسترسي . (مقاومتيد اوريِ مناسب، اقتصاجهانبيني توحيدي، نوآوري در علم و فن: وابستگي به پيوستگي  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_sciwisapptech.pdf 
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و نوع نگاه ايشان به جهان  غربي مردمان غيرِ دانش بوميِ ةبرخي از متفكران غرب اقدام به مطالعاخيراً 

 اقوامِبخشي از اين تالش متاثر از سليقه هاي زودگذر در افكار عمومي است كه . طبيعت كرده اند

مي و افسانه اي اعصار پيشين را خيال انگيز  ةبكر و دست نخورد عتبومي و ارتباط ايشان با طبي

 طالبِ پژوهشگران واقعاً در اين تالش ها. اصيل استجدي و  ،اين تالشاما بخشي ديگر از . پندارد

 واقعيت اين است كه حتي با ظهور نظريه هاي انعطاف پذيرترِ. اند انديشه هاي جديدو  نو افق هاي

نشانه هاي موجود حاكي است كه  ،در فيزيك كوانتومي 4»عدم قطعيت«يه نسبيت و علم جديد مثل نظر

ما در بسياري از علوم به بن بست رسيده ايم و ايده هاي جديد از ديگر منابع مي تواند افق هاي 

بع ااين منرا يكي از و چرا دانش اقوام بومي جهان . گسترده تري در مطالعات علمي به وجود آورد

                                                                                                     ؟ندهيم قرارجديد 

اين . نيز محدوديت هاي جدي داشته استاقوام  دانش بوميِ ةدر مطالع ي جديتالش هاحتي اما 

در اين  به طور مثال،. استتباسِ جزيره اي و تخصصي از دانش بومي بوده محدوديت ها برخاسته از اق

اطالعات در حوزه گياه شناسي، روش هاي صيد ماهي، روش هاي گردآوري مي توان به تحقيقات 

اشاره  سفالگري، سامانه هاي آبياري در كشاورزي و مديريت جنگل ها با سوزاندن كنترل شده آنها

در  6صورت هاي ازليين ب شباهت هايدر حال بررسي  5در روانشناسي، پيروان يونگهمچنين  .كرد

تالش ، در نمونه اي ديگر. اندبومي  اقوامِ افسانه ايِ و شخصيت هايِ محبوب و قهرمانانِفرهنگ غرب 

اين اقوام براي شناسايي خواص شفابخش برخي از گياهان بهره برداري  شده است كه از دانش بوميِ

گري و رفع اختالف از طريق تجارب بوميان در روش هاي ميانجي ازدر علوم قضايي نيز . شود

مجازات طرف مقصر تأكيد  فقط بركدخدامنشي، براي اصالح سيستم هاي قضايي غربي كه تا كنون 

دانش بومي مردم غير از  خاصاما اگر چه اين بهره برداري هاي . شده استداشته است الگوبرداري 

قياسي بين  ةكنون هيچگونه مطالعاست، تا  مفيد افتادهگسترش نظام هاي فكري غرب بهبود و غربي در 

. معرفت شناختي در طبيعت انجام نشده استاوت فمتدانش بومي و دانش رسمي به عنوان دو رويكرد   

                                                           
4
 indeterminacy  

.روانپزشك و انديشمند سوئيسي و بنيانگذار روانشناسي تحليلي   Carl Jung, 1875- 1961 
5
  

6
 archetypes  
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غربي توسط دانشمندان غربي اين باور است  جوامع غير يكي از داليل محدود ماندن يادگيري از دانشِ

اند كه در تاريخ عقب مانده و نتوانسته اند بشري هزاران سالة تمدن  ازبازماندگاني ، بومي اقوامِ كه

 ،به زعم خود ،گاه دانشمندان علوم رسمي دليل اين عقب ماندگي را. كننديشرفت پمانند ساير جوامع 

 7»اينكا«سرخپوستانِ ايشان مي پرسند  ،مثال. شكست جوامع غير غربي در شناخت موثر طبيعت مي دانند

 اًصرف از منظر اين انديشمندان، دانش غير غربي نساختند؟ يلبمكه از  چرخ خبر داشتند چرا اتو

آنچه ، نادرست از اين ديدگاه. برخاسته از تالش هاي ابتدايي بشر براي توضيح اسرار عالم هستي است

شاهدي بر انگاشته مي شود، به عنوان مكانيكي طبيعت  بدوي در كنترلِ به اصطالح انسانِ شكست

است  از اين رو .گرفته مي شودمفاهيم و اصول كلي به شكل انتزاعي  در ر تفكرو ناتواني او د جهالت

بوميان  پنداشته مي شود به اين معني كه» ماقبل علمي« ،روشِ مردمان بومي در گردآوري اطالعات كه

و قادر به درك تفكر نمادين و مطالعة بي طرفانة طبيعت، به  ده اندبه علت و معلول بي توجه بو

كج  ،خواهيم ديددر اين نوشته اين باور، همانطور كه  .در علم رسمي متداول است، نيستند صورتي كه

     . فهمي ِتعصب آلودي است كه در حق مردمان بومي روا داشته شده و كامال غلط و بي اساس است

رافشان سامان يافته و فلسفي در شناخت جهان اطنظام فكريِ در واقع، مردمان بومي به همان اندازه از 

. نندتفاوت آنها صرفا در نوع داده هايي است كه گردآوري مي ك. بهره مندند كه دانشمندان غربي

مكانيكي چيزها و پديده ها از جمله اهداف  تعيين چگونگي عملكرد صرفا تفاوت ديگر اين است كه

بيين استعداد باالي براي نشان دادن اعتبار و فايده دانش بومي و تي مفيد راه. نيستانديشمندان بومي 

اين است كه بخشي از دانش جهان  آن براي الهام بخشيدن و افزودن به مجموعه دانش رسميِ كنوني

يك قبيله بومي را در نظر بگيريم و معلومات ايشان و اينكه چگونه اين اطالعات را بدست مي آورند را 

                                                           

.داشتند سكنيآمريكاي جنوبي است كه در سرزميني كه امروزه پرو ناميده مي شود  اين نام در اشاره به قبيله اي از بوميان   Inca
 7
  

و  به دست مهاجران اسپانيايي تحت سلطهميالدي  1572157215721572بوميان قاره آمريكا به شمار مي آيند كه در سال از  ملتاينكاها بزرگترين 
.درآمدنداستعمار اروپاييان مهاجم   
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چند بخش از يك گزارش تاريخي در در اينجا مي خواهم ابتدا  ،نيتبا اين  .مورد بررسي قرار دهيم

                                                .را بياورم 8»تي تان سوِ غربي«مورد فلسفه يكي از قبايل  به نام 

 ديدگاه سرخپوستي

صخره « در مستقر 9»ميك جي بيد«به نام مسيحي ، يكي از مبلغين 1919191919191919در اواخر ماه اوت سال 

داكوتاي  انجمن تاريخ ايالت«موزه دارِ  11،»ورمملوين گيل«نوشته اي كه به آقاي در دست  ،10»ايستاده

اين نوشته از نخستين و . ارسال كرد، باورهاي قوم تي تان سو غربي را توصيف كرده است »شمالي

. محسوب مي شود 12»چي په وا«ديگري به نام  قبيلةمعتبرترين اسناد موجود در مورد دانش اين قوم و 

نسبت به دانش خود را معلوم مي كند و خواننده را در مورد  قوم سووي بيد با سرخپوستان نظر گفتگ

ه آنها معرفي ب 13»هري بويز«كه بيد و يكي از دوستان وي به نام  رسمينسبت به دانش  ايشانديدگاه 

                                                                                                 .مي سازد، آگاه كردند

:بيد در اين گزارش مي نويسد. اين گفتگوها به نحو شگفت آوري امروزي و مدرن به نظر مي رسند  

زنده است كه در حال  افراديك تكه سنگ، در واقع مجموعه اي از  ، مثالكه هر شئ ندقوم سوِ غربي باور داشتمردم در «

 )14»يجاوي ك«يا به زبانِ بوميان ( و مقيد نيست اال در چارچوبِ قلمرويي كه خالقِ كل و اين حركت محدود. حركت اند

جايي فقط باستدالل مي كردند كه اين محدوديت جا ايشان. براي هر نوع از موجودات در طبيعت مشخص كرده است

بسط دارد كه در كل عالم  چيزهاست و ذهن و شعور و روحِ موجودات اين امتياز را 15)»نِن َكَت«(محدود به جسمِ 

             ... آراسته گردداست ) 16»ونيا«(ح بزرگ كه شايستة روويژه اي  اگر بتواند به مرام و ادبِفقط  داشته باشد، اما

                                                           
8
 Western Teton Sioux 

9
 A. McG. Beede 

هاي محافظت شده وقلمر. قوم سو در اياالت متحدة آمريكاستنام يكي از قلمروهاي محافظت شدة   Standing Rock 
10

  

مين هايي گفته مي شود كه طي پيمان هايي كه بين دولت فدرال و قبايل بومي آمريكا بسته شدهبه سرز  (Indian Reservations) 

. رفته استدر اختيار سرخپوستان قرار گ  

11
 Melvin Gilmore 

12
 Chippewa 

13
 Harry Boise 

14
 oicage 

15
 tancan 

16
 Wonya 
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محدود به گروه  ،مجموعه اي از اشخاص متحرك است يديگر اين باور كه يك تكه سنگ يا هر شئِناگفته نماند كه 

همانطور . بلكه بسياري از افراد از توانايي خود در رؤيت درون اشياء سخن مي گويند ،قبيله نيست از مردمِ اين خاصي

از تكه سنگ را ببينند و  يككه ما قادريم به يك بيشه نگاه كنيم و درختان آن را ببينيم، مردمِ اين قوم قادرند درون 

نمي  و شگفت آوريچيز عجيب  خن مي گويند آن راسرخپوستاني كه از اين توانايي س. خبر دهندتركيبات داخلي آن 

                                                                            .و من دليلي براي شك كردن در صداقت آنها ندارمدانند 

در تمام . نباشندوجهي نظر بسياري از دانشمندان چيزهاي قابل تمكه چه بسا از  تاريخ هر ملتي شامل افسانه هايي است،

آيا اين افسانه ها صرفا يك سري داستان هاي سرهم بندي شده . پررنگ دارد نيا حضوريو سرخپوستان، يافسانه ها

اما پيرانِ ] شايد ما با درك ديدگاه سرخپوستان مسئله داشته باشيم لذا[؟ ونيا واقعا منشأ اثري حقيقي استيا اينكه  ؟است

                                                      ... لي در درك ديدگاه و روش علمي ما ندارندسرخپوست به هيچوجه مشك

آنها به خوبي تالش علمي براي درك و . سرخپوست به هيچوجه دشوار نيست ريش سفيدانِبه فهماندن روش علمي 

خواهند مي ] غير سرخپوستان[ي فهمند چرا آنها به خوبي م. حتي كنترل فرآيندهاي طبيعي توسط بشر را درك مي كنند

ساده و نيز براي آنان مفهوم اتم و الكترون . كننداز نيروهاي طبيعت براي پيشرفت فردي و ترقي نوع بشر بهره برداري 

مفاهيم علمي با آنچه ايشان از طبيعت مي دانند  ،براي آنان. كامال درك مي كنندنيز را  انتفكر شيميدان .جذاب است

                                                                                                                           .تطبيق است قابل

داكوتاي شمالي، من و هري بويز هشت ماه متوالي در ميان  در 17»كوه هاي الك پشتي«در كوه هاي موسوم به 

به درخواست وي من به او اجازه دادم كه به ريش سفيدان سرخپوست در قبيله هاي چي بنا  .زندگي كرديمسرخپوستان 

يكي از دانش آموزان برجسته وي موسوم ... از طبيعت دارد را بياموزد ]ما[ روش علمي و دركي كه علم 18»ريك«په وا و 

به  را ي كه آموختنداز روشرا آموزان  تمامي دانش نتيجه گيريِ) »طالعخورشيد «به معني (پير  19»سكانككو ا ساكان«به 

بشر  .غلط نيست، اما از توضيح بسياري از چيزها عاجز است. روش علمي شما ناكافي است« :خالصه كرد اينصورت

را به  اوبا روح خود انسان را هدايت كند و  20»مانيتوِ بزرگ«چگونه مي تواند راه پيشرفت خود را پيدا كند، مگر اينكه 

                                                          ».چون عدالت، سخاوت و ميهمان نوازي پايبند نگه دارداخالقي صفاتي 

 

                                                           
17

 Turtle Mountains 
18

 Cree 
19

 Sakan' ku Skonk (Rising Sun) 
20

 Great Manitoo 
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در نتيجه گيري ها شباهت  

اين سرخپوستان آزاد زيسته بودند . چند بند باال شامل شمه اي از دانش ريش سفيدان سرخپوست است

را حفاظت شده زيست مي كنند در قلمروهاي كه وستان زندگي سرخپ كنونيِ و هرگز محدوديت هايِ

اگر . نپذيرفته بود سوء تاثيرِ غرب و تبليغاتيِ ياز نظام هاي آموزش هنوز ايشانذهن . تجربه نكرده بودند

شباهت هايي وجود دارد، اما همين شباهت ها حقيقت بين ديدگاه سرخپوستان و دانش رسمي چه 

مدرن از  سرخپوست و دانشمندانِ ريش سفيدانِ: ايد به دقت بررسي كنيمد كه ما بژرفي را پنهان مي كن

اين دو گروه از داده هايي استفاده مي كنند كه اگر . دو راه مختلف به نتيجه گيري هاي خود مي رسند

                                                                             .در كنار يكديگر قرار گيرند به هيچوجه قابل قياس نيستند

اشاره كرد، توجه ريش سفيدان سرخپوست بيشتر معطوف به مسيري اخالقي  طالعهمانطور كه خورشيد 

از نظر ايشان تمام دانش، اگر قرار باشد مفيد واقع گردد، بايد . براي ادامه حركت نسل بشر بوده است

 انسان علمِبراي قابل قبول نيست كه  ،شدر رويكرد سرخپوستان به دان. متوجه همين هدف باشد

از منظر ريش . قائل شويمكه در آن زندگي مي كند و محيطي جامعه موجوديتي مستقل و جدا از 

او در  ي كهتجاربكلية  :سفيدان سرخپوست، دانش انسان برخاسته از تجارب فردي و اجتماعيِ اوست

، اشباحهايي كه او از ارواح در مراسم،  در مشاهدات دقيق در طبيعت و نيز پيام ،زندگي روزمره

رؤياهاي خود دريافت مي كنددروني و  كشفيات.                                                                

اينگونه تجارب هيچ يافته اي را مردود يا نامربوط نمي  طريق ازرسيدن به شناخت سرخپوستان در 

دانستند و باور داشتند كه بايد كليه دانسته ها را جزو دانش موجود گنجاند و يافته هاي جديد را به 

از نسل  بسياري از چيزهايي كه مردم مي دانستند همچنانكه. آنچه از قبل گردآوري شده بود ربط داد

اين دانسته ها آنها را قبول مي  با ايمان به درستي و اعتبارِصرفا هاي گذشته به آنها رسيده بود و مردم 

صرفا اميدوار بودند كه زماني در طول  ايشان. آنها را تجربه نكرده بودند شخصا حتي اگر خود ،كردند

                                                               . شوندل يعمر خود به درك شخصي اعتبار آنها نا
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شاعري از اهالي ايالت ك بَل«به نام  22»اوگالال«حكيمي از قبيله با  21»جان ناي هارت« براسكا به نام ن

اين مصاحبه در مورد باورها و روش هاي شناخت شناسي زمان . مصاحبه كرد )»گوزنِ سياه«( 23»لكا

سو كه به آن چپق  ةقبيل پق مقدسِچگونگي دريافت چ يكي از موضوعات اين گفتگو. هاي پيشين بود

 سرخپوستان دشت«ين چپق در اجراي مراسم ويژه از ا. بود نيز مي گويند 24گوساله بوفالو سفيد

در آنان بانويي بر مردم ظاهر شد كه ابتدا به روزي ، گوزنِ سياهبه نقل از . استفاده مي كردند 25»نشين

مورد موازين اخالقي، اجتماعي و ديني آموزش داد و سپس به آنها آموخت كه چگونه با نيروهاي برتر، 

داستان، بلك الك  در پايان. تماس برقرار كنند شودپق استفاده مي از طريق مراسمي كه در آن از چ

آيا دقيقا به همين . اين داستاني است كه تعريف مي كنند« :براي مدتي سكوت اختيار كرد و گفت

و اين » .حقيقت داردكه اما اگر نيك بينديشي، خواهي ديد . اتفاق افتاده باشد، من نمي دانم صورت

 يك بيانِ صرفا ايماني و اعتقادي نيست، بلكه يكي از اصول معرفت شناسيِ سرخپوستان است.           

سرخپوستانِ قبيله سو غربي براي شناخت جهان پيرامون خود تمامي تجارب خود را در نظر مي  پس

با عمالً  كشفيات خود راعلم غربي . و اين برخالف روش علمي در شناخت شناسيِ غرب است .گرفتند

روش علميِ غرب معتقد . بسيار مهم مي دانندايي به دست آورده است كه سرخپوستان حذف داده ه

در  توسط هر مشاهده گرِ بي طرف،كه  است كه ايده ها، مفاهيم و تجارب تنها وقتي قابل قبول اند

دانشي كه خارج از اين  ةهر گونه داده يا مجموع. قابل بيان و قابل تكرار باشد ،شرايط آزمايشگاهي

در مطالعات ترتيب،  بدين. اندارد قرار بگيرد را بايد به لحاظ فقدان اعتبار كافي مردود دانستاست

در نظر گرفته شود در حاشيه هم شود و اگر  گذاشته مي افراد كنار تجارب عاطفي و احساسيِعلمي، 

                                                                                                          . قرار مي گيرد

                                                           
21

 John Neihardt 
22

 Oglala Sioux 
23

 Black Elk 
24

 White Buffalo Calf Pipe 
25

 Plains Indians  
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براي خود قايل شده اين است كه كليه داده ها مي بايد در  ي غربعلمروش محدوديت ديگري كه 

چگونگي طبقه  26»نهتوماس كو«به نقل از . و درك باشد حاكمِ فعلي قابل تفسير چارچوبِ باورهايِ

كنوني  27را منظومه فكريِ ،يا خير انداصال قابل تفسير  بندي داده ها و اينكه آيا داده هاي به دست آمده

به نقل از وي، منظومه فكري يك جامعه علمي معياري را در اختيار آنان . دانشمندان مشخص مي كند

اينها بر اساس اين معيار، . مي شوند گزينشقابل مطالعه  قرار مي دهد كه از طريق آن سؤال ها و مسائلِ

كه دانشمندان خود را قادر به حل آنها مي پندارند و اعضاي آن جامعه  اند تنها سؤاالت و مشكالتي

، به مي گرفتندمورد مطالعه قرار قبال مسائل ديگر، حتي برخي كه . علمي اجازه پذيرفتن آنها را دارند

ن كه مربوط به رشته ديگري از علوم اند و يا حتي گاه به اي خاطرارتباط با متافيزيك، يا به اين  دليل

  .كنار گذاشته مي شوند ، به سادگيبهانه كه به لحاظ پيچيدگيِ مفرط ارزشِ صرف وقت الزم را ندارند

چگونه ما مي توانيم پس در چنين چارچوب محدود و محدود كننده اي عمل مي كند  يعلمروش اگر 

سبت به خود ن الم؟ و چرا دانشمندان، كه مسكنيماتكا  آنبراي شناخت معتبر و قابل قبولي از جهان به 

       شناخت علمي خود از جهان پافشاري مي كنند؟ معتبر بودنِاين محدوديت ها آگاه اند، اينچنين بر 

حوزة هر  چهره هاي برجسته در. نا گفته نماند كه دانش علمي همچنين از فشارهاي سياسي رنج مي برد

كه هيچ جنبه علمي ندارد، اعمال نظر علمي قادرند بر قبول و يا رد تئوري ها، بر اساس مالحظاتي 

گاه اين مالحظات به ساليق شخصي و يا تمايل ايشان براي حفظ جايگاه حرفه اي خود مربوط . كنند

نشان مي  28»آلفرد واالس«چارلز داروين و فته هاي اخير در مورد رابطه بين ، يابه طور مثال. مي شود

                                                           

» ساختار انقالب هاي علمي«كتاب او با عنوان . يلسوف آمريكايي استنام فيزيكدان و ف  Thomas Kuhn  (1922-1996) 
26

  

دگرگون كامال بشر را و جهانبيني در تاريخ علم، در ادوار مختلف، تحوالت عظيمي رخ داده كه جهانشناسي  نشان داده است كه
اين تحليل . قبلي شده است حاكم جديدي جايگزين پارادايمِ ،ظومه فكريِدر هر يك از اين انقالب ها، پارادايم، يا من. ساخته است

، هاخود از پديده و تحليلِ به رغم تالش دانشمندان در بي طرف ماندن در مشاهدات  :حاكي از يك نكتة كليدي استتاريخي 
. يابد مي هاي خود را آشكار كرده و تغييركاستي  دوباره، پارادايمي كه به مرور زمان حاكم اند همواره تحت تاثير پارادايمِايشان 

.سروش: تهران. ترجمه احمد آرام. ساختار انقالب هاي علمي. 1369136913691369. تامس كوهن: براي مطالعه بيشتر بنگريد به  
27

 paradigm .   نيز ترجمه كرده اند» انگاره«در متون فارسي، اين واژه را     
28

 Alfred Wallace 
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را از واالس به سرقت برده و ارتباطات سياسي  29»يعيگزينش طب«چارلز داروين نظرية  الدهد كه احتما

. او در جامعه علمي انگلستان به حدي قوي بوده كه توانسته اين كشف علمي را به نام خود تمام كند

اعتبار آنچه دانشمندان غربي به عنوان  دراين يافته ها نشان مي دهد كه دليل كافي براي شك كردن 

 خاطرو ديگري به  و سواالت حذف بسياري از داده ها لحاظيكي به  ؛علم ارائه مي كنند وجود دارد

       .ندباند بازي هاي درون گروهي كه تعيين مي كند كه چه نظريه ها و چه دكترين هايي قابل قبول ا

تئوريِ ، به اين معني كه مي انجامد 30تضاددر روش علمي، تئوري هاي قديمي بعد از مدتي به همچنين 

از درون اين تضادها تئوري  لذا. نيست شده به توضيح برخي از پديده هاي تازه شناختهموجود قادر 

ارائه وقوع پديده ها  علت براي كلي دانشمندان بتوانند كماكان توضيحي تاهاي جديد بيرون مي آيد 

نداشته  اينچنيني برخالف روش علميِ غرب، دانشِ سرخپوستان نيازي به چارچوب هاي تفسيريِ .دهند

چگونه مي توانيم به درك بهتري از ، دانش سرخپوستان داراي تئوري و نظريه نيستپس اگر . و ندارد

                                                                       در دستيابي به شناخت برسيم؟  آنان ديدگاه

ند داراي ارزش است و ما را در يكي سرخپوستان باور داشتند كه هر چه انسان ها تجربه مي كناساسا 

 ةهيچ تجربسرخپوستان اين بوده است كه معرفتي يكي از اصولِ . از ابعاد زندگي راهنمايي مي كند

تجربياتمان را به غلط تعبير برخي از اگر چه ممكن است ما  ،بشري به اشتباه و اتفاقي رخ نمي دهد

ه مي كنيم، بايد هوشيار باشيم و از تعجيل در دسته جديد را تجرب مالپس در مواقعي كه چيزي كا. كنيم

جهان همواره در حال بازآفريني  ،از ديدگاه سرخپوستان. بندي رخدادها براي درك بهتر آنها بپرهيزيم

اختيارها و انتخاب  ةهم برآيندخود است چرا كه همه چيز زنده و در حد خود صاحب اختيار است و 

متصور  يا خالف قاعده تضادچيزي به نام  ،فكري ين چارچوبِادر . آينده را مي سازد ،هاي موجودات

   . اندميز به اين خاطر كه حاوي رازآ ادقيق اند سرخپوستان، برخي چيزها ارزشمند حتي از منظرِ .نيست

مشاهده  تمامِ داده ها بايد در نظر گرفته شود، وظيفة اصليِ ،ار آنجاييكه در شناخت شناسيِ سرخپوستان

ما را دربرگيرد  فوق العادةمي شود كه الگوي تفسيريِ مناسبي كه بتواند كلية تجارب عادي و  گر اين

                                                           
29

 natural selection 
30

 anomaly  
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همگي با هم و در كنار هم بايد داستانِ منسجم و كاملي  غيرعاديرخدادهاي عادي و . را بدست آورد

راء الطبيعه اشاره نيروهاي ماو گاه اين داستان مربوط به رفتارهاي انساني و گاه به رفتارِ. را حكايت كند

با  ،يتاو نها. اما همواره داراي معنيِ خاصي است و هميشه به سوي رشد و كمال اشاره دارد. دارد

زماني فرا مي رسد كه تفكر و مي آورد، براي شخص به ارمغان  سنِّ باالتجربه و حكمتي كه باال رفتن 

ناخته بر مي دارد و شناخت روشن تدبر در رخدادها و تجارب گذشته، پرده از برخي رابطه هاي ناش

                                                                  . سازددر ذهن فرد متجلي مي را حقايق تري از 

 عالم هستي عالمي اخالقي است

كشف ساختارهاي انتزاعي براي شناخت واقعيت جهان خارج  ،عالقة اصليِ ريش سفيدان سرخپوست

آن را بايد  خود، مي در طول حياتهر انسان، لكه پي بردن به مسير و جاده اي درست بود كه نبود ب

جاده براي توصيف زندگي و عمر انسان ها اين معني را در ذهن تداعي مي كند كه مثيلِ ت. طي كند

ي در يعني اينكه راه و روشي درست براي زندگ. عالم هستي را عالمي اخالقي مي دانستند ،سرخپوستان

مجموعه تجارب ما در . و محتوا وجود دارد در هر فعل، رفتار و باور، يك معنيو اين عالم وجود دارد

كه همچنانعالم داراي حركت و اين حركت داراي جهتي است، . طول زندگي حاوي حقيقتي است

در بشر، از كودكي به جواني و  مثالمشهود است؛  همين حركت در چرخه هاي حياتيِ موجودات

او نسبت به  فرد، مسئوليت حركتاز در هر مرحله  اما. پيري ديده مي شودبه سپس بزرگسالي و 

 يهيچ چيزعني م. خود باقي استجاي  دركمال و تعالي شخصيتي كسب معرفت، دستيابي به ، زندگي

                                   .فرعي و حاشيه اي نيست و هيچ واقعه اي بي دليل و اتفاقي رخ نمي دهد

ة تا زماني كه به انداز وي. خود را مي داندپي مي برد، حد كمت و فرزانگي جايگاه حفردي كه به 

هر . ، با فروتني و تواضع عمل مي كندگام بردارد يقينكافي دانش بدست آورده باشد تا با اطمينان و 

ه اي كه در آن زندگي مي كنيم و به جامع شخص ما به ،ذره از اطالعات جديد كه به نظر ما مي آيد

جامعه اي كه در آن ، دانش، در هر حوزه اي از زندگي كه باشد، بدون ارتباط با انسان ها. مرتبط است

نمي تواند وجود داشته  ،زندگي مي كنند و چارچوب اخالقي اي كه به زندگي آنها معني مي دهد
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ي مي كنيم همكار و هميار نيروهاي ما انسان ها در خلق عالمي كه در آن زندگدر واقع . باشد

                         .ماوراءالطبيعه ايم و هر فعلي كه از ما سرمي زند سريعاً بر كل هستي اثرگذار است

پيرامون ما نيست،  ماديِ فقط تجارب و رخدادهاي عالمِ »تجارب«و  »داده ها«منظور سرخپوستان از 

وجود  تارگان، ديگر سياره ها و كهكشان ها، مراتب باال و پايينِبلكه عواملي چون اجرام كيهاني مثل س

اگر مي بينيم كه در بسياري از داستان ها . را نيز دربرمي گيردعالم ارواح  و فعاليت هاي برين و زيرينِ

رخ  شخصيت ها بر روي كرة زمين و درعالم فيزيكيِ پيرامونِ ارخدادها تمام ،سرخپوستان و حكايات

اين روايات  ميان اما در. تر كردن درك محتواي آنها براي شنونده است به لحاظ آسان مي دهد اين

نمونه هايي نيز پيدا مي شود كه از سفر انسان ها به ديگر عوالم، تبديل شدن انسان ها به پرندگان و 

ر د. حيوانات و زندگي با آنها و نيز تجربة زندگي در مراتب مختلف وجود سخن به ميان آمده است

عالمي كه در آن اخالق محوريت دارد، تمام فعاليت ها و رخدادها و اشياء به هم مربوط اند، لذا فرقي 

همه مسئول اند كه در حركت مدام و . از وجود حيات دارند اي نمي كند كه موجودات در چه مرتبه

                                                                             . مشاركت داشته باشند ،آفرينش مستمرِ

 آنچه قوم سوِ غربي در شناخت جهانِ خود، ارزشمند تلقي مي كرد جستجو براي يافتن معنيِبنابراين، 

اخالقي موجودات و رابطه آنها با يكديگر بود؛ آنها مي كوشيدند كه نقش و فايدة هر موجود در دنياي 

به نحوي توسط خود موجود آشكار مي غالباً  اين اطالعات .طبيعت و تركيب فيزيكي آن را بفهمند

ديدگاه  مقابل سرخپوست از نظر شناخت شناسي و متدلوژي در طرف ، ديدگاه دانشمندلذا. شود

درگير  رخپوستان، شناسنده را كامالطالب علم و معرفت در فرهنگ س. دانشمند غربي قرار مي گيرد

بايد با حفظ بي طرفي و جدا  روش علميِ غربلبِ علم در عمل شناخت مي داند، در صورتي كه طا

دو انتهاي  ،اين دو ديدگاه از آنجاييكه. بپردازد آننگه داشتن خود از موضوع مورد مشاهده، به شناخت 

طيف وسيعي از شناخت شناسي را تشكيل مي دهند، تركيبي از اين دو كه در وسط طيف قرار گيرد 

آن ، اخالق بخشي از ر شناخت تركيبي كه از اين دو به وجود آيداما ه. قابل تصور و تأمل است

 در تضاد غرب روش شناسيِنزديك تر و با آموزه هاي سو غربي و افالطون به قاعدتاً خواهد بود كه 

                                                                                                             .خواهد بود
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مالحظات اخالقي در كار شناخت جهان يادآور جنگ بين  براي غالب دانشمندان غربي ورود پيدا كردنِ

. غرب است علم سكوالر از سوي ديگر در تاريخِ كليسا و نيروهاي مذهبي از يك سو و انديشمندانِ

و يا  جلوگيري ازبه  الكه احتما ،ايشان از قدرت گرفتن كليسا در نهادهاي اجتماعي و سياسي جوامع

از اين رو، واردكردن . بيمناك اند خواهد انجاميد،فعاليت هاي تحقيقاتي در علم كاملِ  توقف

از منظر بسياري از افراد خودبخود وجود  در مطالعات علمي، »اخالق«و  »قصد«مالحظاتي چون 

وسط برخي و عدم پرستش پرستش اين موجود تايشان معتقد اند كه . موجودي برتر را تداعي مي كند

مانعي احتمالي  و شود طوالني و دامنه دار در جامعه ممكن است موجب اختالفات ديگرانآن توسط 

                                                             . به وجود آورددر برابر روحية كاوشگري و تحقيق 

ه نيازمند به پرستش و تحسين از سوي كسي باشد ئل به خدايي كادر واقع ريش سفيدان سرخپوست ق

روح بزرگ را در تمامي جوانب و وجوه هستي متجلي مي يا  نبودند بلكه شخصيتي موسوم به ونيا

ديدند و به منظور هدايت، به او رجوع مي كردند، خيلي شبيه به رابطه اي كه سقراط در پيروي از 

                                                                                                       .داشت 31»وندم«

كه هم  است، مفهومي 32»خدايي ههم«من معتقد نيستم كه اين نگرش به خالق بزرگ به معني 

حتي قبايلي كه براي پرندگان، حيوانات و گياهان . دانشمندان را مي ترساند و هم مذهبيون را مي تاراند

جدا وجود  ل نبودند و هيچيك را از مابقيِئقائل بودند، هرگز براي هيچيك از آنها الوهيت قاشخصيت 

توصيف مشاهدات خود از  در پايان تعريف ورا  ذكر روح بزرگ ،غالب قبايل. تلقي نمي كردند

فقط . ددنخطاب مي كر» اسرارآميز بزرگ«قبيلة سو اين روح را مردم در . كافي مي دانستند طبيعت

دها، وقتي كه مبلغين مسيحي اقدام به ايجاد پيوند بين سنت هاي سو و نظام هاي اعتقادي مذهب بع

خود كردند حضور اين موجود اسرارآميز شخصيتي انسان گونه به خود گرفت و از بندگان خود نوعي 

                                                               .پرستش را طلب كرد كه مسيحيان به آن خو دارند

                                                           

 Daemon .سقراط درونييِ نام راهنما 
31

  
32

 pantheism 
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سرخپوست قبايل ساختار جهانِ  

به  . حلقه وار سامان مي دادند نظاميدر  دانش خود را دشت نشين،موسوم به سرخپوستان  قبايل بوميِ

در شناخت شناسي . توجه كرد بين آنها ة روابطمجموعبايد به  ،اين معني كه براي توصيف پديده ها

خود و مستقل داراي معني نيست، مثل مفهوم زمان و مكان و ماده  سرخپوستان هيچ مفهومي به خودي

در ارتباط با ديگر فقط مفاهيم  ةهم. كه تا چندي پيش در علم غربي چيزهايي مطلق منظور مي شدند

ديگر ايده ها محسوب مي شدند كه  ازچيزها داراي محتوا و معني بودند و خود نيز متشكل از اجزايي 

ايده اي را به طور  شخصي امكان پذير بود كه ماليعني كا. مرتبط بودندآن اجزاء همه با حوي به ن دخو

                                                            .كامل، با بررسيِ ارتباط آن با ديگر مفاهيم، درك كند

گيري يا نتيجه گيري  دليل سامان دادن به دانسته هاي انسان به اين شكل اين بود كه در هنگام تصميم

 به طور مثال،. ودشمي يك چيز در نظر گرفته شناخته شدة تمامي جنبه هاي كه  مي شداطمينان حاصل 

در هنگام تصميم گيري در مورد كاري، همگان تا حد زيادي مي دانستند كه چه پيامدهايي در محيط 

راه هاي بينهايت  وست كه ديده مي شوداز اين ر. انتظار داشت مي تواندر ارتباط با تغيير مورد نظر را 

چون ويژگي هاي اين  متفاوتي براي توصيف برف، باد و يا ديگر پديده هاي طبيعي وجود داشت

زبان هاي سرخپوستي و . داشت بسيار زماني تفاوت وجغرافيايي  در موقعيت هاي مختلفمفاهيم كلي 

براي از لغات وسيعي مجموعة  ند،خن مي گفتسو غربي با آن س ةقبيلاعضاي كه  33الكوتا/ زبان داكوتا

توصيف يك چيز واحد، در شرايط بخش برخي از ادامة اين در . را در بر مي گرفتندمحيطي  مختلف

دانش سرخپوستان كه براي شناخت و توصيف چيزها مورد استفاده  حلقه وارِ ساماندهيِجنبه هاي اين 

كه مهم ترين اجزاي عالم از منظر  مي كنيمتالش در ضمن  .خواهيم كردقرار مي گرفت را تشريح 

                                                                                      .ميسرخپوستان را نيز معرفي كن

 
 
 

                                                           
33

 Dakota/Lakota Language 
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عالم زنده است ▪  
ن آن را زنده نمي توان براي عالم، ماهيتي اخالقي يا قصد و نيتي اخالقي قائل شد بدون اينكه همزما

به زنده بودن عالم هستي اعتقاد داشتند چون زندگي و حيات  اريش سفيدان سرخپوست عميق. نپنداشت

را در تمام چيزها تجربه مي كردند و دليلي وجود نداشت كه حياتي را كه در تك تك موجودات به 

بودن تمام چيزها  رويكرد زنده 34.صورت مجزا مي ديدند ساري و جاري در كل عالم هستي نپندارند

بسياري از دانشمندان زنده پنداشتن . نه خوشايند دانشمندان غربي است و نه مورد قبول مذهبيون غربي

پژوهشگران  ةاجزاي طبيعت و كل هستي را انديشه اي مذهبي تلقي مي كنند كه در رويكرد بيطرفان

مي زنند، » همه خدايي«برچسب  ارمذهبيون نيز به اين باور كه عالم زنده است فو. خدشه وارد مي كند

به غلط نامگذاري آنان هر اعتقادي، آن را تبديل به همان چيزي مي كند كه  چسب زدن بهربانگار كه 

                                                                                                               . كرده اند

جميز «. باال گرفته است 35»فرضيه گايا«، مشخصا در ارتباط با زنده بودن زمينيرامون بحث ها پ اًاخير

ه اند كه كل سياره زمين در داران وي اين ايده را اينگونه مطرح كرقطو عدة زيادي از هم 36»الوالك

 اما مناظره بين طرفداران اين فرضيه و مخالفين آن، با محوريت پيش. واقع يك ارگانيسم زنده است

حيات را فقط محدود به توانايي م مي شود چرا كه هر دو طرف معني فرض هاي نادرستي انجا

                                     .موجودات تكامل يافته تر به واكنش نشان دادن به محرك ها مي پندارند

به بودن زمين جالب و غربي در مورد زنده  صاحبنظرانِ بينتماشاي اين مناظره  ،سنتي براي سرخپوستانِ

عمال از زمان هاي دور، سرخپوستان در مراسم آييني خود اين حقيقت را . سرگرم كننده استنوعي 

كوچكتر حيات، مثل انسان ها،  موجوداتبراي ايشان، همين قدر كه زمين تغذية . نده اتجربه مي كرد

ه عهده دارد، دليلي كافي براي زنده گياهان، پرندگان، حيوانات، رودخانه ها، دره ها، و قاره ها را ب

                                                           

كليه موجودات را«نفس كلي قوه اي است كه . به ميان آمده است» نفس كلي«در اين ارتباط، در حكمت اسالمي نيز سخن از   34
  

كشاند و هر يك را در مكاني قرار مي دهد كه حركت و سكون مي بخشد و بر آنان حكومت مي كند و آنان را به سوي تكامل مي 
)101101101101، ص 1342134213421342نصر، ، به نقل از 311311311311اخوان الصفا، رساله الجامعه، جلد اول، ص (» .مطابق طبع آنان باشد  

35
 Gaia Hypothesis 

36
 James Lovelock 
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به  فرضية گايا، به صورتي كه طرفداران به كره زمين بشرينسبت دادن خصوصيات . پنداشتن آن است

با اين كار تو گويي . براي اثبات زنده بودن آن داراي پايه و اساس محكمي نيست آن معتقد اند،

در . ه به مراتب كوچكتر از آن است بگنجانيمبخواهيم كره بزرگ زمين را به زور در لباس موجودي ك

             . راه را بر درك معلومات جديد در مورد حقيقت كره زمين بر خود مي بنديمواقع با اين كار 

قبيله سو، مثل ساير اعضايِ . ندا پايه برخوردار موجودات زنده از عقلِ همةهمچنين از منظر قبيله سو، 

به پديدار  و پس از مراحلي، به تدريج ،زمين ةنامه تكاملي حيات بر روي كرقبايل، باور داشتند كه بر

اينكه انسان آخرين  ،براي سرخپوستان ،اما بر خالف فلسفه و مذاهب غربي. شدن بشر انجاميده است

ف موجودل سرسبد آفرينش نمي نيروي حيات بر روي كره ارض بوده، او را ُگ رآيند تكامليِ هدفمند

هاي حيات  گونهديگر  »تر كوچك برادرِ«او آخر از همه آمده  ، انسانچون در آفرينش ،اقعدر و 37.كند

از  ين ترتيب،بد. لذا انسان بايد خود را در جايگاه يادگيري از موجودات ديگر ببيند. ودمحسوب مي ش

ز الگوبرداري ا ،ديدگاه ريش سفيدان سرخپوست، فعاليت هاي انساني در طبيعت در بسياري موارد

                                                              . روش هاي سازگار ديگر موجودات در طبيعت بود

اين نكته كه همه چيز در عالم زنده است و اينكه كل عالم نيز موجودي زنده است، از نظر اهميت با هر 

ي و حساس اين اصل را درك مي وقتي افراد جد. كشف يا فرضية علميِ دانش رسمي برابري مي كند

هر فرمول رياضي و يا برنامه كامپيوتري براي پيش بيني  ةكنند و بر اساس آن عمل مي كنند، به انداز

تفاوت هاي اساسي از اين دو روش، پديده ها قابل اتكاست، اگر چه در نحوة انجام پيش بيني ها 

اي همه چيزها اختيار وجود دارد و آينده چون عالم زنده است، براز منظر سرخپوستان، . وجود دارد

. صورت مي گيردموجودات » شخصيت«، پيش بيني ها بر اساس آگاهي از در نتيجه. مشخص نيست

                                                           

37 با . حيوانات وجود نداردبرخودار است كه در جمادات، نباتات و ) يا عقل(بر اساس حكمت اسالمي، انسان از نفس ناطقه  
  

تمامي حكماي  متداول است، اين باور مورد تاييد» انسان اشرف مخلوقات است«اگر چه در افواه عامه مردم عبارت اين حال، 
 )275275275275، ص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران. اسماء و صفات حق .1381138113811381 .غالمحسين ابراهيمي ديناني. (اسالمي نبوده است

قطعاً آفرينش آسمان ها و زمين بزرگتر از آفرينش مردم است ولي «: خداوند در قرآن مجيد اينچنين تصريح فرموده استهمچنانكه 
) 57575757غافر (» .بيشتر مردم نمي دانند  
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برخوردار  از همان احتماالت درستي و صحت اپيش بيني سرخپوستان در مورد رفتار موجودات تقريب

                             .ي در علم فيزيكاست كه گمانه زني هاي علمي در مورد تحرك ذرات زير اتم

  ،در تعامل با طبيعت. بر دانش علمي برتري داردعمال دانش سرخپوستي  در اين ارتباط بايد افزود كه

. دنپديده هايي را سبب شو آغازِند قادر احكمايِ سرخپوست چنين به نظر آيد كه انگار  ممكن است

و چون چنين عملكردهايي در علم  .و فناوري غربي متداول باشد اين كاري نيست كه انجام آن در علم

كه ريش سفيدان سرخپوست داراي  بر اين باور اندبرخي از مشاهده گران  ،رسمي متداول نيست

خارق العاده برخاسته از درك آنها از  به ظاهر ولي در واقع اين تواناييِ .اند» قدرت هايي ويژه«

آنها در ورود پيدا كردن به داخل اين فرآيندها بوده  ةورزيده و پيچيدفرآيندهاي طبيعي و تواناييِ 

                                                                                                                  38.است

ن يعني كه دست يافتن باشند و اي لم زنده از اجزايش مي طلبد كه نسبت به هم احترام متقابل داشتهاع

يكي از اركان . از جمله ويژگي هاي برجسته در عالمِ سرخپوستان محسوب مي شدبه هويت فردي 

سرخپوستان اين بوده است كه هر موجود بايد اجازه دهد كه ديگر موجودات به  ةاصليِ عالم زند

ديگر مردود شمرده در زندگي موجودي بي مالحظه  زندگي و كمال مطلوب خود دست يابند و دخالت

. از ارزش بااليي برخوردار است 40و پرهيزگاري 39معرفت نفسدر رفتار انساني،  نتيجه اينكه،. ودمي ش

لم مي تواند حركت رو به جلو داشته باشد و آينده خلق اتنها با مجال دادن به نوآوري از سوي همه، ع

                                       .ستهيجان انگيز ا، نو و اين مشاركت در خلقت همواره شخصي. شود

موجود نبوده است، آن پرستيدن يك موجود زندة ديگر به معنيِ مريكا، احترام به آ از منظر سرخپوستانِ

انسان ها و جوامع  از سوييكي قبول پرهيزگاري : مي گيرد بر دو رويكرد اخالقي را دراين احترام اما 

با د تا نبكوش ها انساناينكه و . ال ديگر موجودات زنده مسئول بشمارندآنها به طوري كه خود را در قب

نسبت به ديگر دشوار نيست كه انسان  .ندنو ميثاق متقابل برقرار كنمايند ديگر موجودات ارتباط ايجاد 

                                                           

.30303030براي مصاديقي از اين دست كه در تمامي جوامع كهن، از جمله ايران، متداول بوده است بنگريد به ضميمه مترجم، ص   38
  

39
 self-knowledge 

40
 self-discipline 
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و هماهنگي و  ييكسان مترادف با »تساوي«اما در جامعه اي كه . زنده احساس مسئوليت كند موجودات

سرخپوستان  ةيكي از شخصيت هاي برجست. مقدور نيست ودتعريف ش يكديگركاملِ افراد با  همخواني

نظر با ديدي انتقادي مي نگريست، به نظام آموزشيِ سفيد پوستان كه  41»نشسته گاوِ«آمريكا ملقب به 

م اگر به مفاهيمي مثل مرد» .كه عقاب كالغ باشد يستضروري ن« :خود را به اين صورت بيان مي كرد

بينديشيم، خير كثيري از آن و احساس مسئوليت ساالري، برادري و برابري با نيم نگاهي به پرهيزگاري 

                                                                                              . عايد جامعه خواهد شد

اما مادامي كه ما . تا زنده بمانيم ماديِ اطرافمان ببريمناگزيريم كه بهره اي از دنياي انسان ها ما  امسلم

مي بايد به خاطر داشته باشيم كه اگر ديگر موجودات و يا كره  ايم،در پي مرتفع كردن نيازهاي خود 

تعادلِ تار و پود كل  ازمين از بهره داري ما آسيب ببيند، كاري كه مي كنيم كوته انديشانه است و نهايت

از پر از حيات ترسيم مي كند جنگلي  42تصويري كه فرهنگ آنگلوساكسون. واهد زدحيات را بر هم خ

اما به جاي اين تصوير، . قوي تر ها ضعيف تر ها را مي بلعند ،در اين جنگل ؛است شكار وشكارچي 

ما مي توانيم عالم را پرده اي از نقوش جذاب ببينيم كه در آن هر جزء نقش مشخصي براي ايفا كردن 

مناسب بازي  ةبايد در جاي مقرر خود باشيم و نقش خود را در لحظموجودات ما ر يك از ه. دارد

                                                                                                                     .كنيم

از جمله اعتقادات  ،عهد قديم آمده است ميثاق و عهد، كه به روشني در الهيات پيامبرانِ پايبندي به

حكاياتي وجود دارد كه توصيف مي كند كه چگونه در زمان هاي دور بر . اوليه سرخپوستان نيز هست

بروند، از  43اساس ارتباط بين نوع بشر و ديگر موجودات، انسان ها اجازه يافتند كه به شكار بوفالو

ر پرندگان را در آرايشِ پوشاك پ، استفاده كنندد ماهي آزاد به عنوان يكي از غذاهاي اصلي خو

 به موجب اين. مخصوص مراسم سنتي خود بگنجانند و انواع گياهان را به عنوان دارو گردآوري كنند

رفع  جهتصورت از آنها ن كه انسان ها بدي نده اديگر موجودات پذيرفتكه است بوده  پيمان ها
                                                           
41

 Sitting Bull 

.منظور نويسنده، فرهنگ غالبِ اروپايي است كه در عصر حاضر در سراسر جهان عموميت يافته است   Anglo-Saxon 
42

  

43 بوفالوها كه شمارِ آنها قبل از ظهور مهاجران اروپايي در آمريكاي شمالي به ميليون ها راس مي رسيد، از منابع غذاييِ 
  

. عمدة قبايل سرخپوست بود  
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دربرگيرندة مسئوليت هايي دو جانبه است و  يپيمان هر ابعو ط. استفاده كنندگوناگون خود نيازهاي 

                          . در آن گنجانده مي شودنيز چنانچه نقض عهد شود، براي التيام روابط، تمهيداتي 

فقط در ايشان سخت متعهد بودند كه  ،پس اگر چه سرخپوستان به شكار و صيد ماهي مي پرداختند

حيواني كه فرصت كامل براي تشكيل خانواده و توليد مثل نداشته است سنگي از گر مرگ صورت خطر

در شكار عقاب، سرخپوستان آپاچي كار شكار را به آخر فصل تابستان و  ،حتي تا به امروز. كشندبرا 

عقابي را قبل از اينكه توليد مثل كند و چرخه هاي عمدة حيات خود را، از  تاپاييز محدود مي كنند 

                                             .كشندن ،يل خانواده و بزرگ كردن جوجه ها تجربه كندجمله تشك

مربوط است همهمه چيز به  ▪  
با هم در الزاما در عالمي كه زنده است و تمامي فعل ها و رويدادها داراي معني است، كليه چيزها 

ر محتواي اخالقي رويدادها و مسئوليت براي حفظ نه تنها ارتباط، بلكه وظيفه مشاركت د. ارتباط اند

هبي، ذدر آغاز و پايانِ كليه مراسم م. اجزاء است ةنظام هماهنگ حيات به طور مساوي بر دوش هم

ديگر تمامي شركت كنندگان را به ارتباطي كه بين آنها و  ةهم ،»تمامي خويشاوندانم« ذكر عبارت

در  خودبارت همچنين مخاطب را نسبت به مسئوليت هاي اين ع .موجودات وجود دارد متذكر مي شود

، »تمامي خويشاوندانم«اما . يادآوري مي كندقبال احترام به حيات و انجام متعهدانه وظايف ميثاقيِ خود 

بين  ارتباط همه جانبه وجود :مي كند حكايتشناخت شناسي و جهانبيني سرخپوستي ، از همچنين

   . وستان براي گردآوري اطالعات در مورد جهان را تشكيل مي دهداساسِ روش شناسي سرخپ چيزها

يكي از متداول ترين . خود به كار مي برد حقايقعلم غربي روش هاي متعددي براي مشخص كردن 

پيشين در شناخت پديده هاي جديد و سپس تأييد و يا  وش ها كاربست تئوري هاي اثبات شدةر

عالقمند به شناخت عالم فيزيكي و ساختار آن  ام مدرن عمدتاما عل. اصالح تئوري مورد نظر است

آن به  براي يافتن غايت ساختاري و اجزاء متشكلة عالم هستي كه ريشه صرفا تالشي است،

                                                                      .و تئوري اتم او بر مي گردد 44»وسيتدموكر«

                                                           
44

 Democritus 
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رفتاريِ موجودات  آگاهي از زنده بودن جزء به جزء عالم، سرخپوستان آمريكايي بيشتر به شناختبا 

لذا . صاحب شخصيت و اختيار مي دانستند عالقمند بودند چون آنها هر موجود را، در حد خود،

عيت شامل كليه جم( 45جهان» اقوام«سرخپوستان پديده ها را به دقت مشاهده مي كردند تا ارتباط بين 

ودات براي بين موج ارتباط هايِ اين درك جامعِ. را درك كنند) هاي انساني، جانوري و گياهي

 سرخپوستان، زندگي آسوده و مسالمت آميز در عالم فيزيكي، بدون دخالت و تزاحم بي مورد در حيات

                                                                               . ساختديگر موجودات را ميسر مي 

را تصور كنيم كه در آن دغدغه هاي انساني باالترين اولويت ها را نداشت  يتوانستيم جهان اگر ما مي

براي مدت هاي طوالني مي توانستيم سرخپوست مي نگريستيم ما هم  ريش سفيدانِو جهان را از منظر 

بدين صورت  .و رفتار او را به دقت مشاهده كنيمتوجه كنيم ) حيوان يا يكيك پرنده و (يك گياه به 

گياه شروع به جوانه زدن مي كند، كي شكوفه مي  آن زمانيدر چه  اكه دقيق ما مي توانستيم دريابيم

چه تعدادي ميوه يا دانه توليد مي كند، چه حيوانات و پرندگاني از ميوه  د، كي ميوه هايش مي رسد،ده

. د و در چه مرحله اي از رشد گياه اين حيوانات به سراغ او مي آيندنها يا دانه هاي آن تغذيه مي كن

گياه ديده مي شود؛ آيا  ةدر طول مدت رشد گياه، مرحله به مرحله چه تغييراتي در رنگ برگ ها و ميو

و  ؟گياه مورد نظر خزان مي كند؟ كدام پرندگان و حيوانات در اين فصل از آنها استفاده مي كنند

مشاهدات ما هم گياه را مي شناختيم و هم مراحل  طريق ايناز . گياهاين ر رفتارهاي بسياري از ديگ

شيوه و زمان بهره گيري پرندگان و حيوانات از گياه و  دنيادآوربه با همچنين . مختلف زندگي او را

يم گياه، ما مي توانستيم حدس بزناز توجه به مراحل رشد پرندگان و جانوران در هنگام بهره برداري 

                          46 .نظر ممكن است به حال ما انسان ها نيز مفيد واقع شود كه تا چه حد گياه مورد

                                                           

در زمين نيست و نه هيچ پرنده اي كه با دو بال خود پرواز و هيچ جنبنده اي«: همچنانكه خداوند در قرآن مجيد مي فرمايد  45
  

 مي كند؛ مگر اينكه آنها امت هايي مانند شما هستند.» (انعام 38383838)
46  ، از جمله آسمان، باران، كوه و طبيعت و اجزاي آن د به مشاهده و تفكر در آفرينشِقرآن مجياين نكته يادآور سفارش مكرر    

  

مثل ارتباط بين (سفارش در اين موارد نه تنها انسان را به شناخت ارتباط اين پديده ها به ديگر اجزاء طبيعت . انواع حيوانات است
مسلما اين ديدگاه . فرا مي خواند) مثل ارتباط باران با رحمت خداوند(ارتباط آنها با خداوند به ، بلكه )باران و زنده شدن زمين

از  و اخالقي تواناييِ همكاري و بهره گيريِ حكيمانه انديشمندان در ديگر جوامع كهن، نسبت به طبيعت در ميان حكماي اسالمي و
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در مواقع . ، كلي و فاقد جزئيات سودمند تر استكه از راه مشاهده به دست مي آيد اما اين دانش

در مورد  تري دقيقخود، اطالعات  كشفيات شهوديبخصوصي، برخي زنان ومردان در رؤياها و يا 

گياه را دريافت مي كردند، اطالعاتي كه دستيابي به آنها از طريق آزمايش يك ديگر راه هاي استفاده از 

به قدري مشخص و ويژه بود  از عالم دروناطالعات دريافتي از اين برخي . يا آزمون و خطا ميسر نبود

اطالعات خود در مورد  ،ليه بسياري از قباو البت. كاربرد داشتكه فقط براي يك بار در طول عمر فرد 

از طريق  صورت آگاهي مردم بومي ل به اشتراك مي گذاشتند و بدينيرا با ديگر قبامختلف  گياهان

وسيع به صورت فرهنگي جامع از نباتات و خواص  ةدر يك منطق مشاهده، تجربه و كشفيات دروني

                                                                                                 . آنها شكل مي گرفت

رابطه ها بين چيزها تاريخي است ▪  
با مرور خاطرات سال هاي پيشين است كه انسان رشد خود را . گذر زمان بخشي از تجربة حيات است

موجودات نوعي حافظه  چون سرخپوستان عالم را زنده مي پنداشتند، ايشان براي تمامي. تجربه مي كند

بين چيزها  روابط. گذر زمان بي بهره نبود ةو لذا از منظر ايشان هيچ موجودي از تجرب. قايل بودند

عد تاريخي بود و از وقايع همگي داراي ب كه تاريخ بشر را  رخدادهايينظير  ،بينيغير قابل پيش بزرگ

عهدها و ميثاق ها با گذشت زمان فرسوده مي  تمامي. در امان نبودنيز هر از چندگاهي متاثر مي سازد 

بنابراين، ممكن است كه انواعي از گياهان براي مدتي . رخنه مي كرددر آنها شد و تغيير به تدريج 

سازگار  پس ازاما ناگهان ناپديد شوند و در جاي ديگر  ،طوالني در يك نقطه با هم پديدار شوند انسبت

ما امروزه چنين پديده اي . پديدار شوند دوبارهو خاكي متفاوت،  اقليم دركردن خود با محيطي جديد، 

آنها مي دانستند كه . را تكامل مي ناميم، اما ريش سفيدان سرخپوست آن را به اين صورت نمي ديدند

                                                                                                                                                                                     

نيروهاي طبيعت را از درون امكانپذير مي كرده است (مصاديق در ضميمه اين ترجمه، ص30303030). اين ديدگاه اخالقي اساسا با منظر 
علوم و فناوري هاي غربي كه فتح، دخل و تصرف و دستكاري در طبيعت از بيرون را هدف قرار داده است، تفاوت دارد. شكاف 

ست كه بين اين دو ديدگاه و توانمندي هايي كه هر يك از آنها براي جامعه بشري در تعامل با طبيعت آورده است به قدري وسيع ا
علمي و  روشِهر يك از اين دو  از اين رو، انتخاب بين جلوه هاي مختلف. كردجايگزين ديگري به سادگي نمي توان را  يكي

از يك  انديشمندانِ آن جامعه ترويج فناوري هاي مرتبط با آنها در يك جامعه، انتخابي حاكي از درايت، هوشياري و عاقبت انديشيِ
.به دين، اخالق و حكمت از سوي ديگر است ايشان نديِسو و آزمايشي براي پايب  

 



 

22 

 

و اين . آن بوده است ةهر تغييري كه رخ دهد از قبل بخشي از ذات موجود، يا از ويژگي هاي بالقو

                                                .پذيرفته اندنيز برخي از دانشمندان غربي  اباوري است كه اخير

آگاهي از رابطه هاي تاريخي مي تواند براي علم مدرن، در ارتباط با طرح هاي احياي زيست بوم هاي 

 يني رفتاريِگشتن گياهانِ خاصي مي تواند براي پيش ب بودو نا شدن پديدار. آسيب ديده، مفيد باشد

اما بايد توجه كرد كه روابطي كه . مربوط مفيد واقع شود مشابه توسط ديگر گياهان و جانورانِ

) گياه، حيوان و پرنده(مختلف  موجوداتسرخپوستان بين چيزها برقرار مي كردند روابط شخصيتي بين 

ي كه توسط علم ورگياهي و جان اقابل انطباق با طبقه بندي هاي صرف ارا مشخص مي كرد و لزوم

مدرن براي  توسط گياه شناسان و جانورشناسانِ بنابراين، ويژگي هايي كه. غربي ايجاد شده نيستند

تعريف شده قابل مقايسه با ، به طور جداگانه، گونه ها در اين دو گروه زيستيو  47جنس هاتوصيف 

دقت و ميزان . ي باشدنم آنهاست طبقه بندي سرخپوستيِ موجودات كه بر اساس تيپ هاي شخصيتي

دو نظام دانشيِ مدرن و سرخپوستي را با سپردنِ كار احياي دو سرزمين مشابه به دو گروه، يك  صحت

مشخص  اين مقايسه. مي توان آزمود، سرخپوستريش سفيدانِ مندان مدرن و ديگري از گروه از دانش

اسب براي احياي پايدار منكدام سنت علمي قادر است گونه هاي جانوري و گياهي  خواهد كرد كه

                                                                      .شناسايي كندبهتر مورد نظر را  سرزمين هاي

رابطه هاست ماهيت ةتعيين كنند ،كانم ▪  
شخصيتي /بحث قبلي ما در ارتباط با عالم زنده بر ويژگي ها و ارزش هاي روحيتاكيد اگر چه 

زماني و  يابعاد امسلم ارتباط دارد، اين انديشه كه همه چيز با همه چيز موجودات در طبيعت است

: چه بسا در اين جنبه از ديدگاه سرخپوستان گفته ها تا اندازه اي ابهام آميز جلوه دهد. مكاني نيز دارد

دشوار نيست كه  در مورد گياهان. وجود دارددر طبيعت به نظر مي رسد كه الگوهاي مكاني مشخصي 

در صورت بپذيريم كه اين موجودات محدود به مكان هاي مشخصي هستند، اگر چه حتي گياهان هم 

با ارجاع به نوع خاك، اقليم و مي توان گياه را هر  مكان هاي مطلوبِ. مي توانند جابجا شوند تمايل

                                                           
47

 genera 
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از  همچنين سرخپوست حكمايعالوه بر اين، اما . و آب توصيف كردهوا فراهم بودن ميزان رطوبت 

معتقد به زماني  حتي اين حكيمان. مكان هايي سخن مي گفتند كه تقدير براي هر موجود رقم زده است

                               .در ازمنة دور بودند كه هر موجودي در جاي مقدر و درست خود قرار داشت

به اين معني كه  جلوه كند،ارسطويي - برخي از توصيفات مرتبط به اين نكته ممكن است قدري شبه

اما . گرددنوعي حكمت به وجود يك شئ نسبت داده شود بدون اينكه شواهدي براي درستي آن ارائه 

از آنجاييكه هر موجود از مجموعه اي از روابط با ديگر موجودات برخوردار است،  ،از اين ديدگاه

لذا با رؤيت . ندسيِ مشخصي جلوه گر مي سازدعد مكان، در الگوي هتمام اين رابطه ها خود را در ب

موجودي ناآشنا در مكاني مشخص، سرخپوستان مي دانستند كه تغييراتي در شرف وقوع است يا مسئله 

                                                                                         .رخ داده استغير عادي اي 

جهت هايي جغرافيايي كه در مراسم عبادي به آن ) 1111: عالم قبيله سو سه تجلي داشتمكان در  اًاساس

مكان ) 3333مكان هاي مقدس، كه معنيِ حيات پيراموني خود را مشخص مي كردند و ) 2222، توجه مي شد

انسان، اشغال مي كردند و در آن به زندگي مي  يا گياه، حيوان وچه جانداران،  ه ازمشخصي كه هر گون

                                                                                                               . ندپرداخت

هر موجود و . اين جهت ها انتزاعي ترين درك سرخپوستان از مكان بود: مراسم عبادي در جهت ها) 1111

عده اي كه در نظريه نسبيت در علم غربي همان قا ادقيق - هر مكان، مركز عالم محسوب مي شد اًقاعدت

لذا در . مشاركت تمامي عناصر نيرومند عالم هستي بودجلبِ  ،هدف مراسم عبادي. يده مي شودنيز د

مركزي كه و . اين مراسم چپق مقدس را به چهار جهت اصلي و به آسمان و زمين عرضه مي داشتند

وقتي سخن از قدرت  48.تلقي مي شد» جا و اكنوناين«يا » جهت هفتم«كل مراسم عبادي متوجه آن بود 

                                                           

لطيف ترين. بسيار استقرار دارد در حكمت و عرفان اسالمي، اشاره به شش جهت و اين جهت هفتم كه در المكان يا ناكجا   48
  

ار عرفاني ما آمده است، مثل دو در اشع ،حكما در طول اين عالم قرار دارد و نه در عرض آن اين مكان كه به اصطالحِاشارات به 
:از موالنا جالل الدين بلخيزير بيت   

 به خود واگرد اي دل زانك از دل    ره پنهان به دلبر مي توان كرد
شش جهت را گر دري نيست    چو در دل آمدي در مي توان كرد جهانِ  
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براي بيان  49.چون اين قدرت ها همه جا هستند مطرح نيستهاي روحاني مطرح مي شود، فاصله 

بود در  مدورايي كه كروي يا ، سرخپوستان از چيزها يا سازه هبسيطحضور اين نيروهاي  نمادين

مراسم ، داربست كروي 50اسوِت الجمراسم  شكلِ خيمة كرويخود بهره مي بردند، مثل مراسم عبادي 

              53.چپق مقدسسرچپقِ كرويِ  و، 52نشيني در طبيعت خلوت مدورِمكانِ ، 51»رقصِ خورشيد«

اي است كه موجب مسئله  ياغتشاشبي نظمي و به  هماهنگيهدف اين مراسم بازگرداندنِ تعادل و 

سابق  يِراصر موجود در عالم بايد به هماهنگي و سازگابراي دستيابي به اين مهم، تمامي عن. شده است

فرصتي تا  گردداهدا مي التيامِ شكاف ها و جراحت ها با هدف نيز ، قرباني هايي ه شوددناخود بازگرد

                                                                                        . آغازي نو به وجود آيدبراي 

نام نهاده اند چون هدف آنها در واقع تطهير  54»جهان تازه كن«برخي از مشاهده گران اين مراسم را 

اما اگر تفسير آنها از نو شدن . همه شركت كنندگان و ايجاد آغازي نو است و اين تعبيري درست است

. ستي نيستاين تفسير در باشد ،، به صورتي كه در جوامع غربي درك مي شودنمادينتنها نو شدن 

 سرخپوستانِ سو معتقد بودند بدون چهار جهت جغرافيايي، جهان ساختار خود را از دست مي داد،

 ةمركز نيز هم. نيز براي وجود انسان ها و حيوانات الزم است ،آسمان و زمين جهت باال و پايين، يعني

                                                           

.ماده اند كه در زمان و مكان نمي گنجندمجردات موجوداتي مجرد از . در حكمت اسالمي است» مجردات«اين نكته مطابق   49
  

50
 sweat lodge 

51
 Sun Dance 

52
 vision quest pit 

 53 زبان نيايش قبايل سرخپوست در چارچوب مراسم عبادي و اجتماعي آنان. سنت معنوي سرخپوستانِ آمريكا فاقد كتاب است    

كه در اينجا به آنها اشاره شده است مربوط به  مدوري يا سازه هايِ كرو. از نسلي به نسل بعد منتقل مي شودبه صورت شفاهي 
 نبود عبادتگاه ها و اماكنِ ،بوميان آمريكاي شمالي با فرهنگ دينيِ مشرق زمينعبادي تفاوت ديگر بين فرهنگ  .اينگونه مراسم است

ا اشاره شده است در محيط طبيعي و در كليه مراسمي كه در اينجا به آنه. است) مثل مسجد، امامزاده، كليسا و غيره( دائمي مقدسِ
. البته اين نه به خاطر عدم قابليت اين اقوام در ساختن سازه هاي بادوام است. بناهايي كه كم و بيش موقت اند صورت مي گيرد

اعتقاد اين اما اين واقعيت حاكي از . ايالت نيومكزيكو در اياالت متحده به داشتن بناهاي زيبا و با دوام سرخپوستي مشهور است
لذا ايشان باور دارند كه مراسمي كه در طبيعت و به صورت . اقوام به يگانگي عالم طبيعت، جامعه بشري و عالمِ درون آدمي است

.  فاصله ها را از ميان بر مي دارد و انسان را به يگانگي نزديك تر مي كندكلية اجرا مي شود ) جماعت(گروهي   

54
 World-renewing 



 

25 

 

ه ها بازسازي مي شود، رابطال در چنين شرايطي است كه عم. زمان ها را در آنِ واحد در برمي گيرد

                .رابطه هايي كه ساختار دروني انسان را با جهان خارج و جهان جغرافيايي منطبق مي سازد

سو معتقد بودند كه زمين داراي مكان هايي خاص با قدرت و  ةقبيل اعضاي: مكان هاي مقدس) 2222

ي شدند واحترام و پارسايي از سوي ويژه است، به اين معني كه اين مكان ها مقدس شمرده م اهميت

چون اين مجموعه از تپه ها  دبه طور مثال، مقدس بودن 55»تپه هاي سياه«. انسان ها را طلب مي كردند

مركز عالم سو محسوب مي شدند و همچنين اين منطقه توسط قدرت هاي برتر به عنوان پناهگاه 

سو، به طور پراكنده، مكان هاي مقدس ديگري در سراسرِ قلمرو . منظور شده بودندپرندگان و حيوانات 

            . را تجربه مي كردند نيرومندي معنوي و روحانيِ مردم حضورِ ،اين نقاطدر . نيز وجود داشت

و جانوري،  يگياه ةكه براي هر گون ندسو اعتقاد داشت ةقبيلاعضاي : مكان خاصِ هر موجود) 3333

در زمان هاي  ،به طور مثال .مشخص شده است يهاي خاص قبيله بشري، مكان و همچنين براي هر قوم

كه كل قبيله بايد به آن كوچ  مكانيرا در خواب ديده بود،  56»جزيره اي ةتپ« ،سو ةاز قبيل يدور، مرد

آنچه امروز اياالت متحده است  به تدريج از مناطق جنوب شرقيِ ة سوقبيل ،در طول تاريخ. مي كرد

به سوي درياچه هاي بزرگ  ،در جهت غرب با مرور زمان،لوانيا شدند و ، وارد ايالت پنسيكوچ كردند

مكاني تپه هاي سياه رسيدند،  واقع در منطقة موسوم بهجزيره اي  ةد تا دست آخر به تپمهاجرت كردن

به مهاجرت پايان پس از يافتن مكان خاص خود، قبيله سو . كه براي زندگي دائم آنها مقدر شده بود

                                . اين قلمرو را بر عهده گرفتند سراسريف برگزاري مراسم در و مردم وظا داد

يافتن زيستگاه درست را مي توان از روي گياهان و حيوانات موجود در منطقه استنباط كرد اهميت .

در  عاش،تامين مبراي  سرخپوست، در شمال غربي كرانه هاي اقيانوس آرام، قبيله هاي مختلف مثال

 آن، از دهانه رودخانه در نقاط مختلف ،ماهيصيد . مي كردندصيد ماهي آزاد سواحل رودخانه ها 

از آنجاييكه خصوصيات شيميايي . گرفته تا جايي كه ماهي ها تخم ريزي مي كنند، صورت مي گرفت

                                                           
55

 Black Hills 
56

 island hill 
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اي از  نقطهنكه در چه بدن ماهي آزاد با باال رفتن در مسير رودخانه تغيير مي كند، هر قبيله، بسته به اي

، روش خاصي براي نگهداري دراز مدت گوشت صيد خود ندبه صيادي مشغول بودمسير رودخانه 

به بيان ديگر، مكان نه تنها مشخص مي كرد كه چه موجودات زنده اي قادر به زندگي در آن . ندداشت

                            . داند، بلكه چه نوع همزيستي و همكاري بين موجودات ساكن برقرار خواهد بو

اين آموزه از فرهنگ سرخپوستان كه براي هر موجود مكان ويژه اي وجود دارد، براي علم غربي داراي 

بين دسته اي از گونه هاي جانوري و گياهي در يك محل، انسان آگاهي از روابط . رزش فراواني استا

يي در يك محيط سالم بايد حاضر باشند و اگر يك را قادر مي سازد كه از پيش بداند كه چه گونه ها

شرايط محلي با كاستي ها  اًاستنباط كنند كه مطمئنچنين يا چندي از آنان غايب باشند مردم مي توانند 

                                                                                  . و يا مسائلي روبروست

ندة معني رابطه هاستمشخص كن ،زمان ▪  
الگوي اساسي در اين مقوله فرآيند و مراحل رشد . در يك عالم زنده، زمان موضوع پيچيده اي است

طول مي كشد تا يك انسان دوران كودكي را پشت سر بگذارد و به  مدتي المث. موجودات است

براي خيلي از . خرنوجواني برسد و سپس اين مرحله را به پايان ببرد و به جواني برسد و الي آ

سال نشانگر اين مراحل رشد است و كار تعامل بين موجودات در يك فصل خاص  موجودات، فصولِ

مرحله 7777قبايل، الگوي رشد انسان ها را به . خود است خاصِ اخالقيِ اوج مي گيرد و داراي هدف 

نسل را  7777مفهوم . ريغ و پيقبل از تولد، نوزادي، كودكي، جواني، بزرگسالي، بلو :تقسيم مي كردند

ژنتيكي استفاده مي  براي توصيف رابطه بين اعضاي يك فاميلِ اعموم نشين سرخپوستان دشتقبايل 

طوالني برخوردار مي  ييك فاميل محترمانه و مسئوالنه زندگي مي كردند، از عمراعضاي  اگر . كردند

ود و از سوي ديگر نتيجه هاي خ شدند و يك فرد به قدري عمر مي كرد كه مي توانست از يك سو جد

          . نسل بود ،بنابراين واحد سنجش عمر انسان به جاي اينكه مثل حاال دهه باشد. نيز ببيند خود را

از آنجاييكه انسانِ سرخپوست قادر به ايجاد ارتباط با ديگر موجودات طبيعي بود، مردم از چرخه هاي 

ه هاي بزرگتر مربوط به زماني بود كه تمامي موجودات بزرگتر گذر زمان نيز آگاه بودند، اين چرخ
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اين چرخه ها شامل كليه فعاليت هايي بود كه . ساكن در يك زيستگاه جغرافيايي با هم شريك بودند

همه موجودات زيستگاه به نوبه خود يك به يك انجام مي دادند چون هر موجودي در خلقِ آينده سهم 

هم در بين موجودات اين بود كه در وقت مناسب و معيني،  و نقش انسان. ويژه و مشخصي داشت

                                                          57.آغازگرِ روابط و پديده هاي جديدي بين چيزها باشد

ويژه اي  عباديِ آيينِبراي كشف نقش كليِ خود در طول عمر و دريافت هدايت، سرخپوستان از 

اطالعاتي در مورد رخدادهاي كليدي  فرداز اين طريق . بهره مي بردند» بصيرت طلب«م به موسو

، اگر چه دانشِ دقيق تر، از جمله به دست مي آوردادراكات دروني دريافت زندگي خود از طريق 

در تجاربي مشابه . دريافت نمي شديكجا اينكه هر يك از اين رخدادها مشخصا كي اتفاق خواهد افتاد 

گاه ايشان، براي : سال تكرار مي شد، فرد پي مي برد كه حركت زمانِ كيهاني چگونه استكه سال به 

ادامه خطوط كلي زندگي خود، در انجام كار بخصوصي به عجله ترغيب مي شدند و گاه به تأمل براي 

                                                 58.فرارسيدن زماني بهتر براي انجام نقش خود توصيه مي شدند

به اين . روشن است اما انعطاف پذيري هايي نيز وجود داشت نقش تقدير در اين درك از زمان كامال

به همان  امعني كه ترتيب رخدادهايي كه مردم پيشاپيش از آنها اطالع داشتند ممكن بود كه دقيق

زنده بودنِ همواره يادآور  در زندگي آگاهي از نوعي تقديراما . صورت كه انتظار داشتند اتفاق نيفتد

 فرزندان او بشر،مثل  ،موجودات كوچكتر كه در برابر بزرگي زمين،افراد متذكر مي شدند . زمين بود

در معرض رخدادهايي بزرگتر قرار دارند كه خارج از كنترل همواره نسان ها و لذا امحسوب مي شوند 

                                                        .جهان هستي است بزرگترِ ركت هايِست و معلولِ حآنها
                                                           

رابط بينايشان انسان را . نيز نظر مشابهي در مورد نقش انسان در آفرينش داشته اند ،هجري 4444اخوان الصفا، حكماي اسالمي قرن   57
  

انسان طريقي است كه به وسيلة آن موجودات اين جهان از عالم ملكوت كسب فيض . عوالم جماد، نبات، حيوان و افالك مي دانند
موجودات به اين سبب محتاج انسان اند و انسان به نوبة خود حق دارد از آنان براي رفاه و رفع احتياجات زندگي خود  .مي كنند

.)121121121121، ص 1342134213421342، به نقل از نصر، 419419419419- 420420420420اخوان الصفا، رساله الجامعه، جلد اول، ص . (استفاده كند  

(vision quest) براي نخستين بار معموال در هنگام بلوغ صورت  58 »طلبِ بصيرت«شركت افراد در مراسم آييني و عباديِ  
  

در اين مكان او به مدت چند شبانه روز خلوت نشيني مي كرد و . در دل طبيعت هدايت مي شدفرد به مكاني دور افتاده . مي گرفت
، ول عمرار اين مراسم در طبا تكر. كلي زندگي خود را طلب مي كرد ةآگاهي از برنام ،در مناجات خود عاجزانه از آفريدگار بزرگ

. طلب هدايت مي كردندخود در زندگي  بعدي افراد نسبت به گام هاي بزرگ  
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، نيستبر مردم معلوم و آشكار  ، هميشهدر زندگي روزمره نيز بر انسان آشكار مي شد كه همه چيز

كامال نوظهوري، بدون سابقة قبلي، پديدار مي شود  و اتفاقات پديده ها، در گذر زمان چيزهاهمچنانكه 

                                       . گرددمي اضافه  انسانو آگاهي  معلومات بر به تدريج آنها، و با ظهور

بلكه  يكي از آموزه هاي حكماي سرخپوست اين بود كه گياهان و حيوانات هرگز منقرض نمي شوند

 باز شودنرفتار انسان ها با مكان آنها اصالح زماني كه اين موجودات تا . آنها صرفأ ناپديد مي شوند

مورد امروزه اين باور قديمي سرخپوستان در طرح هاي احياي زيستگاه هاي طبيعي  .نخواهند گشت

با احترام و دقت احيا شود،  دوبارهاستفاده، وء اگر زميني بعد از نسل ها س :است تأييد قرار گرفته

و مشاهده گران شاهد بازگشت گونه هاي نباتي اي مي شوند كه تصور مي شد منقرض شده اند 

جالب توجه است كه  59.يز به تدريج به محل باز مي گردندپرندگان و حيوانات مرتبط با اين گياهان ن

                                                           

از دانش بومي ايران در ضميمة كه » خلق موجودات از هيچ«واقعيت اين است كه پديدة مورد اشارة نويسنده و مصاديقي از  59
  

بسياري از روش هاي بوميان در جوامع كهن، به واسطه  كما اينكه. رسمي نيست توجيه با علم درك و قابلِهمين ترجمه آمده است 
اما در مباحث . عدم توانايي غالب دانشگاهيان در درك چگونگي عملكرد آنها، به عنوان خرافه مورد بي اعتنايي قرار گرفته است

بوده است چرا كه فتگو در ميان حكما مورد بحث و گ، »ابداع در مقابل احداث«، تحت عنوان »خلق چيزها از هيچ«حكمت اسالمي 
 متفكران اسالمي بر خود الزم مي  از اين رو،. به سنت عقالني اجازة بي اعتنايي نمي دادو عيني، اين پديده هايِ طبيعي  كثرت

آثار الباقيه  در )هجري 4444قرن (بيروني مثال ابوريحان . دانستند كه اين رخدادها را به نحوي در نظام فكري خود مد نظر قرار دهند
و تولد زنبور عسل از گوشت گاو و نوع زنبور از گوشت ] گياه بادرنجبويه[ باذروجژدم ها از گل و كتولد «: مي نويسد) 261261261261ص (

اسب نزد علماي طبيعي معروف است و ما خود حيواناتي ديديم كه از نبات متولد شدند و سپس توالد كردند و نوع آنها باقي 
 و )هجري 3333قرن (يعقوب ابن اسحاق كندي پيشقراوالني چون از  ،فيلسوفان مسلمان، بنابراين) 200200200200، ص1342134213421342از نصر، به نقل (» .ماند

راتي در نظ ،)هجري 10101010قرن (محمد باقر استرآبادي، ملقب به ميرداماد تا متأخراني چون ) هجري 4444قرن (محمد ابن يوسف عامري 
. مطرح كرده اندابداع مورد   

- Felix Klein-Franke. 1375. Al-Kindi, in History of Islamic Philosophy, Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 

eds. Tehran: Arayeh Cultural Institute. 

- Everett K. Rowson. 1375. Al-Ameri, in History of Islamic Philosophy, Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 

eds. Tehran: Arayeh Cultural Institute. 

- Hamid Dabashi. 1375. Mir Damad and the Founding of the "School of Isfahan", in History of Islamic 

Philosophy, Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, eds. Tehran: Arayeh Cultural Institute. 

 

با توجه به هوشمنديِ دانش پيچيده و روش هاي هوشمندانة مردم در جوامع كهن از يك سو و تبعات نامطلوبِ اجتماعي، اقتصادي 
و زيست محيطيِ ابزارهاي پرخطر، وابسته ساز و پرهزينة عصر صنعت از سوي ديگر، عقل حكم مي كند كه سمت و سوي 

و براي همكاري با طبيعت » دانش پيچيده«پژوهشي و توسعه فناوري در كشورهاي مسلمان به سوي دستيابي به  ياستگذاري هايِس
 حاكي ازاين نكته . سوق داده شود طبيعتتسلط بر براي  يغرب» ةپيچيد هايابزار« در ساخت تقليدانصراف از واردات و  پرهيز از
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از اين روست كه در برخي . ظاهر مي شوند دوبارهسپس جانوران و آخر از همه پرندگان ابتدا گياهان، 

از مرغان مرتع  ، اما هنوز خبرياستدوباره پديدار شده بز كوهي هاي دشت هاي داكوتا،  از قسمت

                                                                                                                  60 .نيست

علم غربي به دكترين تكامل در زيست شناسي پايبند است و تغييراتي كه طي زمان در نباتات، پرندگان 

اما بوميان سنتيِ سو، . محيطي مشاهده مي كند را دائمي مي شمرد و جانوران در واكنش به تغييرات

موجودات ممكن است در  آنها باور دارند كه در واكنش به تغييرات، .روح موجود را اصل مي دانند

روح آنها را دستخوش دگرگوني نمي  ،اما اين تغييرات برخي از جوانبِ ريخت فيزيكي خود تغيير كنند

                                                                                                                     . كند

با ارائه سرفصل هاي دانشِ قوم سو از جهان ماده و اصولي كه بر آن به ترتيبي كه در باال آمد، 

همچنين مي توانيم . شد حكمفرماست ما قادر به تشخيص كاربردها و تفاسير جديد علم غربي خواهيم

از سوي ديگر  بشر دريافت هاي درونيو از يك سو بر آندسته از موانعِ ذهني كه مانع تجميع منطق 

خود را دريابيم، پيرامون بوده است فايق آييم چرا كه اين تركيب، براي اينكه معني تجارب جهان 

                                                                                                         .ضروري است

 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 بيشتر در براي مطالعة . پژوهش دانش بومي و احياي آن در جميع حوزه هاي توسعه استو  بومي خودباوري در توليد علمِاهميت
اصالح وضعيت  و چگونگيِ مورد نظر برخي از دانشمندانِ غربي در خصوص آسيب شناسيِ علم رسمي و فناوري هاي مخرب

  ) 3333پانوشت ( .1394139413941394. اسفنديار عباسي: موجود بنگريد به

زمين عمران و آبادانيِبه به همكاري با طبيعت به منظور پيروي از خداوند كه ) 30303030بقره (نظر به گرايش فطري بشرِ خليفه اهللا   60
  

سپس ايجاد شرايط مناسب براي خلق چيزها به اذن او براي انسان به قدري  طبيعت وة دقيق ، مشاهد)61616161هود (امر فرموده است 
كشاورزيِ «يا » كشاورزي پايا«به معني (» ِپرماكالچِر«هيجان انگيز است كه موجبِ محبوبيت جهانيِ نوعي روشِ كشاورزي به نام 

طراحي « پيروي از فلسفةپرماكالچر اساسا مجموعه اي از دانش بومي كشاورزي از اقصي نقاط دنياست كه با . شده است) »ئميدا
به مرور زمان، . ، موفق به صرفه جويي هاي عظيمي در انرژي و هزينه هاي مرتبط با كشاورزي شده است»در طبيعت براي ابداع

معماري، نيز به اين فلسفه مبتكرانة طراحي با طبيعت راه يافته به صورتي كه پرماكالچر  دانش بوميِ ديگر حوزه هاي توسعه، مثل
حكيمانه براي براي مطالعه بيشتر در مورد اين روش . آموزش داده مي شود» فرهنگ پايا«هم اكنون با كاربردي وسيع تر و با نام 

http://holmgren.com.au/about-permaculture . سايت مراجعه شوداين ، به در مورد طبيعت ملل كهن علمِبهره گيري از   
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 ضميمۀ مترجم

 

در جوامع کهن  »طبيعيات«دانش بومی، کاربرد   

جوامع كهن به مردم در ) در حكمت اسالمي» طبيعيات«موسوم به (بين چيزها و پديده ها در طبيعت  ةدقيق رابط ةمطالع

نامطلوب را  موجوداتبه وجود آوردند و ر طبيعت، موجودات مطلوب را كمك مي كرد تا با طراحي شرايط مطلوب د

ما در دانش ا، 61كم رنگ شده استدر ميان دانشمندان ايراني اگر چه غور در طبيعت در چند سدة اخير . از ميان ببرند

 در اين مورد مقاله ةويسندن نظربراي تبيين  در اينجا. وجود دارد اين علمِ كهنمصاديقي از كاربرد هنوز  سرزمين مابومي 

در پيش راندن مرزهاي  آموختن از طبيعتفراموش شدة و تواناييِ عظيم اما و جلب توجه دانشمندانِ ايراني به استعداد 

                :، در اينجا سه نمونه از دانش بومي ايران را مي آوريمعلم و فناوري بدون تخريب و تحليل بردن كرة زمين

  1111نمونه  ▪
كشت تابستانة اين محصول همواره از سوي . دو بار در سال كشت مي شد» جو دو رشه«ر گذشته نوعي جو به نام د

چند روز پس از جوانه زدن محصول، ميليون ها پشه با مكيدن آبِ جوانه هايِ آبدار و  .ي شدپشه هاي خانگي تهديد م

هواي گرم  به نياكان ما آموخته بود،طبيعت  ة دقيقِمشاهدآنچه بر اساسِ . ندشيرين جو، كل محصول را از بين مي برد

پشه را ديدار شدنِ براي پ) »علت تامه«حكماي اسالمي،  زبانِيا به (تابستان و ميليون ها جوانة آبدارِ جو، شرايط مناسب 

لذا برزگران با . ودآسيب، تنها كافي است كه اين شرايط به نحوي تغيير داده شاين براي مصون ماندن از . كردفراهم مي 

خود، جوانه هاي تازه را با اليه اي بسيار نازك از خاك با از ميان بردن و . مي پوشاندندنرم  پاشيدن غبار بر روي كشت

                                                                                  . پشه، اين آفت ناپديد مي شد خلقِبراي  علت تامه

 
 

                                                           

در چند سدة اخير را به چند عامل نسبتاين بي توجهي به طبيعيات در حكمت اسالمي ، حكيم معاصر، سيد حسين نصر ادتاس  61
  

گر ديم جديد ولعبا ظهور از فلسفه قديم ديگر بدرد نمي خورد، چون  بخششده كه اين  بين علما متداول يكي اينكه :دنمي ده
ند كه زياد با طبيعيات و ه اشأن خود مي دانستعلمايِ بزرگ، دونِ حداقل در ايران، دليل ديگر اينكه،  .م قديم نيستونيازي به عل

احتماال از آنجاييكه فرهنگ ما از پيش داراي پيشينه اي قوي در طبيعيات  ،و سومين دليل اينكه. رياضيات سرو كار داشته باشند
خود را از پيگيري اين مباحث و پيش بردن مرزهاي دانش در اين قرون اخير، از قرن نهم هجري به اين سو،  نديشمندانِبوده، ا

ماهنامه مهر . فلسفه و حكمت اسالمي از آغاز تا به امروز: مصاحبه با سيد حسين نصر. 1389138913891389. حامد زارع( .دانسته اندحوزه بي نياز 
   .)نامه، آبان

نظر . 1342134213421342. سيد حسين نصر: بنگريد بهاز طبيعيات در حكمت اسالمي از منظر اخوان الصفا، بيروني و ابن سينا  مجموعه ايبراي 
  شركت سهامي انتشارات خوارزمي: تهران. متفكران اسالمي دربارة طبيعت



 

31 

 

      2222 نمونه ▪
است كه محكم و تيز داراي ساقه اي پر اما . از پر ماكيان استفاده مي كردند ،براي پر كردن بالش و لحاف ،در گذشته

در آن زمان، . جدا نشود، از روكشِ پارچه ايِ بالش عبور كرده و موجب ناراحتي شخص مي شود آناگر از قسمت نرم 

: عيات حكمت اسالمي را انكار نمي كردند راهكاري ابداعي براي جدا كردنِ ساقه از پر داشتندخانه داراني كه اعتبارِ طبي

در دار مي ريختند و تكه اي جگر سفيد گوسفند به آن اضافه مي كردند و سپس و  حلبي را در ظرفيايشان مقداري پر 

ناسب براي خلقِ نوعي كرم در داخل ظرف را به با اين كار ايشان شرايط م. درِ آن را گذاشته و با گل مسدود مي كردند

از ميان  ،پرهاي ريز و درشت داخل ظرف و يكديگر وجود مي آوردند كه پس از خوردنِ كامل جگر سفيد، ساقه هايِ

                   . پس از چند هفته كه درِ ظرف گشوده مي شد، چيزي جز پر خالص در ظرف باقي نمانده بود. مي رفتند

 
3333 نهنمو ▪  

در  »كود كمپوست«و ديگر جوامع كهن، ساخت و استفاده از  62خلقتيِ دانش بومي ايران مثال ديگري از راهكارهايِ

. شوداز انواع كود هاي شيميايي استفاده مي  ،خاك كشاورزي تقويتبراي  ،صنعتي كشاورزيِدر . كشاورزي بوده است

مواد غذايي مورد نياز گياه را به ريشه برخي از به دست مي آيد، اين كودها در تماس با آب يونيزه شده و محلولي كه 

خاك و رابطه بين خاك و ريشة گياهان  طبيعت آگاهي كامل ازاما كشاورزيِ طبيعي در جوامع كهن با . ها مي رساند

دريافت كزي موجودات خاعمدتاً از طريقِ خود را  نيازمورد  غذايِ كشاورزي، گياهان در اين نظامِ. مديريت مي شود

يكي از . را در دسترس ريشه ها قرار مي دهند صلخيز نگه مي دارند و مواد غذايياين موجودات، خاك را حا. مي كنند

اخيرا متداول شده است كه كساني با پرورش و فروش كرم خاكي و فضوالت آنها . اين موجودات كرم خاكي است

از كشاورزان رهايي كمك به تشويقِ كشاورزيِ غير شيميايي و  اقدام به) »ورمي كمپوست«موسوم به كود كرمي يا (

اما واقعيت اين است كه اگر شرايط مناسب براي پديدار شدن كرم . كود شيميايي كرده اند، كه البته كار مفيدي است

به  خاكزي فراهم شود، اين موجودات خود به خود به وجود مي آيند و نيازي خاكي و ديگر موجودات بزرگ و كوچك

معروف » كمپوست«كه هم اكنون به نام ، ي خاصروشاز دير باز، در تمامي جوامع زراعي، . خريداريِ تجاري آنها نيست

فضوالت دامي و افزودن مقداري و  انباشتن انواع مواد ارگانيك روي هم، مثل انواع ضايعات زراعيبراي شده است، 

با مخلوط كردن . وجود داشته استيگر موجودات نافع خاكزي، خاكي و د كرم خلقِبازيافت مواد مغذي و آب، براي 

                                                           

 62 ، خورههروستاي  در »بومي ايستگاه تحقيقاتي دانش«نتايج پژوهش هاي ميداني اين نمونه ها از دانش بومي ايران، بر گرفته از  
» خلقتي«در ميان كشاورزان كهنسالِ اين روستا، پديدار شدنِ موجودات از هيچ، پديدة  .است استان مركزي، محالت شهرستان

دستاوردهاي تحقيقاتي، انتشارات، استفاده كاربردي از دانش بومي يافت شده در توسعه اطالع بيشتر در مورد براي . ناميده مي شود
:بنگريد به، )1377137713771377-1380138013801380(ين روستا و نيز پيشينة اين موسسه تحقيقاتي مردمي كه با حمايت وزارت جهاد سازندگي راه اندازي شد ا  

 www.eabbassi.ir/participatoryactionresearchcasestudy_theobjectives.htm 
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بوجود مي نيز كود كمپوست به خاك زراعي سال بعد از سال، شرايط مساعد براي پديدار شدن اين موجودات در خاك 

                                         . گرددآب كمتر به طور دائم ميسر مي يشتر و مصرف آيد و حاصلخيزي خاك، توليد ب

                                                                 

                                                           

.از روشنفكرانِ متعهد و اثرگذار آمريكا از تبار سرخپوستان آن سرزمين است) 1933-2005(ديلوريا دكتر واين   *
  

و  و فرهنگ سرخپوستان آمريكا، نقد علم تاريخ كتاب در زمينه 25252525، آقاي ديلوريا مولف بيش از حقوق دان و مردم شناس
شگري نستوه در عرصه هاي علمي در مبارزه با نظام وي به عنوان تال. و تاريخ اياالت متحده آمريكاستفناوريِ غرب 

آگاهي در مورد تاريخ و فرهنگ بوميان آمريكا براي جهانيان سودمند و . كشور است آنسلطه از چهره هاي شناخته شدة 
و  آموزنده است چرا كه در عصر استعمار، خيلي پيشتر از اينكه مردم در ديگر جوامع كهن، مثل ويتنام، فلسطين، سوريه

آماج بودند كه قرار گيرند، بوميان آمريكا  قدرت هاي اروپايي و اروپايي تباريمن مورد تجاوز، زورگويي و نژاد پرستيِ 
  ، جعليات علمي و كشتار جمعيسلطة مهاجمان اروپايي از جمله سركوب، اشغالگري و سياست هاي نظامي و سياسيِ 

        (manifest destiny)  »سرنوشت مقدر«دكترين مطالعه تاريخ اين مردم روشن كنندة . ر گرفتندبيولوژيكي قراجنگ 
ميالدي، تجاوز، اشغالگري و اسكان در سرزمين  19191919بر اساس اين دكترين، نظاميان و مهاجرينِ اروپايي تبار در قرن  .است

اساس اين دكترين بود كه  بر. كردندبراي آنان رقم زده است توجيه  خداوندرا به عنوان تقديري كه آمريكا  سرخپوستان
بسط قاره «حركتي موسوم به (مهاجران به تدريج از سواحل شرقيِ آمريكاي شمالي خود را به سواحل غربي رساندند 

براي ايجاد اي الهي  وعده »سرنوشت مقدر«. و در مسير خود جوامع بومي را سركوب و يا به كلي نابود ساختند) »اي
پس از . دنيا معرفي شد يگر كشورهاو الگوبرداريِ دي نويافته به دست مهاجرين اروپايي الگويي بهشتي در سرزمين هاي

اقدام به تسخير مكزيك  بر اساس همين دكترين، تسخير كاملِ آنچه هم اكنون اياالت متحدة آمريكاست، دولت آن كشور
هم نه در ظاهر، اما در باطن،  ، اگر»سرنوشت مقدر«. و ديگر سرزمين هاي آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي كرد

. قرار گرفته استديگر ملل و منابع آنها در سراسر دنيا بر  اياالت متحده توسعه طلبي و سلطه جوييِناظر بر نيز اكنون 
نشانگر اصالت فرهنگي و روحيه  ، خودهنوز زنده و پوياست ،سركوبچند قرن پس از سرخپوستان اينكه فرهنگ كهن 
 اين اقوام بوميِو تحصيلكردگان  حكمابي شك بخشي از اين پايداري مرهون تالش . اين اقوام استمقاومت بازماندگان 

با خودباوريِ خدشه ناپذير،  ،علميِ ناقص و بي اخالق آن عب از نظام سلطه و روشِچون آقاي ديلورياست كه بدون ر
از مسايل كنوني جامعه خود را در احيايِ  و راه حل بسياري را حفظ كرده اند دخوهنگ و آيينِ فرعلم،  ي بهپايبند

                                                                         . ارزش هايِ كهن و حكيمانة فرهنگ اصيل خود مي جويند
                  
                                
         

 


