ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﻪ ﺟﺎ :ﻧﮋاد
ﮐﻮاﻣﯽ آﻧﺘﻮﻧﯽ آﭘﯿﺎ
ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﮋاد« ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪرن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ دوران ،ﻫﻨﻮز از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﭘﯿﺎ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮋاد و ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

در ﺳﺎل  ،۱۷۰۷ﭘﺴﺮﺑﭽﻪی ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪای در ﺑﻨﺪر آﮐﺴﯿﻢ در ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻼ ،واﻗﻊ در ﻏﺮب آ ﮐﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز در آن ﮔﺮد
ﻫﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﻨﺪی ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ،ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ آﻣﺴﺘﺮدام رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ .او ﺣﺪود  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ک ﺑﺮاﻧﺴﻮﯾﮏ-
ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﻟﻔِﻨﺒﻮﺗِﻞ ،ﺷﻬﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪی راه آﻣﺴﺘﺮدام و ﺑﺮﻟﯿﻦ ،رﺳﯿﺪ .آﻧﺘﻮن اوﻟﺮﯾﮏ ،دو ِ
وﻟﻔﻨﺒﻮﺗﻞ ،و ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ »روﺷﻨﮕﺮی اروﭘﺎﯾﯽ« ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .او ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎ را داﺷﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺪارش ﻓﯿﻠﺴﻮف و رﯾﺎﺿﯽدان ﺑﺰرگ ،ﮔﻮﺗﻔﺮﯾﺪ ﻻﯾﺒﻨﯿﺘﺲ ،ﻣﺒﺪع ﺣﺴﺎﺑﺎن و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮن ،ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﻞﺑﺎوری ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻮد :اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪی ﻏﻨﺎﯾﯽ آنﺟﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﻇﺎﻫﺮاً او را ﺑﻪ
دوک »ﻫﺪﯾﻪ« داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ دﻗﯿﻘ ًﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ داﺷﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮده ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻨﯽ او را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺻﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟ ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دوک آﻧﺘﻮن اوﻟﺮﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺷﺪ ،راه ﺗﺤﺼﯿﻞ او را ﻫﻤﻮار ﮐﺮد ،و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻏﺴﻞﺗﻌﻤﯿﺪش ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد و ﭘﺴﺮاناش را ﺑﺮ او ﻧﻬﺎد :از آن
ﭘﺲ ،آﻧﺘﻮن وﯾﻠﻬِﻠﻢ رودﻟﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوک ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮی را در
ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﻣﺪرن اروﭘﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﯾﮏ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ دارد.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی دوک از اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪی اﻫﻞ آ ﮐﺴﯿﻢ ﺳﻪ دﻫﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ،آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﺰار روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮدهای آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و او را ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﺎﻧﯿﺒﺎل
ژﻧﺮال ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ،ﭘﻮﺷﮑﯿﻦ ،ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرن روﺳﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺧﺎﻧﻮادهی دوک ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻣﺎ آﻧﺘﻮن وﯾﻠﻬﻠﻢ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ؛ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدش را ﻫﻢ
ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻗﯿﻘ ًﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم اِﻧﺰِﻣﺎﯾﯽاش ،۱آﻣﻮ ،را ﺷﺮوع ﮐﺮد :ﻧﺎم او در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
Nzema
اﻧﺰﻣﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮم آ ﮐﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ ﻏﻨﺎ و ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ] .م[.
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ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺘﻮن وﯾﻠﻬﻠﻢ رودﻟﻒ ﻣﻬﺮه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه؛ ﻣﻬﺮه ﯾﺎ ﻣﻮر ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در اﺷﺎره ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮد را آﻧﺘﻮن وﯾﻠﻬﻠﻢ آﻣﻮ آﻓِﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ .در ﻻﺗﯿﻦ ،ﮐﻪ زﺑﺎن
داﻧﺶﭘﮋوﻫﯽ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮد ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﻫﺎ را آﻓِﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﺘﻮن وﯾﻠﻬﻠﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮت ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﻮ را رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎی ﻫﻮادار روﺷﻨﮕﺮی در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ
ﭼﻨﺪان روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ ،ﻣﺘﻨﻔﺬﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ »از
ﻓﺮق ﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﺎ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺳﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻠﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ «.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ رﻧﮓﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﻮق ﺗﻌﻠﻖ دارد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز دوام آورده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ در دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻓﺮوﺗﺮ اﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی آﻟﻤﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،زﺧﻤﯽ
اﻟﺘﯿﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد« در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰدی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ر ﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری از او
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اراﺋﻪی دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮاوان ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ از ﺑﯿﻦ
ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﭼﺮا روﺣﯿﻪی وارﺳﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ راﯾﺞ در ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از
دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪدان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻨﺪازد؟ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ی دﯾﺮﯾﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
وﺟﻮد دارد؟
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺟﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮ ،ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪهی دوک ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﺷﺮاف ﻣﺤﻠﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد
اداﻣﻪ داد و در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎل ،ﮐﻪ آن روز ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﺮو آﻟﻤﺎن در ﻋﺮﺻﻪی آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش درﺑﺎرهی ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ »ﻣﻮرﻫﺎ« اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮدهداری
اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ُرﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،وی ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺘِﻨﺒِﺮگ ،در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﺎ ﮐﺴﻮﻧﯽ ،رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ
دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪار ﺣﺎ ﮐﻢ ﺳﺎ ﮐﺴﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر او رژه رﻓﺘﻨﺪ ،آﻣﻮ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺻﻔﻮف آنﻫﺎ
ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪی او در وﯾﺘﻨﺒﺮگ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۳۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺣﺎوی اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دﮐﺎرت
درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﯾﺎ ﺣﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.

آﻣﻮ ،ﮐﻪ ﻫﻠﻨﺪی ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻻﺗﯿﻦ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺮی ﺑﻠﺪ ﺑﻮد ،در دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢ در ﻫﺎل و ﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺲ
ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﺳﺎل  ۱۷۳۸اﺛﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻧﺎﻣﻮران را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺖ .ﻓﯿﻠﺴﻮف و
ﻓﯿﺰﯾﮏدان ﺑﺰرگ ،ﮔﻮﺗﻬِﻠﻒ ﻟﻮﺷِﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻤﺘﺤﻦ و ارزﯾﺎب ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪی او در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺘﻨﺒﺮگ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻼ را »ﻣﺎدر
 ...ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان« ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺘﺸﺨﺺ ،ﻧﺒﻮغ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﻓﺮوغ ﺧﺎﺻﯽ دارد ز ﯾﺮا ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺒﻮغ ،و ادب ،و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺧﻮد در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﯾﺪ «...
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،آﻣﻮزش آﻣﻮ ﻧﻮﻋﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪای را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ؟ وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ
داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺘﻨﺒﺮگ دﻓﺎع ﻣﻮﻓﻖ دﮐﺘﺮ آﻣﻮ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺒﺎر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽاش اﺷﺎره ﮐﺮد .وی
از ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗِﺮِﻧﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ُرﻣﯽ ،و ﺗﺮﺗﻮﻟﯿﺎن ،و ﺳﻨﺖ
آ ﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ،از آﺑﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻧﺎم ﺑﺮد و از ﻣﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻓﺎﺗﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﻓﺮاد )ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ( ﺑﺮﺑﺮ ،ﻓﯿﻨﯿﻘﯽ ،ﯾﺎ ُرﻣﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺜﻞ آﻣﻮ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺠﻌﺪﻣﻮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ دوکﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﻪی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﮐﺎ ﮐﺎﺳﯿﺎهﻫﺎ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮرﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﺘﻮن اوﻟﺮﯾﮏ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻣﻮ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ا ﮔﺮ آﻣﻮ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎتاش رد ﻣﯽﺷﺪ ،آﯾﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎ ﮐﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟
ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر اﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮋاد ﺑﻪ داﺳﺘﺎن آﻣﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .اﻣﺎ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد .در آن وﻗﺖ ،ﻫﻤﻪ وﺟﻮد
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻣﺮدم« را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ رﺑﻂ دارد .ﻣﻨﻈﻮر از »ﻣﺮدم« ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ک واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﯾﺪه از اواﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮ ِ
در آن زﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﯾﺪه اﺟﻤﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮدم« ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻪ
ﺳﺮﺷﺖ ز ﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ .ا ﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﻪ داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪی آدمﻫﺎ را از ﻧﺴﻞ آدم و ﺣﻮا و ﻧﻮح ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﺪهی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ز ﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
و ﻏﯿﺮزﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﻻﯾﺒﻨﯿﺘﺲ – ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﺪار دوک ﺣﺎﻣﯽ آﻣﻮ – زﺑﺎن را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آﺛﺎر
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ آن دوران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آبوﻫﻮا و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ در
رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻮروﺛﯽ .در واﻗﻊ ،واژهی »ز ﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺣﺪود ﺳﺎل
 ۱۸۰۰اﺑﺪاع ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرل ﻟﯿﻨﻪ،
ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی و از ﻣﻌﺎﺻﺮان آﻣﻮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ آدمﻫﺎ را
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را »اﻧﺴﺎن ﺧﺮدورز«
ﻒ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ و ﮔﻮرﯾﻞﻫﺎ ﺷﻤﺮد .او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراناش ﻧﻮﺷﺖ» :از ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان
)ﻫﻮﻣﻮ ﺳﺎﭘﯿﻨﺲ( ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻢردﯾ ِ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و ﮔﻮرﯾﻞ وﺟﻮد دارد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ«.
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ آﻣﻮ در اروﭘﺎ ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ و درک ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻀﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،در آن دوره ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم آدﻣﯿﺎن
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﺳﻨﺦﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﻪوﺟﻬﯽ ﺑﻮد :اول ،ﺳﺎﻣﯽﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎم ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻋﺮبﻫﺎ ،و
آﺷﻮریﻫﺎ؛ دوم ،ﻣﺮدم ﺗﯿﺮهرﻧﮓﺗﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮیﻫﺎ و اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﯽﻫﺎ؛ و ﺳﻮم ،ﻣﺮدم روﺷﻦﭘﻮﺳﺖﺗﺮ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ
ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺎدﻫﺎ ،و ﭘﺎرﺳﯽﻫﺎ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﮋاد وﺟﻮد دارد :ﺳﺎﻣﯽ ﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﻫﺎن ،و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن.
اﻣﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺎوﺷﮕﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻮع اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ – ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و ژاﭘﻨﯽﻫﺎ – و ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ واﻗﻌﺎً از ﻧﺴﻞ آدم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﭼﻪﻗﺪر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻋﻮض ،ا ﮐﺜﺮ ﻣﻮرﺧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ رﻧﮓﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۸۰۸ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ ،آﺑﻪ ﮔﺮِﮔﻮآر،
ﮐﺸﯿﺶ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮدهداری ،رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎره ی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﻗﻮای ﻓﮑﺮی آنﻫﺎ ،ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ آنﻫﺎ ،و ادﺑﯿﺎت آنﻫﺎ«.
او در اﯾﻦ اﺛﺮ از آﻣﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ وﺣﺪت ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺎم ﺑﺮد .او ﻧﺴﺨﻪای
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺟﻔﺮﺳﻮن در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ی اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه »ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از رواﯾﺘﯽ ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ «.ﮔﺮﮔﻮآر ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﻮ ،از ﺟﻔﺮﺳﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل آﻣﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد؟ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن اﻓﻼﻃﻮن و دﮐﺎرت اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ
اروﭘﺎﯾﯽای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎری ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺒﻮغ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﺷﺎرهی ﮔﺮﮔﻮآر ﺑﻪ آﻣﻮ ﺑﯽرﺑﻂ ﻧﺒﻮد ،ز ﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪﻃﻮر ذاﺗﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﯽﺑﻬﺮه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ را اراﺋﻪ
داد ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺣﺮفﻫﺎی اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .وﺟﻮد آﻣﻮ ﺑﻄﻼن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﺷﮑﺎ ﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮﮔﻮآر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻧﻘﺾ را در ﮐﺘﺎباش ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮﻧﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪی وﯾﻠﯿﺎم وﯾﻠﺒِﺮﻓﻮرث در ﮐﻼﭘَﻢ دﯾﺪه و در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و
اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖﺷﺎن اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﮔﻮآر ،ﺳﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﺑﺮدهداری آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای داوری درﺑﺎرهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻫﺮﯾﺖ ﺟﯿﮑﺎﺑﺰ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮدﮔﺎن آزادﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ» ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ« ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از »ﻣﻌﺎﯾﺐ« ﺑﺮدﮔﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻣﻮ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮﮔﻮآر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل درﺑﺎرهی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از رواج
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮدهداری آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻗﺎرهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .در دوران اﻗﺎﻣﺖ آﻣﻮ در آﻟﻤﺎن،
ﺑﺮدهداری در ﻗﺎرهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ »دﻧﯿﺎی
ﺟﺪﯾﺪ« در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ درﺑﺎرهی ﮐﺎ ﮐﺎﺳﯿﺎهﻫﺎ در
ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وﺟﺪان ﺑﺮدهداران را آرام ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﺮﮔﻮآر ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ
اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ اﻣﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﺑﻪ ﮐﺎ ﮐﺎﺳﯿﺎهﻫﺎ ﺗﻬﻤﺖ زدهاﻧﺪ ،اول ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ «...
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮا
ﺳﺮ آﯾﺰاک
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻮن ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮآر» ،اﯾﻦ ﮐﻪ ِ
ﻧﯿﻮﺗﻦ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب دﯾﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺐ داراﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ «.اﺗﻬﺎم زدن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﺪان ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را آرام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻮاع ﺳﻠﻄﻪ – از ﺑﺮدهداری ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر – ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﺮا در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻠﻮژﯾﺴﺘﻦ را ﮐﻪ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻣﺎﯾﻪی آﺗﺶ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮋاد را
واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻤﺠﻤﻪﺳﻨﺠﯽ ﺟﻤﺠﻤﻪﻫﺎ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛
ﻗﻮمﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ ،و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ داروﯾﻦ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺤﻄﺎط ﻧﮋاد را رواج
ﻣﯽدادﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮋادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﻣﻨﺸﺄ »ﭼﻨﺪژﻧﯽ« ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪای دارﻧﺪ .رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻢ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ
از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﻪ
زاﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﻧﮋاد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮض اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﮋاد ﺧﻮد ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ آنﻫﺎ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آدمﻫﺎ اﯾﻦ ذات ﻧﮋادی را ﺑﻪﻃﻮر ز ﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ا ﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﮋاد واﺣﺪی ﺗﻌﻠﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذات او ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﻓﺮض اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ذاتِ ﻧﮋادی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﺎﯾﺺ اﻓﺮاد ﺛﻤﺮه ی ﻧﮋاد آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان
اﻓﺮاد را ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﯾﺎ ﻟﺐﻫﺎی ﮐﻠﻔﺖﺗﺮ و ﺑﯿﻨﯽ ﭘﻬﻦﺗﺮﺷﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﮋاد ﺳﯿﺎه داﻧﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ردهﺑﻨﺪی اﻫﻤﯿﺖ دارد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده اﺳﺖ .دﺑﻠﯿﻮ.

ای .ﺑﯽ .دوﺑﻮآ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز »رَوﯾﻪی رﻧﮕﯽ« ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک
ژرفﺗﺮ ﻫﺮ ﻧﮋادی »روﺣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ  «...اﺳﺖ» ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ از آن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻣﯽرود «.اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن دوﺑﻮآ ،ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ دﻫﻪی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺎزﺗﺎب اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﯽ زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
دوراﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آن زﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن ،ﻫﺎروارد و ﺑﺮﻟﯿﻦ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﯾﺪه را »وﺳﻮاس ﻧﮋادی« ﺧﻮاﻧﺪ :ﻫﻤﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد ﺛﻤﺮهی ﻧﮋاد آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻧﮋادی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ز ﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،اﯾﻦ وﺳﻮاس ﻧﮋادی در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد:
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در دﻫﻪی  ،۱۸۶۰ﻣﺘﯿﻮ آرﻧﻮﻟﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :ا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﻠﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮋاد اﺳﺖ ،ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ  «...او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﮋادﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »دادهﻫﺎی  ...ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ،روﺣﯿﻪ ،و
آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﻫﺮ ﻧﮋادی روﺣﯿﻪی ﺧﺎﺻﯽ دارد ،روﺣﯿﻪای ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت آن ﻧﮋاد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻠﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد» :ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ روﺣﯿﻪی
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وی ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ »دادهﻫﺎ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮋاد ِ
ﺳﻠﺘﯽ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ز ﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ،و ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ و ﺧﻮدﺳﺮی از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن
اﺳﺖ«.
ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﯿﭙﻮﻟﯿﺖ ﺗِﻦ ،ﻣﻮرخ ادﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،درﺑﺎرهی ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻬﻦ از
رود ﮔﻨﮓ ]در ﻫﻨﺪ[ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮهی ﻫِﺒﺮﯾﺪ ]در ﻏﺮب اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ[ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﺮ آبوﻫﻮا و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺗﻤﺪن ﺧﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯽ ﻗﺮن ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻢ دﯾﮕﺮﮔﻮن ﺷﺪه ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ،ادﯾﺎن ،ادﺑﯿﺎت ،و ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی آن ﺣﺎ ﮐﯽ
از ﻣﺰاج و ﻧﮋاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪِ «.ﺗﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﺧﺎن
آن دوره ﺑﻮد؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺘﯿﻮ آرﻧﻮﻟﺪ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ داﻧﺴﺖ .ﻫﺮ دو ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ را
ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در آن زﻣﺎن ﻧﮋاد ﯾﮑﯽ از دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﻧﺪﯾﺸﻪی
آنﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از »ﭘﻨﺪار ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﮔﻮﻧﻪای ﻧﮋاد و در ﯾﭽﻪای ﺑﺮای ﻓﻬﻢ آن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮋادی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪی ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﻨﺪاﺷﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪای اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮋاد ﺧﻮد را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد و در ﻗﺒﺎل آن وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رواج ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮋاد ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ادوارد دﺑﻠﯿﻮ .ﺑﻼﯾﺪن ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎناَﻓﺮﯾﮑﻨﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ در ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﺎراﺋﯿﺐ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد ،در ﺳﺎل  ۱۸۹۳در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای را
اراﺋﻪ داد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ »اﺣﺴﺎس ﻧﮋادی« ﻣﺜﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای »ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ« ﺑﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت و ﺳﺘﯿﺰ در درون ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﮋادﻫﺎ ﺣﺘﯽ از ﻧﻔﺮت و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ،
ز ﯾﺮا ﻧﺰاع ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﭼﯿﻦ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﻮمﻫﺎی آﺷﺎﻧﺘﯽ و
دِﻧﮑﯿﺮا در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﮑﺰﯾﮏ ﭘﯿﺶ از ورود اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ
ﺟﻨﺒﻪی ﻧﮋادی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی اﯾﺪهی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد
ز ﯾﺮا اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﮑﻪی راﯾﺞ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ،و ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺪرن ،ﻧﮋاد از ﺣﻮزهی ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺪهی
ذات ﻧﮋادی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﭼﺮا
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎه اﻧﺪ و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ .ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی آنﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ژنﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر
آرﻧﻮﻟﺪ و ِﺗﻦ ،اﯾﻦ ژنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ذوق ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آرﻧﻮﻟﺪ و ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮﯾﻪای وﺳﻮاس ﻧﮋادی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ژنﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮕﺎن ،ﻓﺎرغ از ﻧﮋادﺷﺎن ،ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﮋادی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﮐﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﮋاد ِ
ی ﻋﻤﺪه ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮐﻞِ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﮏ ﮐﺮدﻧﺪ :وﺳﻮاس ﻧﮋادی و
ﭘﻨﺪار ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ذاتِ ﻧﮋادی وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ ﻓﺮدی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻣﻮی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﮐﻞ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ژنﻫﺎی او و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ژنﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺒﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ
اروﭘﺎﯾﯽﺗﺒﺎر ﯾﺎ آﺳﯿﺎﯾﯽﺗﺒﺎر .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ آن وﺟﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ژﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ – اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در
ﻣﻮرد ﮔﺮوهﻫﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ – و ﻧﻪ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ژنﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﻧﮋاد )ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺻﺎدق اﺳﺖ( .ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ :اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻋﺮبﻫﺎ و ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ زردﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎ دارﻧﺪ .در ﻫﻨﺪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و ﻗﻬﻮهای را ﺑﻪ وﺿﻮح از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد؟
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ژنﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ،ﻗﺪ ﯾﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ز ﯾﺮکﺗﺮ اﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺮﯾﺤﻪی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﻊ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ژنﻫﺎ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ژنﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﮋادی
ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮارث ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮدی ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮋاد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻧﮋاد ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ.

ﭘﺲ ﭼﺮا وﺳﻮاس ﻧﮋادی ﻫﻨﻮز از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ روش ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی وزﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ در ﻏﻨﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻮﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و آن را ﺑﺎ روﮐﺸﯽ از ﻣﺎدهای ﻧﺴﻮز ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .آنﻗﺪر آن را
ﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽر ﯾﺰﻧﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮن
ﺣﺮارت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮم ذوب ﺷﻮد و از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد .ﺳﭙﺲ ﻃﻼ را در ﻗﺎﻟ ِ
ﻧﻮزدﻫﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮ ِم ازﺑﯿﻦرﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺤﺘﻮای آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ آن ﻓﻀﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »راﺳﺖ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و دﯾﻦ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯽ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﺪاوم
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﮋادی ﺧﻮد ﺑﻬﺎ دﻫﻨﺪ ،ز ﯾﺮا ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ
از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺮف زد؟ ا ﮔﺮ ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺟﺎن ﺳﯿﺎﻫﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد«؟
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﺤﻈﻪای از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮان ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دوﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺜﻞ آرﻧﻮﻟﺪ و ﺗﻦ از اﺻﺎﻟﺖ ﻧﮋادی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آن زﻣﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را اﻏﻠﺐ ﺟﺰﺋﯽ
ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ از ﻧﮋادﻫﺎ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﯽ
»اﺻﻞوﻧﺴﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﮋادی« ﮐﻮدک را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ا ﮐﻨﻮن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺼﺎدرهی ﻓﺮﻫﻨﮕ ِ
رﻧﮓﻣﺤﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق »ﻣﺼﺎدرهی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
ﺑﯽاﺟﺎزه در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،داﻧﺶ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ «.اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮر
از »ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ« ﻓﺮدی از ﻧﮋادی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪی
ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺒﺮ ﭼﭗﭼﭗ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ز ﯾﺮا ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از » َروﯾﻪی رﻧﮕﯽ« ﺳﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آنﻫﺎ ﻗﺮار
دارد .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪار از ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪی ﺑﺮدﮔﺎن در ِﮐﯿﭗ ﮐﻮﺳﺖ در ﻏﻨﺎ ﻣﯽروﻧﺪ در
واﻗﻊ ﺧﻮد را وارث ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﮋادی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ.
ﻫﺪفام از اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺤﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺒﯿﺢ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪی
ﺧﻄﯽ )ﯾﮏ ﻟﻮح ﺑﺎزﻧﻮﺷﺘﻨﯽ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﻼ ﭘﺎ ک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻧﯿﺖ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻮءﻧﯿﺖ ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻧﮓ
ﮐﺎﻣ ً
ﻗﺒﻠﯽ را روی اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻧﺘﻮن وﯾﻠﻬﻠﻢ آﻣﻮ آﻓﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻢ ﺣﺪ و ﻣﺮزی دارد .او در ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد .وی در ﺳﺎل  ۱۷۴۷ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻗﻮم اﻧﺰﻣﺎ در ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻼ
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﮐﺎر او ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی اروﭘﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن ﻗﺎره درس ﻣﯽداد ،ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢاش ﺑﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺎزﮔﺮدد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻌﺼﺐ
ﻧﮋادی ﻓﺰاﯾﻨﺪه در آﻟﻤﺎن – از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪی وﺳﻮاس ﻧﮋادی اروﭘﺎ – او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد :در ﺳﺎل ۱۷۴۷

ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪی ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰی در ﻫﺎل اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ در آن زن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری آﻣﻮ ،اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪی
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻨﺎ ،ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .آﺳﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻄﻤﺌﻦ ام ﮐﻪ روحام ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮر ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد «.اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﻮ در ﻫﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﮑﻪ آﺳﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی آﻣﻮ زد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
آنﭼﻪ آﻣﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ واداﺷﺖ ﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮد .از ﺑﻘﯿﻪی زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻠﻨﺪی در ﻣﯿﺎﻧﻪی دﻫﻪی  ۱۷۵۰در آﮐﺴﯿﻢ ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ» ،ﭘﺪر و
ﺧﻮاﻫﺮش ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﭼﻬﺎر روز ﺑﺎ آﻣﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ «.او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﻮ ،ﮐﻪ وی را
»ﻓﺮزاﻧﻪای ﺑﺰرگ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» ،ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ «.آﻣﻮ ،ﻓﺮزاﻧﻪی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،وارث ﺟﻨﺒﺶ
روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث اﻧﺰﻣﺎﯾﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ آﻣﻮ آﮐﺴﯿﻢ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮت ﺳﻦ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﺎ ،رﻓﺖ و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ :آﻣﻮی ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻦ درﺑﺎرهی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد از دوران اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اروﭘﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ و ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺮدد؟ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از
دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ رﻧﮕﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اش را ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ اش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ آﻣﻮی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎره ﻓﻘﻂ آﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ .او دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎری از دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی ﻧﮋادی را آرزو ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ وی از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :آﯾﺎ روزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻋﯽ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺴﻮراﻧﻪی دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در آن از وﺳﻮاسﻫﺎی ﻧﮋادی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ در ﻫﻤﺎن دوراﻧﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﻮن وﯾﻠﻬﻠﻢ آﻣﻮ ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺪاری در اوج ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی
ﺑﻮد.

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻋﺮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ
__________________________________________________
ﮐﻮاﻣﯽ آﻧﺘﻮﻧﯽ آﭘﯿﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -ﻏﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
ﭼﻬﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮ او در ﻗﺎﻟﺐ »درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی رﯾﺚ« اﺳﺖ.
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