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 چکیده

های فکری و فرهنگی  طلبان از آغاز بر این بوده است که همیشه از اهرم رسم استثمارگران و سلطه 
سلطه طلبانه  های زور و مادیات، برای کنترل سلطه شدگان و توجیه و تثبیت رفتار در کنار اهرم 

ع و همراهی اختیاری و حتی رضایت مندانه سلطه شدگان، بتوانند   خود بهره بگیرند تا عالوه بر اقنا
های عادالنه بهره  های بیدار و قضاوت از این امر به عنوان توجیهی در مقابل پرسشگری وجدان 

شود که دارای مبانی  می  طرح هایی م نظریه  های فکری و فرهنگی گاها در قالب ببرند.این اهرم 
ای برای آشکار ساختن آن نداشته  طلبان نه تنها هیچ داعیه شناختی خاصی است که سلطه انسان 

  بلکه برای جلوگیری از رسوا شدن با تالشی عامدانه، سعی بر پنهان نگه داشتن آن نیز داشته اند. 
بندی منطقی نظریات  تقسیم خی، به دنبال تبیین و  این مقاله با روش اسنادی وتحلیل محتوای تاری 

موجود «، » من محوریباشد. پررنگ بودن ابعاد » می   شناختی آنها و تحلیل مبانی انسان   « جبر محور» 

« از جمله محورهای اساسی این نظریات است که  موجود برگزیده انگاشتگی»  یا  «و برتر انگاری
«  خدا« از جانب » سلطه طلبان« را که خصوصیت عنایت شده به » سازیحقیقت»   « و حتی یابیحقیقت» 

شدگان،  « به سلطه غیر انسانی« و یا » انسان درجه دومی« قلمداد کرده و با یک نگاه » طبیعتو یا » 
 کنند.  می   مندی از کل منافع این عالم معرفی گران را شایسته و یا بایسته رهبری و بهره سلطه 

 مبانی انسان شناختی، امپریالیست، هژمونینژاد پرستی، سلطه، استعمار، : گان کلیدیواژ
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 و بیان مسئله مقدمه ـ 1

و مبارزه با  انیب یآزاد، حقوق بشر رینظ ییاز کشورها با ادعاها یبرخ ،یکنون یایدر دن
در معادالت   فردهبو منحصر  کنندهنییتع  ینقش  یفایدر ا  ی.. سع.و  ینژاد  ضیو تبع  یکتاتورید

آن در  لیمباحث و تحم گونهنیخود در ا یرهایدارند و با مالک عمل قرار دادن تفس یجهان
عماًل در گفتمان خود ، نیقوان ن یاز ا یرویدن آنها به پکرها و مجبور ملت ریبر سا اوتمقام قض

را به  ژهیو تیحق حاکم ک یداشتن  ایو  یاز حس برتر یحاک اتیادب ینوع، هاملت ریبا سا
استعداد و  یدارا یبشر یکه نژادها ندیمدعا نیو اثبات ا نیتلق  یآنان در پ .گذارندیم شینما
 یستگیو شا ییگوناگون و نابرابرند و تنها نژاد برتر است که توانا یو اجتماع یذهن یهاییاتوان

از   گرید  یفرهنگ را داراست و نژادها  تمدن و توسعه  شبردیو پ یحکومت و تحقق صالح عموم
و ریشه این مسئله را به برخی امور   عاجزند  شیخو  راثیاز م  یپاسدار  نیکار و همچن  نیانجام ا

 . (56: 1398 لطفی، زاده،حسین محمدی،گرداندند )دین « بازمیاختیاری»« و یا جبری»
و برای توجیه رفتارهای خود و استمرار اند امروزه نیز دست از استعمار برنداشتهگران لطهس

. انددهکرشکار مطرح  آمخفیانه یا نیمهصورت  به   ،، این مسئله را در قالب برخی نظریاتشانمنافع
 نیا است تا اتینظر نیا یشناختانسان یتوجه به مبان، مقابله با این روش یهااز راه یک ی

موجبات رسوایی هرچه بیشتر  ،را نشان دادهآن در تعامالت  تأثیر زانیو م یانگاشتگمتفاوت
 را فراهم آورد.گران سلطه

برخی  افتادگیعقبتواند پاسخگوی بخشی از ابعاد چرایی می روشن شدن این مسئله
مسلمانان باشد که با وجود دارا بودن منابع غنی مادی و فرهنگی،   ویژهبه  ،کشورهای جهان سوم

اخیر به مقوله های دهستوجه تحلیلگران و اندیشمندان مسلمان  اند.« شدهانحطاطگرفتار »
 و سلطه استثمارگران غربی، اهمیت این بررسی را و رابطه آن با استعمار ،« مسلمینانحطاط»

ات عمیق این تأثیربا توجه به  ،عالوه بر این .(6ص ،1392کالته،  ،)ایمان کندمی دوچندان
ع مانند تعصب و تبعیضمباحث در شکل شناخت   ،گیری و ترویج برخی مفاهیم منفی در اجتما

و بحث شناسی مبانی و پرهیز از این رویکردها، مسئله مهمی برای اندیشمندان حوزه جامعه
و  یستیالیامپر یکردهایرو کنندههیو توج کنندهیبانیپشت اتینظرشود. می ادقلمد رویکج
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 یله درصدد است عالوه بر بررسمقا نیدارند که ا یگوناگون شناختیانسان ابعاد ،یاستعمارگر
 یمحتوا  لیبر اساس روش تحل،  یبا روش منطق  این نظریات منسجم انواع مختلف    یبندو دسته
  .کند بررسی نیزرا  آن« محورجبر» یشناختانسان یمبان کیفی،

  قیتحق نهیشیپـ 2

اجرا  یدر حوزه عملکرد و چگونگ شتریب ،سلطه هینظر نهیگرفته در زمصورت  یکارها عمده
ع  نهیو نهاد شدن ع قدرت بر گروهنا ایکردن مشرو در  شتریتحت سلطه بوده و ب یهامشرو
انعکاس داشته است  یشناسجرم یو حت یشناسو ارتباطات و جامعه استیمانند سهایی رشته

 تیآن عنا یشناختانسان یمبانکمتر به  « در آن مطرح بوده ونظام قدرتکه مباحث عام »
ع که ک یمسائل مربوط به حاکمان  .اندداشته حساب  جامعه به نیاز ا یبخش زیخود ن اجتما

 ارهدرب  ییازهت  هایدر کتاب  یگرامش .شودیها را شامل مپژوهش  نیاز ا  یابخش عمده  ،ندیآیم
وبر  ،(1384، همو) یمدن جامعه و دولت( و 1358، ی)گرامش ایالتیا  تسیونمک زبح یهاکیتاک ت

( و فوکو در 1384)مارکس،  هیسرمامارکس در کتاب  ،(1394)وبر ، جامعه قدرت، ن،یددر کتاب 
 نیابعاد گوناگون ا یبه بررس بارها گریاز افراد د یاری( و بس1393، )فوکو قدرت و دانشکتاب 

 .اندمسئله پرداخته
ع تحق   نیاز ا  یگرید  بخش  گر یبر جوامع د  الیاست  یچگونگ  مربوط به  یشامل مباحث،  قاتینو

گروه خود  ایاز جامعه  یآنها را بخش ،که گروه حاکمـگر ن جوامع سلطهرود ردخ   یهاگروه ای
( ابعمن )بر خاک یکیزیف یالیاست ازجمله ،الیاست نیا از یگوناگون یایزوا .باشدیم ـداندینم

چون  ینیتحت عناو، مربوط به هرکدام اتیافکار و فرهنگ( و نظر نرم )بر یالیو است
 گونهنیا .دشویم یو بررس نیی.. تب.« وینژادپرست»«،ینژاد ضیتبع،» «یداربرده»، «سمیالیامپر»

  در  ی پژوهش( و 1390،یدی)سع یالمللنیب ارتباطاتمانند  ییهادر کتاب توانیرا م قاتیتحق 
 و رانیا  استعمار( 1386 ،دنزی)گ یشناسجامعه( و 1383، ییدارابکال، ی)اسکندر قدرت موضوع

ر(، 1357، )مارکس و انگلس نیچ ر یهاه ینظ (  1389 گران،یمومسن، ولفگانگ و د )ج. سمیالیامپ
 .مشاهده کرد (1997، می)ابراه هیالغرب ةیالمرکز(، 1387، یلنگرود ی)راسخ تیقوم و غربو 
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این  .اندمباحث نبوده نیا یشناختانسان یمبان نییتب دارهیداع، هاپژوهش نیاز ا کدامچیه
است  یمنف یخواهیو برتر الیمربوط به است یشناختانسان یمبان ییبه دنبال شناسا قیتحق 
 .دهدیم  «جبرمحوریبا رویکرد »را    یانسان  یهاگروه  ریبر سا  الیمجوز است  ،گربه افراد سلطه  که
ع  نیشده در اعام انجام قاتیتحق  نیترک ینزد  یآثار .است یشناسمربوط به علم انسان ،موضو

رچون  ر و شه یاند خ یتا و  )همان( یشناسانسان  یمبان( و 1381،ی)فکوه یشناسانسان یهاه ینظ
 یمبان ای یشناختعام انسان احثبه مب شتریب (1385 ،یداور، یمی)سل یروکج  یشناسجامعه
ع محل بحث ا یتیعنا اند و کمترپرداخته یروعام کج  اند.مقاله داشته نیبه موضو

  قیروش تحقـ 3

خود بهره گرفته است و  یهاداده یآورجمع یبرا یابتدا از روش اسناد قیتحق  نیامؤلف در 
ات ینظر  یداشته است تمام  یسع  ،کتب و مقاالت  نیاطالعات موجود در ب  انیجو در موبا جست
که در  یاگسترده یبه علت پراکندگ  کند؛ یآورمربوط به حوزه سلطه را جمع یدیمهم و کل

 نیا یبندمیو تقس یبا جداساز ،یلیقبل از هر تحل دیتالش گرد ،مالحظه شد یآورجمع نیا
سپس با  .شود شنهادیپ فضا نیمناسب ا قاتیتحق  یمناسب برا یبنددسته یالگو ک ی، اقوال
 ییآن شناسا یاصل یکردهایو رو ،یسلطه بررس اتیعمده نظر یبسترها ،محتوا لیتحل روش
 ناظر به دو گروه یشناختانسان یمبان ،«نیادیبن یشناسروش» ریاز مس یریگو با بهره گردید

 .شد« استخراج شدهانسان سلطه« و »گرانسان سلطه»

 چارچوب مفهومیـ 4

ع بحث  قیتحق  نیا یدیکل میازجمله مفاه، «سمیالیامپر« و »سلطه» میمفاه است که فهم موضو
در ابتدا  نیبنابرا .حاکم بر آنهاست یهایبنددسته از آنها و حیمنوط به درک صح  آن، طهیو ح
 .میپردازیدو واژه م نیا یبندو دسته نییبه تب

 سلطهـ 4ـ1

  ، 9ج ،1377، )دهخدا «غلبه و اقتدارو قدرت و قوّت » معنیه ب دهخدا نامهلغت دراین واژه 
 «ییفرمانروا،  یرگیچ،  ییتوانا،  قدرت(  سلطنه«»  یعرب)اسم مصدر  »  دیعم  فرهنگ  در  و  (265ص
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که  است یابعاد گوناگون ی« داراسلطهاصطالح، واژه » در. آمده است (551ص ،1389، دی)عم
  .شده است یاژهیو ارتباطات به آن توجه و یشناسغالبًا در علم جامعه

 میاز مفاه یک ی ،»قدرت  .شودمی« استفاده قدرت» مفهوم لیذ عام خود، یدر معنا سلطه
اقتدار  ای تیبا جدا کردن آن از مرجع انددهیکوششناسان است که جامعه استیعلم س یاصل

ع و همچن  یعنی، »قدرت  .(50ص ،1388، یمیکر کنند« )نوابخش، فیآن را تعر ،زور نیمشرو
 گران«یرغم مقاومت دبه  یحت،  ق خودینشاندن منافع و عال  یها در به کرسو گروه  فرادا  ییتوانا
خرد و  ،یمثبت و منف های یخواهی برتر یتمام باً یتقر ،یمعن نیکه ا (607ص ،1386 دنز،ی)گ

. دهدی.. را پوشش م.حکومت و ، استعمار، استثمار، دولت،یکتاتوریازجمله سلطنت، د ،کالن
 ؛کرد  فیتعر  یی« را بر اساس هدف غایمنف یطلبقدرت»« و  مثبت یطلبقدرت»  انیفرق م  توانیم
و هدف  ،خود یرا کسب و جلب منافع فقط برا یطلب منفقدرت  ییعنوان مثال، هدف غا هب
 نیو در فرض تزاحم ماب ،«گرانیخود و د» یطلب مثبت را کسب و جلب منافع براقدرت  ییغا

امروزه  .دانست بر منافع خود ردستانیمنافع ز حیترج، ردستیو منافع جمع ز یمنافع شخص
بتوان گفت که  دیشا ،یمنف  قی« و استفاده آن در مصادسلطه» یمنفبه خاطر افزون شدن بار 

 .شودی« را شامل میمنف یهایطلبقدرتفقط »
است که   شدنیتصور  جامعه  کی  یهاگروه  نیدر ب  ای  ،«روابط سلطه»،  عام  یبندمیتقس  ک یدر  

 ا ی ،پردازندیروابط م نیا نیی.. به تب.« وسلطنت» و «دیآپارتا« »یکتاتوریدمانند » یاصطالحات
 « واستثمار« و »استعمارمانند » یاصطالحات ؛دو کشور نیمثاًل ماب ،دو جامعه جدا از هم نیماب
ع سلطه به   ،خی»در طول تار  اند.شده  فضا وضع  نیا  حیتوض  ی« براسمیالیامپر»  یطور موازهر دو نو

 ،یبیصل یهاجنگ  زیمثاًل در دوران سقراط و رم باستان و ن ؛اندرفته کار و مکمل هم به
منظور شتر بهیب  یسلطه درون  ییاما گو  ؛اندموازات هم مطرح بودهبه   یرونیو ب  یدرون  یهاسلطه

 .(86ص  ،1386نورد، ابانی)ب مطرح بوده است« یرونیاستحکام سلطه ب
در  تیرضا جادی« و ایهژمون»هم با  تواندی « مگانهیجوامع ببر » ای« و یجامعه خود»بر  سلطه

 ی»هژمون  .هان« به آیظلم و تعد»« و  سرکوب و تحکم»و هم با    همراه باشد  «شدهسلطه»گروه    نیب
به اقتدار   تواندیم  یاجتماع  یهاگروه  یموقت از برخ  یاشاره دارد که در آن، ائتالف  یتیبه وضع
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ق کاربرد ین اقتدار صرفًا از طریعمال افرودست منجر شود. ا    یهار گروهیتام آنها بر سا  یاجتماع
 ت و شکل دادن به آن است«ین رضایست، بلکه از راه تأمیم افکار حاکم نیل مستقیا تحمیزور 
و  ینیموسول تیوبمحب ییچرا حیتوض یبرا یاصطالح را گرامش نیا .(104، ص1388 ،ی)راث
نظر  از .(30، ص1379، زادهیمطرح کرد )مهد تیمحدود جادیا رغمیعل ییایتالیا سمیفاش

آن را در برابر دولت وی است و  یمدن (، جامعه ی)در جامعه خود یهژمون الزمه ،یگرامش
و   هاامهسا، روزنی، خانواده، مدرسه، کلیونیزیتلو  یهاستگاهیاز ا ی. گرامشدهدیسرکوبگر قرار م

، به قدرت کردن سرکوب یجاکه افراد را به کندیاد می یهژمون یهادستگاهعنوان ره، به یغ
 یهژمون ی، سرکوب و تحکم به دولت اختصاص دارد، ولینظر و . ازدهندیوند میحاکم پ

 جامعه  یاز سو  ی»حفظ و تداوم هژمون  .(53ص  ،1383،  است )اندرسون  یمدن  مخصوص جامعه
ل دستمزد، یاز قب  یازاتیتابع خود، امت  یهابه گروه  ،حاکم  یهاکه گروه  تن اسیازمند ای، نیمدن
از   ییزان باالیك، میهژمون  ك جامعهین در  یره بدهند. بنابرایمه و خدمات و غی، بیازات رفاهیامت

ع و وفاق و ثبات اجتماع  ییهاها و ارزشوجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان یاجما
وند یمسلط است و آنها را به ساختار قدرت در جامعه پ طبقه وردنظرکه م کنندیت میحما
طرح  توانمیهم را دو جامعه  انیم یو البته هژمون ؛(224ص ،1380 ،یناتی« )استرزندیم

 یهامقوله یکشور در تمام ک یکه  ردیگیشکل م یهنگامـ  دو جامعه انیمـ  ی»هژمون :کرد
 گریتر از دمتفاوت اریبس یاست که در سطح  یطیدر شرا یظامو ن یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس

 ک یآنها وجود ندارد و  نیب کی دئولوژیتضاد ا یبه عبارت ایو  یها قرار دارد و رقابت ارزشقدرت 
 یبرخوردار است. کشور یو کم   یف یک زیتما ک یاز  ،قدرت  یهامقوله یکشور در رابطه با تمام

 «ابدییم یجهان تیمشروع ،مستقر در آن کشور یربنایکه ز ردیگیقرار م یهژمون تیدر موقع
های تثبیت فرایند طلبانه یکی از راهکننده رفتار سلطهتولید نظریات توجیه  .(1391  ،ی)کوشش

شناختی د که بعد انسانناین نظریات ابعاد گوناگونی دار است. شدههژمونیک در جوامع سلطه
« دو رویکرد جبرمحوری»« و  اختیارمحوری»ترین ابعاد این نظریات است. رویکرد  کی از مهمآن ی

 است.مهم در این بعد 
 کنندهنییتب جبر محور اتیاز نظر ی« بخشیشناختانسان یمبان» یمقاله درصدد بررس نیا
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« سرکوبگرانه» ایو  «یکیتیهژمونصورت »است که به گر«یجوامع د ریبر سا یمنف یها»سلطه
 رندهی« عنوان جامع دربرگیستیالیامپر یهاهینظر» .کنندیجوامع اعمال م ریسلطه خود را بر سا

 .پرداخت میآن خواه لیکه در ادامه به تحل ستا جبر محور و اختیاری اتینظر

  سمیالیامپرـ 4ـ2

 ،ییگرایورتامپرا ،ییگشاجهان ،ییجوجهان یدر لغت به معنا Imperialism واژه
 تریمی( و از کلمه قد1132ص  ،1385،  پورانی)آر  است  یساالرو جهان  یجهانخوار  ،ییگراسلطه

در انگلستان آن را    نیمبرلیجوزف چ  1890در دهه  شده است و    گرفته(  Empirer)  یامپراتور
 .(26ص ،1387، ی)آشورداد  رواج

 ای یمقاصد اقتصاد لیکه به دل شودیگفته م یبه نظام» یاسیدر اصطالح س سمیالیامپر
 گر یها و اقوام دو ملت هانیخود تجاوز کند و سرزم یو قوم یمل یاز مرزها خواهدیم یاسیس

)استعمار( و استثمار   یکشبهره  سم،یالیجوهره امپر  .(27ص   ،)همان  سلطه خود درآورد«  ریرا ز
 یو مال یاقتصاد یهایاز راه حفظ وابستگ زیاکنون ناست که هم گرید یهانیزمها و سرملت
»رفتار   (. استعمار21ص  ،1376  تام،  )مگداف،  ندیگویم  «نو سمیالیامپر»به آن    واست    افتهیادامه  

 و به کندیم یگذارهیرا پا یامپراتور ک یاست که  یاسیواحد س ک ی ک یو استراتژ کیپلماتید
 ، 1375،  نژاد)معتمد  د«ینمایخود وادار م  نیکشورها را به اطاعت از قوان  ریامردم س  گر،ید  عبارت 
گر ید یهانیبر کشور و سرزم یکشور یو اقتصاد یاسیتسلط س ،سمیالی(. در واقع »امپر2ص
صورت استقرار توأم بوده و گاه به  یقدرت نظام  لهیوسر خاك آن کشور بهیکه گاه با تسخ  ت[اس]

 «شودیان میکشور مسلط نما یو اقتصاد  یاسیمنافع س نیتأم  ینشانده برادست  یهاحکومت
کشور   یاز سو  یکنترل کشور  یبه معنا  یواژه در مفهوم امروز  نیا  .(182ص  ،1390،  ی)طلوع

شده است  گفته یمثاًل گاه. رودیکار مه ب گریبر کشور د یاراده کشور لیتحم ندیو فرا  گرید
 .(93ص  ،1393،  )گولد، کولب  است  ییکایآمر  سمیالیامپر  ،انهیخاورم  یبر کشورها  کاینظارت آمر

 تحقیقهای یافتهـ 5

 « اینچگونگی« و »چراییامپریالیستی، ناظر به دو بعد » سلطه هایکننده نظامنظریات تبیین
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تواند می  است. چرایی  تر از دیگریهستند که معمواًل در هر نظریه یکی از این ابعاد پررنگ ها  نظام
شده باشد. در یک « سلطهزدگینقصان» گر یا« سلطهیافتگیکمالشامل بررسی ابعاد »

« است و جبریبرخاسته از یک امر »یا  «،زدگینقصان« یا »یافتگیکمالبندی اولیه، این »تقسیم
شود. اما می  گرایانه این نظریات اقدام« که در این تحقیق به بررسی ابعاد جبریاکتسابییا امر »

عد دیگر، توجه به » در این بخش، ابتدا نظریات  « از همدیگر است.چگونگی تفکیک مصادیقب 
شوند، و بندی می«، تقسیمچگونگی« و »چراییمؤلفه »جبرمحور معرفی شده، سپس بر اساس  

ع نگاه این نظریات به  شده، گر و سلطهسلطه ها در جوامعانساندر نهایت با بررسی نو
 گردد. شناسی این نظریات استخراج میترین مبانی انسانایریشه

 معرفی نظریات جبرمحور ـ 5ـ1

در این بخش معرفی و  جمله نظریاتی هستند که« ازشناسیزیست» « و نظریهنژادی»نظریه 
 .شوندمیبررسی 

جهت  نیو بد  ندی دیگرنژادها برتر ازذاتًا  دپوستانیسف  که کندیعنوان م« ینژاد»نظریه 
 گر یاصالح و متمدن کردن درسالت  ،نیت حکومت بر دیگران و در بهترین حالتأش خود یبرا

 .(49ص ،1385ساعی، ) را قائل بودند نژادها
شناسی مانند دین، آداب،  های غیرزیستای است که میان نژاد و پدیدهنظریه  1»نژادگرایی

شمارد. در این برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می ،زبان و... رابطه ایجاد کرده
 ،مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی رشد افراد عمل کرده و دست تقدیر  ،برتری نژادی  ،نظریه

 .(245، ص1387 ،)آشوری برخی نژادهای بشر را برتر و برخی دیگر را کهتر گردانیده است«
 افت ی  توانمی  نومن  شیو فردر  رسونیکارل پد،  یک  رینظ  یشمندانیمباحث را در آثار اند  گونهنیا

 .(1392)گروه سیاسی، 
نژاد در لغت به معنای »اصل و نسب و  .است «نژاد» ،کلیدواژه کاربردی در این نظریه

 ،ز لحاظ اصل و نسب و عالمات ظاهریگویند که امی  اقوامی را  ،و در اصطالح است    سرشت... «

 
1 . Racism. 
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بندی و خصوصیات روحی و اخالقی با هم شباهت از قبیل رنگ پوست بدن و قیافه و استخوان
جسمانی مثل رنگ های ویژگی 1،منظور از نژاد ،در اصطالح  (1030ص ،1389)عمید،  دارند

ع یا جامعه آن را از نظر قومی  دانند.می مهم و معنادار ،پوست است که اعضای یک اجتما
 از روابط اجتماعی تلقی کرد که این امکان را فراهمای توان مجموعهمی همچنین نژاد را

و صفات یا  ،تعیینها گروه شناختی، موقعیت افراد وزیستهای آورد که بر مبنای ویژگیمی
 .(357ص ،1386)گیدنز،  داده شود نها نسبتآگوناگونی به های توانایی

را بر اساس قانون بقای حاکم بر حیوانات و   سمیالیامپرسعی دارد    «شناسانهستیزاما نظریه »
؛ (17ص  ،1389مومسن و دیگران،    )ج.  تقلیل دادن حاالت انسانی به روابط حیوانی توجیه کند

 یرقبااب،  یبه منابع کم  یابیدست  یبرا  دیخود باشد، با  یبه بقا  لیاگر انسان مابدین صورت که 
 زیخشونت قهرآم  لی)تحم  جوییلذا ناچار است که از خصلت پرخاش  .نابود کند  ای  میخود را تسل

انسان هنگام   یذات  ییوجپرخاش  سمیمکان  ازآنجاکهاستفاده کند و    ترهافیضع هی( علگرانیبر د
در آن شود، ی« فعال مکشورها گرید اریدر اخت ابیمنابع کم» یعنی ،یبرخورد با محرک خارج

به جنگ  ،آن منابع دارنده یکشورها هیعل ابیبه منابع کم یابیدست یصورت کشورها برا
حیوانی در  پررنگ بودن بعد، تفاوت این رویکرد با رویکرد نژادی .زنندمی دست یستیالیامپر

ع حیوان هاانساناین تحلیل است و همه  گروه خاصی از  ،رویکرد نژادی داند؛ امامی را یک نو
 نما )حیوان(دوم و یا انسانی درجههاانسانتر از بقیه معرفی کرده و بقیه را یا  را انسان  هاانسان
 .کنندمی به جای یکدیگر نیز استفادهالبته برخی این دو اصطالح را  پندارد.می

  است:شده تصریح  کامالً  ،ازجمله ارسطو ،)نژادپرستانه( در نظریات گذشتگان بر این نگاه
 برداری مقدرو یا فرمان یبرخی از زندگان، از همان نخستین لحظه زادن، برای فرمانروای»
طبیعت حتی بدن بندگان و آزادگان را متفاوت  ...طبیعی است و این یک امر کامالً  شوندمی
زادگان را آو بدن  نیرومند است ،نها برای انجام کارهای پستآکه بدن چنان ؛فریده استآ

هم سودمند  ،شایسته زندگی اجتماعی افریده است... به حکم طبیعت بندگی برای بندگان
هرچند که در بین  ،اندبرده نها واقعاً آو  ؛هاستاست و هم روا... و این قانون بیشتر برای بربر

 
1. race. 
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هرچند به اسارت  ،اندزادهآزاده حساب شوند و یونانیان بنا به طبیعت همیشه قوم خود بزرگ 
علمی های  برخی مانند گیدنز قائل هستند که نظریه  .(12،  11،  8ص  ،1390)ارسطو،    دربیایند«
 ( 357ص ،1386)گیدنز، در اواخر سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم پدید آمدند  ،درباره نژاد

 .اروپا بر سایر ملل بودندهای که بیشتر درصدد توجیه برتری

 تبیین نظریاتـ 5ـ2

و  ،دارای نژاد یا ژنتیک خوب هاانسانچرا برخی از  :ال مهم در این بخش وجود داردؤدو س
توانیم بفهمیم که از می بعدی این است که چگونه  سؤال ؟دندبرخی دارای نژاد و ژنتیک بد ش

 ،شدهنظریات مطرح   ؟کدام نسل همان ژن و نژاد برتر است و کدام یک نه  ،های موجودمیان نسل
های دوم روش  سؤالبه    گوییپاسخو برای    ،گوناگونهای علت  ،ت اولسؤاالگویی به  برای پاسخ

بندی دسته« برازندگی» « وبرگزیدگی»را در دو عنوان ها توان آنمی که اندمختلفی بیان کرده
 .کردو تحلیل و بررسی 

 شدگی یا برگزیدگیرویکرد انتخابالف( 

ع انتخاب  شدگی غیرارادی از جانب یک ظاهر عبارات طرفداران این رویکرد، دربرگیرنده یک نو
تأثیری نداشته است. این گروه شاید شدگی  ده و انتخاب آنها در این انتخاب است که ارا   قدرت برتر 

شود می   شدگی هم کاری نداشته باشند، ولی مالحظه با معنی و تعریف کمال و حتی علت انتخاب 
ای برای برتر بودن قلمداد کرده، بر همین اساس شباهت به « را علت تامه یا نشانه شدگیانتخاب» 
آورند که خصوصیات جسمانی، می  ود را مقیاسی برای نزدیک یا دور بودن از کمال به حساب خ 

توانست قلمداد شود. شاید بتوان گفت که آنها در پایان می   ترین معیار مقایسه ترین و شفاف واضح 
چنین کامل کنند: »برتری « استدالل خود را  ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعهبر اساس دلیل »

  امروزی ما همان دلیل بر برگزیدگی ماست«.
 توان تقسیم کرد:میبا توجه به عامل برگزیننده، به دو قسم   ات رایاین نظر

 خواست خدا( 1

ع نگرش ع  را هاانسانسایر  بر هاانسانعلت برتری برخی  ،مدعیان این نو  عامل انتخابیک نو
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توان و قوه و امتیازی خاص در وجود این  ،غاز خلقتآاز کنند که می قلمداد ییو خدا ماورایی
 هجدهکاران افراطی فرانسوی قرن  نوعی از این خوانش در اندیشه محافظه  گروه قرار داده است.

افرادی مانند دولونالد و دومیستر که سیستم پادشاهی را امری خداخواسته  شود؛می مشاهده
 . (13ص ،1383قائل به حفظ آن بودند )ریتزر،  ،کردهقلمداد 

چراکه  ؛وردآرا جزو این زمره به حساب  1چمبرلینتوان می هابا توجه به برخی نقل قول
 به روم و ونانی فرهنگ  وارث  و تیبشر عالم یمنج  و خدا منتخب، دهیبرگز نژاد را ژرمن نژاد»

ها ییاروپا یظاهر شکل با مطابقت را ییخدا خواست نیا شناخت عالمت وآورد می شمار
 با دیبا خود یخیتار بزرگ  تیمورأم انجام یبرا ژرمن نژاد او دگاهید بنابر. کندمی یمعرف

 قلمداد دشمن یعقوا مصداق کیکاتول یسایکل او نظر در. زدیبرخ نبرد به خود دشمنان
 .(126ص ،1387)راسخی،  «شودمی

برگزیدگی  پیامبر را دلیل بریک  یا دینشود که برخی وجود و ظهور یک می گاهی مشاهده
و شرافت یک پیامبر را دانند  می برتری و فضیلت و شرف ذاتی آن قوم بر سایر ملل  ،و در نهایت

عصر کنونی نیز حتی  در کنند.می دادو مردمان آن منطقه قلم او دال بر شرافت تمامی پیروان
تیمیه مانند کالم ابن؛  « هستیمعربیسم»در بین مسلمانان شاهد چنین ادعاهایی در قالب عنوان  

 العجم؛ جنس من أفضل العرب جنس أن اعتقاد: والجماعة السنة أهل هیعل یالذ» گوید:می که
  .(375-374ص ،1ق، ج1419تیمیه، )ابن «رهمیوغ، وفرسهم، رومهم، همیانیوسر، همیعبران

 است که برای نمونه شده اتی شبیه به این دیدگاه در ادبیات ایران باستان نیز مشاهدهینظر
 توان به سخنان شیخ اشراق اشاره کرد:می

»هرگــاه امــر قهــری بــر جــوهر نفــس غالــب آیــد، تــابش شــروق بــه گونــه اســت کــه  
شــود.  می   ای از امــور قهــری از ســماویات و اربــاب طلســمات آن در وی غالــب بهــره 

  هایی نــورانی ظــاهر نامیدنــد، در شــهاب می   در ایــن صــورت آنچــه کــه فهلویــان خــره 
شــود کــه اثــر آن بــر ســالک قهــری اســت و صــاحب ایــن فــره، فــردی شــجاع و  می 

 (. 504، ص 1، ج 1380قاهر و غالب خواهد بود« )سهروردی، 

 
 شده ر یپ امیا  ان در که نیچمبرل با ورد،آدر ر یتحر  رشته به را  من نبرد معروف کتاب نکهآ از شیپ یکم 1923 سال در تلر یه ادولف. 1

 رد.ک شرکت 1927 سال دری و نیتدف مراسم در و کرد مالقات ،بود



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم یازد
،  

تان 
بس ر و ات

بها
139

8
  

12 
 

 انتخاب طبیعت (2

خود قوانینی دارد که برتری یک گروه و اصیل   یند که طبیعت برای استمرار بقاااین گروه قائل
ن حاکم آجبر طبیعی بر    که  است  مله این قوانینازج  ،های انسانیبودن آن نسبت به سایر گروه

 گذارد.نمی گونه چرایی برای آن باقیو هیچ است
 توان چنین برداشتی داشت: می وضوح از برخی عبارات ارسطو به

 کــهچنــان ؛اســت دهیــ فرآ متفــاوت را زادگــانآ و بنــدگان بــدن یحتــ  ،عــتیطب»
ــدن ــاآ ب ــرا نه ــام یب ــا انج ــت یکاره ــدین ،پس ــت رومن ــدن و؛ اس ــانآ ب  را زادگ
ــتهیشا ــدگ س ــاع یزن ــت دهیــ فرآ یاجتم ــه .اس ــم ب ــتیطب حک ــدگ ،ع ــرا یبن  یب

  .(12 ،1390)ارسطو،  «روا هم و است سودمند هم ،بندگان

تواند می (32ص ،1380( و ولتر)رواسانی، 272 ،1383برخی عبارات ارنست رنان )سعید، 
  :باشد این فرایندحاکی از توجه به 

 هــم بــاز ،رنــدیبگ قــرار ســرد یهــوا و بآ در اگــر یحتــ  پوســتاهیس یهاانسان»
ع  از یوانــاتیح دیــ تول به  نــانیاطم قضــاوتم در مــن. داد خواهنــد ادامــه خــود نــو

ــه دارم ــهآ ک ــاره نچ ــانیگ درب ــتیحق  اه ــورد در ،دارد ق ــان م ــم انس ــادق ه  ص
 امــر نیــ ا و شــودنمی حاصــل اهیــ گ ک یــ  لــو، ازآزرد، بلــوط، کــاج ، یگالبــ  ؛اســت

ــدمی دییــ أت ــه کن ــال دیســف  انســان ک ــا فع ــاییایســ آ، یسرپشــم اهانیســ  ب  یه
   .(همان)باشند« انسان ک ی( اوالد) توانندنمی مردگانشان حاروا با رفعالیغ

 رویکرد برازندگی ب(

تالزم عوامل مادی و ». این گروه است «دارا بودن باالترین درجه از کمال«، »برازندگیمنظور از »

و به این سطح از تبیین کفایت   ،بشری قلمدادهای  « را علت تامه تفاوتمندی انسانظاهری با کمال
کردن تحلیل برای پی بردن به چرایی این تالزم یا تبیین تر عمیق هو هیچ تمایلی ب اندکرده

شود نمی نها دیدهآ« در ن درجه بودنتشخیص واجد باالتری»« و تشخیص کمال»سنجه آنها برای 
 زدگی مفروضیافتگی و نقصانو بیشتر به ابعاد چگونگی کشف و شناخت مصداق این کمال

 نسبت به هاانسانیافتگی برخی قائل به کمال ،این رویکرد بر اساس این تالزمات. پردازندمی
دانند که موجب شایستگی می رادی و اتفاقینها این امر را یک تعین غیراآ. هاستانسانسایر 
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 این تالزم را مربوط بههای انواع تبیین .است بر دیگران این افراد برای حکومت و مدیریت 
 بندی کرد.طبقه ذیلتوان در اقسام می

 یافتهتشابه با گروه غیرکمال (1

 ، متخلف، مجرم، ناقصکجرو  هایبا گروه  هاانسانتشابه یا تفاوت    بربیشتر    ،این دسته از نظریات
و نحوه تعامل   شده  نها قضاوتآ  مورد  درمیزان تشابه  بر اساس   بنا شده است  ویافته  غیرکمالو  

جبری یا ژنتیکی به صورت به و یستامری اکتسابی ن ،زدگی. این نقصانسازماندهی می شود
ازجمله   ،شایستگی این افراد برای هر کارینانتقال یافته است. این نظرات، با اثبات  ا  هاانساناین  

به عنوان طرف متضاید گران  سلطهدرصدد اثبات شایستگی غیرمستقیم    ،ه جامعهدارمدیریت و ا
ع  ،حد وسط در این برهانترین مهم برای اداره جامعه هستند.  لزوم وجود یک راهبر در اجتما

 شوند.می متعین ،« به عنوان مصداق این امرگرسلطه افراد» ،و با این استدالل است 

 تشابه با حیوانات( 2

، به همان شته باشددا  واناتیبه ح  یشتریب  یشباهت ظاهر  یکه انسان  زانیفضا به هر م  نیدر ا
هرچه این  ،و بالعکس استبرده  یانسان یهااز تکامل ثابت می شود که بهره کمتری مقدار

ع انسان، دارای توانایی و استعداد بیشتر هنده آن است کهدنشان ،تفاوت بیشتر باشد  یاین نو
 زیرا از شرایط حیوانی فاصله گرفته است. ست؛هاانساننسبت به سایر 
را تشابه و افتراق   هاانسان  مندیدرجه کمال  راه تشخیص  یکی از افرادی است که  ،پیتر کامپر
 داند:می بدنی آنها نسبت به حیواناتساختمان 

ــا اهانیســ  صــورت  هیــ زاو و درجــه 97 حــدود در ییاروپــا صــورت  هیــ زاو» تر نییپ
 باشــدمی تــرک یــ نزد ســگ  و هــامــونیم یصــورت هیــ اوز بــه که است درجه 70 از
 درای لــهیقب) هــاکــالموک  جمجمــه ســهیمقا بــا کــامپر. انســان صــورت  هیزاو به تا

 جــهینت نیــ ا بــه انیــ ئاروپا و( ییقــایفرآ) اهانیســ  جمجمــه بــا( یغربــ  مغولســتان
  .(39ص ،1380رواسانی، ) «بود دهیرس

 نیافتهی کمالهاانسانتشابه با ( 3

برخی اندیشمندان با بررسی حاالت چهره و ساختمان بدنی این نگرش ابعاد گوناگونی دارد؛ 
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ی دیگری که خوب و پراستعداد هاانسانبا  ،دبودناستعداد نها بد یا کمآیی که از نظر هاانسان
 معرفی هاانسان درونی انحصاری عوامل معلولاین مسئله را  شتندسعی دا ،رسیدندمی به نظر 

شکل بتوانند بر اساس  کههایی بودند به دنبال به دست آوردن مقیاسکنند و به عبارت دیگر 
دست آوردن کمال را ه استعداد آنها برای ب نیت وأمندی یا ش، درجه کمالهاانسانظاهری 

« شناختیزیستبه دو بخش »شناسی و جرمشناسی این رویکرد در علم جامعه .تشخیص دهند
« و یافتگیکمال»تالزم دوطرفه مابین . (297: 1386)گیدنز،  شدمی « تقسیمشناختیروان»و 
 .است «، حد وسط مهم تمامی این ادلههاانسانظاهر »

 یربنایزکه او را  ـ یوهان کاسپر الواترافرادی مانند  ،این رویکردشناختی در قسم زیست
 ین نظری داشت: چنـ  دانندمی یشناسچهره علم یاصل

 ،ســر شــکل بــه توجــه بــا کــه اســت یخاصــ  یجســمان ظــاهر یدارا یفــرد هر»
ــه، هــاگــوش، یشــانیپ ،دهــان ،چشــم ،ینــ یب ــوانمی ...و، چان ، یروانــ  حــاالت ت

 او و داد قــرار یابیــ ارز مــورد یتیشخصــ  تیــ ماه نظــر از را فــرد اعمــال و یاخالق
 .(29ص ،1384، لسکر)آ «شناخت را

ازجمله مدعیان این  نیز و، المبروزولینه، فرانس ژوزف گال، کارل گوستاو گاروسکارل ول 
  .(42و  41ص ،1380)رواسانی،  آیندمی به شمارنظریه 

 کالبــدیهای »چــزاره المبــروزو معتقــد بــود کــه از روی برخــی مشخصــه
ــهمی ــوان گون ــر های ت ــرد... او اکث ــایی ک ــان را شناس ــان را دارای مجرم مجرم

ــه پنداشــت...می شــناختیزیستهای نقــص و کاســتی ــل کــه ب طور کامــل تکام
  .(298 ،1386)گیدنز،  نیافته بودند«

 ( 286ص ،1385داوری،  ،)سلیمی لمبروزو طرفدار مفهوم بازپیدایی وراثتی )اتاویسم( بود
با یک  ،یافتگی درونیناکمال های ظاهری انسانی وو با برقرار کردن مالزمه مابین نقصان

به را استعداد ناقص و کم ،رو، مجرمی کجهاانسانهای شباهت بود درصدد ،ناقص یاستقرا
 .ند، تعمیم دهدیی که ظاهری مشابه با اینها دارهاانسانتمامی 

 « تنفربه»که افراد را به سه دسته  کندمطرح میبندی کالبدی سنخنوعی  ،ویلیام آ. شلدون
 .(288ص ،)همانکند می تقسیم «تنکشیده»و  «ستبرتن»
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یافتگی، قائل کید بر وراثتی و ژنتیکی بودن کمالأدانشمندانی با ت ،در روی دیگر این سکه
مو، بلندی و ظاهری )مانند رنگ های هم از نظر ویژگی ،شود افرادمی وراثت سببکه بودند 

با  و هم از نظر ساختمان و کارکرد اعضای بدن )ازجمله سلسله اعصاب و غدد( کوتاهی قامت(
این حاالت  .اندارثی ،که حاالت ذهنی نابهنجار» هم متفاوت باشند. هانس ایزنک معتقد بود

فرایند اجتماعی شدن دهند و یا مسائل و معضالتی در می یا فرد را به سمت جرم سوق  ،ذهنی
قرار  هیا بر اساس یقین ب هاانساناما درهرحال وجه تمایز ؛ (299، ص)همان کنند«می ایجاد

 دادنینها تشخیصآهای ظاهری  و یا بر اساس اشتراکات و تفاوت  ،نها در یک تبار خاصآداشتن  
 همین امر بود. 1«تبارشناسی»شکل گرفتن دانش های بود. یکی از ریشه یو رقم زدن

 مندیکمال روهوا بضروری آب تأثیر (4

یی هاانسانشده و    هاانسانترین  وهوا سبب پیدایش کاملشود که بهترین آبمی  در این مبنا ادعا
استعداد بیشتری دارای    ،هاانساننسبت به سایر    ،کنندمی  ب و هوایی زندگیآکه در این منطقه  
در   هاانسانکه چرا برخی  ـ   . این گروه درصدد چرایی این اتفاق نبودندهستند  در جذب کماالت
 ولی همین مقدار،  ـوهوابآ و برخی در مناطق بداند وهوا قرار گرفتهبآمناطق خوش

. با کمال تعجب است وهواییبآات تأثیردانستند که علت تامه اختالف در کماالت انسانی، می
 اند.ثر از این مبنا بودهأکنیم که اندیشمندان بسیاری متمی مشاهده

 را یاسپرس و مونتسکیو، ویتفوگل، ژرژ بوفون، ماینرس،مانند شناسان بسیاری از شرق
 .(31ص ،)همان توان ازجمله این افراد به شمار آوردمی

 کند:می خود به این قاعده چنین اشاره نیالقوان روح تاب مونتسکیو در ک
تر منســجم یجســمان و یروانــ  و یروحــ  ســاختار ،باشــد معتــدل وهــوابآ هرچه»

ــت ــه و اس ــد از هرچ ــدال ح ــارج  اعت ــود خ ــث ،ش ــودمی باع ــه ش  ،اتیــ روح ک
 قــرار خــودتــأثیر  تحــت را کمــال ســمت بــه انســان حرکــت کــه شدهتر نامتعادل
 .(390ص ،1343)مونتسکیو،  «داد خواهد

 
1. Genealogy. 
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 شناختی تحلیل مبانی انسانـ 5ـ3

را واجد توانایی ها  شناختی، فقط یک دسته از انسانات برگزیدگی از حیث مبانی انسانیدر نظر
دانند و دلیل این برگزیدگی و برتری نسبت به می «سازیحقیقت« و حتی »شناسیحقیقت»

و اند با هم متفاوت فرض شده ماهیتاً  هاانساندر این نظرات  دیگران نیز یک امر جبری است.
حتی در صورت تمایل و تالش   دیگرانمفروض گرفته شده است که  هایی  در برخی از آنها توانایی

 شدگی ماورایی و خداییعلت این امر نیز یک انتخاب ؛شوندها د واجد آن توانایی نتواننمی نیز
این  .ستآنهاشناختی ثر از مبانی هستیأمت شدیداً  ،این رویکردشناختی . مبانی انساناست
وجه تالش و هیچدانند که بهمی برگزیدگی خود را یک امر غیرانتخابی و غیراختیاری ،گروه

 «خدا»موجودی برتر و ماورایی که برخی آن را  ؛در این برگزیدگی دخیل نبوده اختیار انسانی
این توانایی را به آنها داده است و چرایی این برگزیدگی بر آنها معلوم نبوده و یا لزومی   ،نامندمی

ربی با نگرش غربی و عهایی اند. نگرش شیخ اشراق تفاوتبه بررسی و تبیین آن در خود ندیده 
 تواند خالصه شود: می عدب   سه ، درترین وجه تمایز این نگرشآن دارد که مهم

: این موهبت فردی است و چنین نیست که تمامی افراد یک قوم یا یک خانواده شایستگی اول
  ؛آن را داشته باشند

 است؛ : سلوک و ریاضت خود فرد، شرط ابتدایی برای دریافت این موهباتدوم
های دارای ویژگی ،ولی برگزیدگان ،مصداق حقیقی انسانیت هستند هاانسان: تمامی سوم

 متمایزتری هستند.
ظاهری و جسمانی است و چنین های  در رویکرد برازندگی، معیار فضیلت و برتری، به تفاوت

برخوردار باشد، تحقق مفهوم بیشتر ها که هر انسانی که از این ویژگی شودمی نتیجه گرفته
ن این خصوصیات اشکل آن، تنها واجدترین انسانیت در او بیشتر هویدا شده است و در افراطی

یی هاانسان« ملحق گردیده یا  حیواناتبه اقسام »  دیگران« قلمداد شده و  انسان واقعی»  ،جسمانی
اول وجود ی درجههاانساننها به مقام وجه امکان صعود آهیچشوند که به می دوم تصور درجه

ع نگرش دسته دومی در رویکرد برگزیدگی نیز مشاهده شود. نخستین می ندارد. این نو
گرایی دانست که گیدنز های اثباتتوان محصول رواج دیدگاههای تجربی زیستی را میتبیین
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 یستیویتیزوپماهیتی  شناختی،  روان  وشناختی  زیستهای  کید دارد: »نظریهأنیز به این مطلب ت
  .(300ص ،1386)گیدنز،  دارند«

پررنگ صورت  به  زیستیهای  در نظریه  ،گرایی و توجه به نظریه تکامل انسان از حیوانطبیعت
موجوداتی همانند موجودات دیگر فرض   هاانسانشود  می  در این فضا سعی  قابل مشاهده است.

د. گردنها نیز طبق الگوهای نظام طبیعی ترسیم های آروش بررسی رفتار ،و در نتیجه وندش
 گرایی است.ثر از فضای آمپریستی و حسأمت کننده انسانیت افراد کامالً تعیینهای سنجه

و حتی اگر سخنی  هیچ جایگاهی برای کماالت معنوی متصور نیستها بندیدر این دسته
در این مورد به میان بیاید، در ضمن امور جسمانی و زیر سایه سیطره مفاهیم مادی، چنان 

 شود. می مفهوم قلمدادارزش یا بییک امر بی بازد که تقریباً می رنگ 
هستند   هاانسانر  ثابتی فراتر از سایهای  یی وجود دارند که دارای ویژگیهاانساندر این مبنا،  

 نها دخیل نبوده است.آتالش و اختیار و انتخاب در به دست آمدن  و
با  ،ی برترهاانسانشده است و با یک نگاه مصداقی، حقیقت در این نگاه، از پیش تعیین

ه و ب هستند خصوصیات مادی خاص، مصداق و یابنده و مفسر و حتی تولیدکننده این حقیقت
و برای سایر   است  ن مختص به این گروهأش  ،«سازیحقیقت»« و حتی  یابیحقیقت»عبارتی دیگر  

 .استمعننی بیأها چنین شگروه
 « را تثبیت و تقویتانسان برتراین نکات در فضای تفسیرگرایی، جایگاه سوبجکتویستی »

ع نگاه است که گروهی از و تنها مفسر در این کندمی  ،گونه تالشیبدون هیچ هاانساننو
و تنها راه به سعادت و کمال رسیدن   یابندمیرا    هاانسانشایستگی حکومت بر سایر موجودات و  

 .است وچرا با این گروه مدعی کمالچونهمراهی بی ،بشر
مجبور ، موجوداتی مجبور یا نیمهشده و مقهورسلطه هایانسانشده، در تمامی اقسام بیان

عاملیتی صددرصد بر افکار و اعمال آنها داشته و  ،شوند که ژنتیک و عوامل وراثتیمی قلمداد
؛ گذاردنمی باقی را گونه توانایی تغییر و کنترل این وضعیتهیچ ،چنان است که در این افراد

برای نقض  ،خود برای« گرااراده« و »گزینشی»با یک رویکرد  ،«گرانسلطه» ،اما در طرف مقابل
 ،جویانهلذتهای  طلبیقانون یا هنجارهای اجتماعی بر اساس انتخاب فرد و در راستای منفعت

 .(272ص ،1385داوری، ، )سلیمی امتیازات خاصی قائل است
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فرض اصلی آنها در این فضا پیش کنند.می « قلمدادگزینش عقالنیآنها این تعامل را یک »
و کردار او مسبوق به استدالل و سنجش   ،«، موجودی عالم و قاصدگرسلطه»  این است که انسان
کند و به هر میزان که عنوان متغیر  میانجی میان علت و معلول عمل می عقالنی است و به

جتماعی ثابت و مورد وفاق و حقوق گرایانه و قصور، قرارداد اگیری فایدهمفاهیم اختیار، تصمیم
« برای تعامالت افراد جامعه قانون و نظمفردی، ظرفیت و توان تعقل مساوی در انسان و »

 ،شده با دالیلی که گذشت« قابل احترام است، به همان میزان برای انسان سلطهگرسلطه»
 کدام از این معانی قابل تصور و تصدیق نیست.هیچ
عملکرد خود را بر اساس اینکه  1« الگوی انسان کارگزار مقتصد» عالمانه در قالبنها بسیار آ

کنند و هیچ می ترسیم ،انتخاب را گزینش کندترین کند بهترین و مقبولمی هر فرد سعی
س شده وجود ندارد. شاید بتوان بر اسا« با انسان سلطهمقبول و بهترنسبتی مابین این امر »

را چنین تبیین کرد که آنها خود گران  سلطهرفتار امپریالیستی    2«الگوهای تفکر مجرمانهنظریة »
آمیز و غیرمسئوالنه به این تفکر گرچه اشتباه .بینندای متفاوت با دیگران میگونهو جهان را به

فقدان تصور   آید، در درون خود منطقی و منسجم است. ازجمله الگوهای مورد نظر آنان،نظر می
 .و ناتوانی از همدلی با دیگران است ،درست از زمان، قربانی پنداشتن خود

 نقد اجمالیـ 5ـ4

  شاید  و  رند با هم تداخل دا اند یا این دالیل یا ناقص  شویم که غالباً می  اقوال مختلف متوجه  مل در أ با ت 
نها به واقعی یا ظنی بودن  آ بعید و میزان یقین    نها به علل قریب و آ ن تفاوت اقوال، به تفاوت نگاه قائال 

ای دارند و  تأکید ویژه های جسمانی شود که هر دو گروه بر ویژگی می  اما مالحظه  است؛  این علل 
  کنند. نمی   وجه لحاظ هیچ به یا حتی تغییر در آن،  حال انتخاب و سعی را در کسب این کماالت  درعین 
  برگزیدگی و برازندگی ـ    ترین مشکل این نظریات، ادعایی بودن آنهاست؛ چراکه در هر دو نوع آن بزرگ 

اند و موارد نقض آنها به  شاهد ادعاهایی هستیم که تاکنون با هیچ معیاری به اثبات نرسیده  فقط ـ 
 رسد هیچ قانون علمی توانایی اثباتشان را داشته باشد. نمی   ت که دیگر به نظر اس   قدری زیاد 

 
 رالف دارندورف. 1.

 ناو.  ساموئل یاکلسون و ستانتون ِسیم 2.
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 خود نقد علمی و واضحی به این ادعا دارد:  یشناسروان فرهنگربر در 
هــای بنــدی یــا تفکیــک افــراد از یکــدیگر بــر اســاس ایــن ویژگی»در عمل، طبقه
 ،هــازیــرا هــیچ ترکیــب بخصوصــی از ایــن ویژگی ؛غیــرممکن اســت فیزیکی تقریباً 

ــاً  ــه دســتهــای ویژگی دقیق ــی را ب ــن نمی مالک ــه ای ــرار باشــد ک ــر ق ــد. اگ دهن
ــی  ــا وقتــی اســت کــه فراوان ــایی داشــته باشــد، تنه ــه معن ــن زمین مفهــوم در ای

ــروز صــفت ــه های نســبی ب ــرار گرفت ــابی ق ــورد ارزی ــه م ــک جامع فیزیکــی در ی
ــد ــال، سیاه ؛باش ــرای مث ــتب ــا پوس ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــود دارن ــادی وج ان زی

ــن ــت روش ــتان از پوس ــدسفیدپوس ــگ  .تری برخوردارن ــل از رن ــین دلی ــه هم ب
تــوان بــه عنــوان یــک معیــار مشخصــی در خصــوص هــر فــرد خــاص نمی پوست

 .(760ص ،1390)ربر، سود جست« 

 چیه و دارندای افسانه تیماه، نژاد درباره انهیعام دیعقا از یاریبس که است قائل دنزیگ
 مختلفهای نژاد به راها انسان بتوان نآ اساس بر که ندارد وجود یمشخص و روشن یژگ یو

 نژادها یبنددسته در یسع یبرخ .میندارای رفتهشسته نژاد چیه ما و کردبندی تقسیم
( و 357ص  ،1386،  دنزیگ)  است  نژاد  شش  و  یس  تا  چهار  از  ،نآ  در  اقوال  اختالف کهاند  داشته

در بهترین حالت فقط برخی از ها این نظریه که شناختی، قائل استروانهای در بخش نظریه
بنابراین شرایط جسمانی یا ادعاهایی بدون  .(300 ،)همان دنکنمی جرم را تبیینهای جنبه

ک قوم یا فرد و مالک قرار تواند دلیلی بر فضیلت ینمی  کدامشدگی، هیچدلیل در مورد انتخاب
 باشد.  هاانسانآنها و عملکردشان برای سایر های گرفتن اندیشه

اثبات  با وجود، هاانسانشدگان در میان با مشاهده برخی برگزیده  ،با توجه به مبانی اسالمی
کید«، باز هم خود دین و خود این برگزیدگان  معجزهبرگزیدگی آنها با فرایندی به نام » کردند می  تأ

رسان بودن است و از حیث بشریت و انسانیت هیچ تفاوتی فرد آنها پیامبهکه تنها ویژگی منحصر
: « نیستعمل صالح»« و تقواو معیار فضیلت برای همه آنها چیزی جز » رندندا هاانسانبا بقیه 

«ْ ماُْْقل  ِْْْإنَّ
 
اأ رْْن  ش  ُلُکم ْْْب  ماْْیإلْ ْْیوْحیِْْمث  نَّ

 
نْواِحدِْْإلهْْإلُهُکم ْْْأ م  ْْْف  ُجوایْْکان  ْْْر  ِهِْْْلقاء  بِّ لْ ْْر  ْیف  ل  م  لْاْْع  م  ْصاِلحاْاْع 

ْ ْیْالْو  ِرک  ِهِْْبِعبادةِْْش  بِّ داْر  ح 
 
 یوح من به [نکهیا جز] ؛میشما همچون یبشر من همانا: ؛ بگوأ

 به  و امتیق در] پروردگارش دار ید  به هرکه پس. است گانهی یخدا شما یخدا که شودمی



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم یازد
،  

تان 
بس ر و ات

بها
139

8
  

20 
 

 پروردگارش  عبادت  در  را  کسچیه  و  دهد  انجام  ستهیشا  دارد، کار  مانیا  و  دیام  [او  الطاف  افتیدر
 .(110 :کهف) نسازد ک یشر

توان خود را برگزیده نامید و بالعکس مدعی نمی در این مکتب به صرف ادعا ،عالوه بر این
در معرض نقد و  ،« را برای اثبات برگزیدگیمعجزهدالیل مانند »ترین و یقینیترین سختباید 

 .دهدقرار  هاانسانبررسی سایر 
کیددر مکتب شیعه و کالم امامان این مکتب نیز به این مطلب  بیشتری شده است؛  تأ

بر یکسان بودن گوهر انسانی در بین همه   ،البالغه  نهجکه در فرازهای گوناگون کتاب  ای  گونه به
کیدتصریح و  ،بودن امور ظاهری و مادی در برتریتنو مالک و معیار  هاانسان فراوانی شده  تأ

 کند: می بندیرا چنین دسته هاانسان است. علی
  .(53، نامه البالغه نهج) «ین، او نظیر لک فی الخلقالناس... فانهم: اما اخ لک فی الد»

بر معیار و سنجه اصلی که چیزی جز ایمان و عمل نیست، تصریح این عبارت، در بند اول 
 گوشزد  هاانسانبه    حضرت  ایمان، باز  فقدان  بودن دین و یانده و در بند دوم بر فرض یکسان  ش
یک چیز است و همه شما در انسانیت یکسان هستید و کند که گوهر وجودی تمام شما می

 خاطر خلق ظاهری بر دیگری شرافت و برتری ندارید.ه هیچ کدامتان ب
های انسانی هیچ مانعی کدام از گروهخط قرمز مهم ما این است که برای هیچ ،در نهایت

 هر کمال مفروضی را ،خود تواند با تالشمی برای واجدیت کماالت وجود ندارد و انسان مختار
و از جهاتی دچار ضعف  ،انسانی از جهاتی دارای مزایا و قدرت های . هرکدام از گروهکندکسب 
ع نداشتهنمی  ولی این امر باعث  ؛هستند خود، های  شود گروهی در صورت توانایی جذب نامشرو

 . کنددیگران های اقدام به تعدی برای کسب راحت داشته

 بندی جمعـ 6

 یسرک یمتأثر از    ،هیاول  یبندمیتقس  ک یدر    ،یستیالیامپر  سلطه  یهانظام  کنندهنییتب  اتینظر
که  ستهانظام نی« ایچگونگ»« و ییچرا» درصدد تبیین واست  «یاریاخت»« و یجبرعوامل »
 یبرتر  ک ی. »وجود  شودیم  «یاکتساب»  ای«  یجبر»  «ینقصان زدگ» ای«  یافتگیکمال»  ک یموجب  
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و  اتینظر نیا یامتم ی« محور اصلدر گروه استعمارشده یافتگنیرشد» ایگر« در گروه سلطه
ع و ناارتباط  ینوع یریگآنهاست که به شکل نیبراه ی« تمامحد وسط» ینوعبه مشرو
 و «یشناسستیز» اتینظر .شودی« منجر مفیجامعه ضع« و »یجامعه قو» نیماب رمنصفانهیغ
 « ویشدگانتخاب» وهستند « جبرمحور» کردیرو اتیازجمله نظر ،«ینژاد» یا «یکیژنت»
 خواست»  است.  برتری یک گروه نسبت به گروه دیگرای  ازجمله عوامل پایه  ،« جبریبرازندگی»

های مؤلفه« ازجمله  آب و هوا تأثیر»یا    «نیافتهکمالهای انسانتشابه با « و یا »انتخاب طبیعت»« یا  خدا
« ازجمله مبانی سازیحقیقت»« یا یابیحقیقت»انحصار در است.  گذار در برتریت تأثیر
. داندمی که این شایستگی را مختص گروه برتر  است شده در این نظریاتلحاظشناختی انسان

ع حیوان گرایانهطبیعت»رویکرد   « یکی از ابعاد پررنگ در فضای زیستی است که انسان را یک نو
انسان »  ،« قلمداد شده و بقیه افرادانسان»  یک گروه حقیقتاً   ،ولی در نظریه نژادی  ؛کندمی  قلمداد

 .شوندمی « تصورنماانسان»« یا دومدرجه
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