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مقدمه ی مترجمان
مقدمه ی نویسنده

یه یخ، نگارش و نظر یالیسم، تار بخش اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امپر
یالیسم امپر
باره ی انسان بودگی در
یه یخ، نظر نگارش، تار
یخ برای بومیان مهم است؟ آیا تار
یخ های متنازع تار
آیا نگارش در نظر بومیان اهمیت دارد؟
یه نگارش نظر

یالیستی بخش دومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحقیق با نگاه امپر
گونه های فرهنگی تحقیقات غربی
فصل مشترک نژاد و جنسیت 
باره ی فرد و جامعه مفهوم پردازی در
باره ی مکان مفهوم پردازی در
باره ی زمان مفهوم پردازی ها در
بخش سومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استعمار دانش ها
تثبیت برتری وضعیت دانش غربی
استعماِر رشته های علمی
نظم بخشی به استعمار شدگان
استعمار و روشن فکران بومی
دیگری اصیل و ماهیت گرا و بسیار معنوی
زمین بومیان بخش چهارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماجراجویی های تحقیقی و سر
آنان می آمدند، می دیدند، نام گذاری می کردند و ادعا و درخواست می کردند
در مسیر... تحقیق
تحقیق سازمان دهنده
تجارت دیگری
یف مشکل بومی  تعر

یلند و اطراف بخش پنجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ یادداشت هایی از استرالیا و نیوز
پایان یک بخش، شروع بخشی دیگر
یالیسم بان جدید امپر ز
گرفتن )استعمارشدن( ده راه برای مورد تحقیق قرار 
هزاره ی جدید



وژه ی مردمان بومی: تهیه ی دستور کاری جدید بخش ششمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پر
جنبش  اجتماعی ملت های بومی

بسیج بین المللی
دستورکاری برای پژوهش بومی

پروتکل های پژوهش اخالقی
بخش هفتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمفَصل بندی دستورکار تحقیقاتی بومی

تحقیق جوامع
تحقیق قبیله ای

کادمی مطالعه ی موردی یک نوآوری تحقیقاتی بومی در آ
آموزش محققان بومی

تحقیق درونی بیرونی

وژه ی بومی بخش هشتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بیست و پنج پر
 پروژه ها
خالصه

کنش به باید های یک دستورکار بومی:  بخش نهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وا

                                                                                                 مطالعه ای موردی درباره ی قبیله ی مائوری
نقدهای غربی از تحقیق غربی
چالش های تحلیل فمینیستی

بان کمات وایتانگی و جنبش تجدید حیات ز اهمیت دیوان محا
تحقیق در مقام توسعه ی  دانش؛ دانِش چه کسی؟

اعتبار دانش بومی
کره بر سر روابط جدید با محققان غیر بومی مذا

تعیین مرزهای تحقیق به دست محققان غیر بومی 

وش شناسی های بومی: بخش دهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سوی ایجاد ر
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مقدمه ی مترمجان

پــس از فراینــد اســتعمارزدایی ســیایس از کشــورهای اســتعمارزده در نیمــه ی دوم قــرن بیســم تــا بــه امــروز، 
مســأله ی مهمــی بــایق مانــده اســت: آیــا بــا طــی ایــن فراینــد و کســب اســتقالل ظاهــری مســتعمره ها، 
پدیــده ی اســتعمار و اســتعمارگری پایــان یافتــه اســت یــا خیــر؟ در آغــاز، در برخــی از ایــن کشــورها، حــی 
شــودین انگاشــته می شــد؛ چــرا کــه سرمســی نــایش از بیــرون  رانــدن  نفــِس پرســیدن ایــن ســوال گناهــی نابخ
تــاری ســیایس بــه دســت دولت هــا، هنــوز در آغــاز راه خــود بــود. امــا کم کــم  اســتعمارگران و کســب خودمخ
ایــن پرســش در ذهــن بســیاری از اندیش منــدان و متفکــران نقــش بســت »آیــا به راســی آنــان رفته انــد؟« 
تلف  بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد مفهــوم اســتعمار و اســتعمارگری را برریس کنــم و بــه دوره های مخ
واهنــد رفــت«. جوهــره و عمــق مفهــوم  آن نگاهــی گــذرا بینــدازمی تــا معلــوم شــود کــه »آنــان هنــوز نرفته انــد و نخ
یافــت. ســلطه گری  اســتعمار را می تــوان در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مفاهــم ســلطه، کنتــرل، انقیــاد و حاکمیــت در
ــه امــروزه آن را در چهــار شــکل اســایس تقســم بندی می کننــد _ تلفــش _ک ــواع مخ ــری قــدرت در ان و به کارگی
تلــف و بســته بــه زمانــه و زمینه هــای گوناگون  هــدف اصــیل اســتعمار اســت. ایــن ســلطه گری در زمان هــای مخ
ــد. اســتعمار در شــکل ســنی اش  ــدا می کن ــخ پی ی ــوم تار ــا مفه ــه ارتباطــی مکــم ب ــوده اســت و البت ــر ب  متغی
 _البتــه بــا قــدری تســامح و تســاهل  _در دوره هــای ســنی و امپراتوری هــای قدمیــی در قالــب کشورگشــایی ها 
بــروز می کــرد. در واقــع، نیــاز بــه آن چــه امــروزه * فضــای حیــایت می نامنــد و مهچنــ�خ طمع به ثروت های سرشــار 
کشــورها و موجودیت هــای ســیایس و اجتماعــی مهســایگان، برخــی حاکمــان را بــر آن می داشــت تــا در میــان 
یراین هــا و کشــته های بســیاری به جــا بگذارنــد. از دیگــر دالیــل ایــن  ــان، و محلــه و فتــح موجودیت هــای آن
ینــه ای بــود کــه گاه بــا انتقام جویی هــای خشــن مهــراه می شــد و درنتیجه   کشورگشــایی ها، خصومت هــای دیر

از ســرهای انســان ها منــاره می ســاختند و چشــم های یب مشــاری را درمی آوردنــد.

Lebenstaum



استعمارزدایی از روش 8

امــا آن چیــزی کــه بــه  معنــای دقیــق کلمــه بایــد اســتعمار نامیــد شــیوه ای از ســلطه اســت کــه 
کــه بــه  از پایــان قــرن پانزدهــم بــه  بعــد رایــج شــد و نزدیــک بــه پنــج قــرن دوام آورد. ایــن اســتعمار، 
 اســتعمار کالســیک شــهرت یافتــه اســت، شــکیل از ســلطه و نابرابــری ســازمان یافته و ســاختارمند بــود 
نیازمنــد  ایــن شــکل  کار می بســتند.  بــه  فقیــر  و  کشــورهای ضعیــف  بــر  کشــورهای قدرت منــد  کــه 
به کارگیــری قــدرت مســتقم و فتــح ســرزمیین بــا گســیل ارتــش به ســوی آن بــود و هدفــش کنتــرل منابــع 
یــخ  یــِخ ایــن نــوع اســتعمار بــا تار طبیعــی و اقتصــادی ملت هــا و موجودیت هــای دیگــر بــود. در واقــع، تار
پــایی اســتعمارگِر  کشــورهای ارو بــوده اســت.  پــایی مهــراه  گســترش ســرزم�خ های ارو  توســعه طلیب و 
ــا کشــف و  ــر، فرانســه و آملــان ب ــا و دوره هــای متأخرت یتانی آن زمــان، پرتغــال، اســپانیا، هلنــد و ســپس بر
فتــح ســرزم�خ های دوردســت، بــرای گســترش قلمروشــان و اســتفاده از ذخایــر و منابــع طبیعــی و انســاین 
یــکایی تــالش بســیار کردنــد. بــرای تســلط بــر  یقــایی و آســیایی و آمر و ثروت هــای سرشــار کشــورهای آفر
پاییــان بایــد بــه شــیوه های نظامــی و خشــونت های ســازمان یافته دســت می زدنــد  ایــن ســرزم�خ ها، ارو
یــخ بشــر  تــا بتواننــد بومیــان را پاک ســازی کننــد. از ایــن رو نســل کیش های عجیــب و یب نظیــر در طــول تار
پاییــان وظیفــه دارنــد  یز ایــن اندیشــه ی قوم مدارانــه ی رســالت مور کــه ارو  بــه  راه افتــاد؛ البتــه بــا دســتاو
ــه  ــه ســرمنزل متــدن رهنمــون کننــد؛ جــایی ک ــدوی و ناانســان و یب روح را ب ــده و ب ایــن بومیــان عقب مان
ــه  ــرد و توجی ــرای کارب ــن تکلیف مــوری، ممــیل ب ــه ای ــد. طبیعــی اســت ک ــان آن بودن ــان در پای پایی ارو
تلــف، نتیجــه ی  کشــورهای مخ کم نظیــر بومیــان در  خشــونت های یب مشــار بــود. نابــودی متدن هــای 
این دســت توجیه هــای ظاهــری بــود، امــا آن چــه در ورای ایــن منــای ظاهــری تکلیف مورانــه هنفتــه بــود، 

غــارت ثروت هــای ســرزم�خ های بومیــان بــود. 
تلــف و غصــب  ــان یب مشــار در ســرزم�خ های مخ ــودی بومی ــد و ناب ــس از نســل کیش های نظام من پ
ســرزم�خ های آنــان، نیــاز بــه نیروهــایی پیــدا شــد کــه در ایــن ســرزم�خ ها، بــه اســتخراج معادن و کشــاورزی 
از  را  آغــاز شــد. مجعیت هــایی  و جابه جــایی مجعیت هــا  برنامــه ی مهاجرت هــا  ایــن رو،  از  بپردازنــد. 
کــوچ دادنــد، امــا ایــن مجعیت هــا نــه تــاب هــوای  پــایی بــه ســرزم�خ های اســتعمارزده  کشــورهای ارو
ــام کارهــای بســیار ســخت را. در این جــا بــود  متفــاوت و گاه گــرم کشــور میزبــان را داشــتند و نــه تــوان انج
یقــایی _آغــاز شــد.  کــه نیــاز بــه نیــروی کار امهیــت فــراواین یافــت و شــکاِر بــرده _بیش تــر از کشــورهای آفر
یده شــده را بــر کشــی های بــزرگ ســوار می کردنــد و بــه آن ســوی اقیانوس هــا  ایــن بــردگاِن شــکار یــا خر
یکا _می بردند؛ هرچند در ب�خ راه بسیاری از آنان از ب�خ می رفتند. آن بردگاین که از سفرهای   _و اغلب به آمر
یــایی جــان ســامل بــه در می بردنــد، درگیــر کار طاقت فرســا شــده و کم کــم قربــاین می شــدند.   جان فرســای در
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پل ها می فرســتادند   مثــره ی تــالش ایــن بــردگان را _کــه شــامل مصــوالت کشــاورزی و معــدین بــود _به مترو
پایی ها، می کردند. ثبات در فرایند استعمار سنی _که بر  و صرف زندگی هبتر مردمان برتر، یعین مهان ارو
حضور مســتقم نیروهای کشــور اســتعمارگر در خاک مســتعمره ها اســتوار بود _در اســتعمار قرن نوزدمهی 
یتانیــایی نامیــده می شــد _بــه اوج رســید. ایــن ثبــات، مثــره ی انقیــاد  یتانیــا _و آن چــه اصطالحــا * صلــح بر بر
یــایی بــه مشــار می آمــد.  یکتور بنــد و مســتعمره بــود و یکــی از افتخــارات دوران و  و ســرکوب ملت هــای در
در مهــ�خ دوران و از اواخــر قــرن هجدهــم بــه بعــد بــود کــه اســتعمار بــرای بازتولیــد و ســلطه ی خــود بــر 
کــرد کــه در صفحه هــای پیــِش  رو   کشــورهای دیگــر، تاســیس رشــته های علمــِی دانشــگاهی را آغــاز 

به آن پرداخته خواهد شد.
ــو  ــوان دوره ی بعــدی اســتعمار دانســت کــه اســتعمار ن  دوران پــس از جنــگ جهــاین دوم را می ت
یافتنــد کــه  ــا بیــداری ملت هــا و شــروع فراینــد اســتعمارزدایی، کشــورهای اســتعمارگر در لقــب گرفــت. ب
گذشــته اســت و بایــد بــه  شــکیل دیگــر آنــان را فرمان بــردار  دوره ی حضــور مســتقم در مســتعمره ها 
یــش کننــد. از ایــن رو بــه ایــن فکــر افتادنــد تــا بــا روش هــای غیــر مســتقم، ســلطه و نفوذشــان را در  خو
ــد اســتعمارزدایی، ملت هــای مســتعمره توانســتند  ــد. در فراین ــد و گســترش دهن مســتعمره ها حفــظ کنن
بــه اســتقالل مــیل و اســتقالل ظاهــری ســیایس دســت یابنــد، امــا ایــْن مهــه ی ماجــرا نبــود. در ایــن 
یــر نفوذشــان را بــه حاکمیــت نشــاندند و بــا محایت هــای پهنــان  بــگان ز مرحلــه، اســتعمارگران رهبــران و نخ
و آشــکار از قدرت گیــری آنــان، در مقــام رهبــران جنبش هــای مــیل، ســلطه و سیطره شــان را بازتولیــد 
گــر  کــه ا کردنــد و حکومت هــا را غیــر مســتقم در دســت گرفتنــد. ایــن موضــوع آن قــدر امهیــت یافــت 
یــش تــالش می کــرد تــا اســتعمارگران و  در کشــوری، جنبــیش واقعــا مــیل بــا تکیــه بــر داشــته های خو
دست نشاندگانشــان را بیــرون راَنــد، اســتعمارگران بــا توســل بــه نیروهــای نظامــی و دخالــت مســتقم، آن 
کنــش، کودتــای 28 مــرداد ۱۳۳2 در ایــران و  ــی این گونــه وا یخ جنبــش را ســرکوب می کردنــد. منونــه ی تار

ســرنگوین جنبــش برخاســته از اعتقــادات مذهــیب و مــیل ایرانیــان اســت. 
بنابرایــن در اســتعمار نــو، اســتعمارگراْن شــیوه و روش ســلطه و نفــوذ و تســلطی متفــاوت بــا شــکل 
کالســیک آن دارنــد. ایــن نــوع اســتعمار، بــر حضــور غیــر مســتقم بنــا شــده اســت و بیش تــْر کنتــرل بــازار و 
منابــع طبیعــی و سیاســت های کشــورهای پیرامــوین و کشــورهای در حــال توســعه را هــدف گرفتــه اســت. 
ایــن دوره از اســتعمارگری، پــس از جنــگ جهــاین دوم آغــاز شــد و تــا زمــان انقــالب اطالعــایت در اواخــر 
دهــه ی۱۹70 و اوایــل دهــه ی۱۹80 دوام آورد و ســپس، جــای خــود را بــه شــیوه ی جدیدتــری داد کــه مهــان 
 استعمار فرانو است. در دوره ی جدید، کشورها را دیگر بر اساس معیارهای قدمیی تقسم بندی منی کنند.

pax britanica
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 در این جــا، دیگــر ســخن از قیمومیــت و اســتعمار و مســتعمره نیســت، چــون کشــورها اســتقالل حقــویق 
و ســیایس خــود را بــه  دســت آورده انــد و هنادهــای ب�خ امللــیِل ســاخته ی اســتعمارگران نیــز ایــن اســتقالل را 
بــه رمسیــت شــناخته اند. در ایــن دوره، ســخن از کشــورهای توســعه یافته و توســعه نیافته اســت. در واقــع، 
ایــن مفهــوم نیــز یکــی از ســازوکارهای اســتعماری اســت تــا بــه کمــک آن اســتعمارگران بتواننــد سلطه شــان را 
بــر دیگــر کشــورها بازتولیــد کننــد. در ایــن مفهــوم، توســعه جایگاهــی اســت کــه مــا )غریب هــا( بــه آن دســت 
ربــه ی  یافتــه امی و مشــا )غیــر غریب هــا( بایــد تــالش کنیــد تــا خــود را بــه ایــن جایــگاه برســانید. در ایــن راه، حتج
یش  ــز می کنــم یگانــه داروی شــفابخ ی و ــرای مشــا حتج مــا غریب هــا چــراغ راه مشاســت و نســخه هایی کــه مــا ب

اســت کــه مشــا را از منجــالب توســعه نیافتگی در مــی آورد و بــه آرمان شــهر توســعه یافتگی می رســاند. 
یــن شــکل اســتعمار  یــن مرحلــه و تکامل یافته تر اســتعمار فرانــو یــا اســتعمار پســت مدرن آخر
ــرل اســت؛ امــا شــیوه و روش و ســازوکارهای  کنت ــه البتــه جوهــره و ماهیتــش مهــان ســلطه و  ک اســت 
کــه در نتیجــه ی انقــالب  آن بــا دوره هــای پیشــ�خ متفــاوت اســت. ایــن نــوع از اســتعمار بــا ابزارهــایی 
 اطالعــایت بــه وجــود آمده انــد، ســعی می کنــد تــا ذهن هــا و بدن هــا را کنتــرل کنــد و بــر آن  هــا ســلطه یابــد. 
پــایش شــوروی ســابق در اوایــل دهــه ی ۱۹۹0 و بــا وقــوع حادثــه ی   ایــن دوره از اســتعمار بــا فرو
ــوان  ــوع از اســتعمار را می ت یــت شــد. ایــن ن ــازده ســپتامبر در اوایــل قــرن بیســت و یکم تشــدید و تقو ی
یــرا در آن، کشــورهای نظــام ســرمایه داری تــالش می کننــد بــا ابزارهــای  اســتعمار فرهنگــی نیــز نامیــد، ز
بــان، مذهــب، آمــوزش و ماننــد این هــا، تفکــرات، باورهــا، ارزش هــا  فرهنگــی، ماننــد رســانه ها، ز
تلــف مــادی و معنــوی فرهنــگ دیگــر ملت هــا را بــا هــدف تأمــ�خ اهــداف و منافــع  و جنبه هــای مخ
یــن نــوع اســتعمار اســت.  یــن و عایل تر کننــد. از ایــن رو، ایــن نــوْع پیش رفته تر کنتــرل  اقتصــادی خــود 
کتــاب، ایــن نــوع از اســتعمار را بــرریس می کنــد و ســعی می کنــد تــا  در واقــع، خــامن امسیــت در ایــن 
تلــف  ابعــاد آن را نشــان دهــد؛ هــر چنــد او از ایــن واژه نــام منی بــرد و تقســم بندی مــا را از دوره هــای مخ

اســتعمار برمنی مشــارد. 
را  اســتعمار  می کنــد  ســعی  اســت«،  روشــن گری  کار  »کاْر  معــروف  گــزاره ی  بــه  ارجــاع  بــا   او 
امیــد  ــه انقــالب صنعــی انج ــا پدیــد آوردن مدرنیتــه، ب بــه طــور کیل تبیــ�خ کنــد. در واقــع، روشــن گری ب
روشــن گری، برنامــه ی  یافــت.  یب ســابقه  قــّویت  اســتعمار،  )پــروژه ی(  برنامــه ی  آن،  نتیجــه ی  در   و 
، نظــام دانــش و آمــوزش و پــرورش خاص خود  ــاد و مهچنــ�خ تلــف را ایج فلســفه ها و رشــته های علمــی مخ
اد و تاســیس کرد، ارتباطی مســتقم دارد با آن چه فوکو از آن با  نام  را تاســیس کرد. آن چه این برنامه ایج
 رژمی های حقیقت یاد می کند. این نظام سعی کرد تا گفتماین یکسان و یک پارچه از واقعیت های جهاین، 
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مردمــان  در ذهن هــای  را  اســطوره های خــود  والرشــتاین،   امیانوئــل  قــول  بــه  آن،  در  کــه  کنــد  ارائــه 
نظــام جهــاین ای  کننــد. در  بــاور  و  بپذیرنــد  را  روایــت  آن  کــه مهــگان  آن گونــه  کنــد؛   دنیــا هنادینــه 
ــاد رشــته های علمــی، نســبی مکــم بــا قــدرت  کــه در نتیجــه ی ایــن حتــوالت بــه وجــود آمــد دانــش و ایج
ــدرت  ــدرت اســت. ق ــش ق ــْش تداوم بخ ــی آَورد و دان ــه وجــود م ــش را ب ــدرْت دان ــه ق ــد؛ طــوری ک یافتن
ــن  ــد و ای ــان تعیــ�خ می کنن ــا یک دیگــر، شــیوه ی  بازمنــایی جهــان را در ذهــن مردم ــاط ب و دانــش در ارتب

یژگــی، ســهمی مهــم در برنامــه ی کنتــرل و اســتیال دارد.  و
را  ایــن بــث  نوزدهــم  قــرن  بــه چگونگــی شــکل گیری رشــته های علمــی در  تصــر  نگاهــی مخ
پــایی در حــوزه ی عمومــی به کارگیــری قــدرت و حــوزه ی  تاییــد می کنــد. نیــاز بــه شــناخت جوامــع ارو
نیمه عمومــی تولیــد و حــوزه ی خصــویص زندگــی روزمــره، بــه خلــق ســه رشــته ی علمــی علــوم ســیایس، 
امیــد. ایــن ســه رشــته ســعی کردنــد تــا مردمــان جوامــع پیش رفتــه و متمــدن  اقتصــاد و جامعه شــنایس انج
ــوان آن  ــه می ت ــزی ک ــ�خ طبیعــی بشناســند؛ چی ــه از قوان ــا اســتفاده از روش هــای جهان مشــوِل برگرفت را ب
پــایی نبودنــد،  یســی نامیــد. در کنــار ایــن مردمــان، مردمــان دیگــری هــم بودنــد کــه ارو یتیو را ســنت پوز
پاییــان  یــر نفــوذ و ســیطره ی اســتعماری ارو امــا شــناخت آنــان امهیــت فــراواین داشــت؛ چــون آنــان ز
کردنــد: مردم شــنایس  بودنــد. بــرای ایــن منظــور نیــز دو رشــته ی علمــی بــا دو نــام متفــاوت تاســیس 
کــه بعدهــا نــام انسان شــنایس بــر آن گذاشــتند  و شرق شــنایس. علــم اول بــه شــناخت جوامــع بومــی 
ــز  ــم دوم نی پایی هــا هیــچ ســامان ســیایس مشــخیص نداشــتند. عل ــه از نظــر ارو ــه ای می پرداخــت ک اولی
پــایی بودنــد؛ نظیــر  بــه حوزه هــایی می پرداخــت کــه ســامان های ســیایس مشــخص داشــتند، امــا غیــر ارو
یــن خدمــت را بــه برنامه هــای  صوصــا انسان شــنایس  بیش تر چــ�خ و مصــر و ایــران. ایــن دو دســته علــم مخ

اســتعماری کردنــد و بــه اعتقــاد مترمجــاِن ایــن کتــاب، هنــوز هــم مهــ�خ نقــش را دارنــد. 
پــایی بــه وجــود آوردنــد، ارتبــاط  از آن جــا کــه نظام هــای دانــش و حقیقــی کــه قدرت هــای ارو
اســتواری بــا قــدرت داشــتند، ایــن نظام هــا در طــول زمــان، بــه نظام هــایی یب چون وچــرا تبدیــل شــدند 
و در عمــل، نظام هــای بازمنــایْی آن  هــا را تثبیــت کردنــد. رشــته هایی نظیــر انسان شــنایس، بــا ســاختخ 
بــژه بــرای حتقیــق غریب هــا می شــد  نقــیش یب بدیــل در تثبیــت ایــن نــوع 

ُ
یــک دیگــری کــه بایــد ا ایدئولوژ

یســی بــایق منانده انــد،  یتیو از نظام هــای دانــش و حقیقــت ایفــا کرده انــد. ایــن نظام هــا در مرحلــه ی پوز
متفــاوت  ادراک هــای  ارزش هــا،  از  موعــه ای  مج فرهنگــی،  نوعــی جهت گیــری  از  موعــه ای  مج  بلکــه 
بــاین و ســاختارهای قــدرت را شــکل داده انــد کــه بــر روی بومیــان  از فضــا و زمــان، شــکل های خــاص ز
ِاعمــال شــده و بــا ســازوکار های مشــخص نیــز در آنــان هنادینــه شــده اســت. مهچنــان  کــه ایــن نظام هــا، 
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ــا کلیشــه های مشــخص بــرای جهــان غــرب بازمنــایی می کردنــد، بومیــان نیــز بــا مهــ�خ  جهــان بومــی را ب
شــیوه های علمــی و حتقیقــایت ســعی کردنــد در اجــزای خــود جســت وجو کننــد و از دیــد غریب هــا بــه خــود 
یبــایی ترســم کنــد.   بنگرنــد. شــاید هیچ کــس بــه انــدازه ی ادوارد ســعید نتوانســته باشــد ایــن فراینــد را بــه  ز
 ســعید در ســه گانه ی شرق شــنایس خــود و بیش تــر در جلــد اول آن ســه گانه، یعــین شرق شــنایس۱ ، 
ــان در  ــا و ســعی آن ــه دســت غریب ه ــام شــرق ب ــه ن ــک دیگــری ب ــق ی ــاره ی خل ب ــق در ــه مباحــی عمی ب
2 و اســالِم  کتــاب وی، یعــین مســأله ی فلســط�خ بازمنــایی و شــناخت آن می پــردازد. دو جلــد دیگــر 
کــه  رســانه ها،۳ تمکلــه ای بــود بــر ســاخت منظومــه ای فکــری و گفتمــاین غالــب در علــوم اجتماعــی 
یــات علمــی دنیــا مــورد  یــن نظر پــس از گذشــت بیــش از ســه دهــه، مهچنــان به عنــوان یکــی از مهم تر
 بــث و حتقیــق قــرار می گیــرد. برســاخته ی شــرق در گفتمــان غــریب را می تــوان بــه متامــی انســان های 
یقایی هــا و... تعمــم داد  یلنــد، آســیایی ها، آفر یــکا، کانــادا، اســترالیا، نیوز پــایی، شــامل بومیــان آمر  غیــر ارو
و نکتــه ی مهــم، شــناخت ایــن شــریق ها از راه نظــام دانــش و قــدرت غــریب اســت. آن چــه خــامن امسیــت 
در کتــاب حاضــر می خواهــد بــه آن بپــردازد و آن را آشــکار کنــد، چگونگــی هنادینه ســازی ایــن نظــام 
یلند اســت. برای مه�خ تاکید او بــر دو دوره ی  دانــش در جوامــع بومــی، بــا اســتفاده از الگــوی بومیــان نیوز
یشه شــنایس و علت یــایب آن را بــه دوره ی اســتعمار کالســیک و عصــر   اســتعمار نــو و فرانــو اســت و البتــه ر

روشن گری می رساند. 
 ارجاع خامن امسیت به بث روشن فکران، که البته برگرفته از مباحث پسااستعماری فرانتس فانون 
از نظــر او،  کــه  بــه تولیدکننــدگان فرهنــگ در جوامــع بومــی اســت  او  اســت،  نشــان دهنده ی توجــه 
گاه خــود بــا اســتعمارگران غــریب دارنــد؛ چــه از نظــر منافــع  گاه و ناخــودآ یــن مهاهنگــی را در خــودآ بیش تر
طبقــایت و چــه از نظــر ارزش هــا و روش هــای تفکــر و اندیشــیدن. در نظــر امسیــت، شــیوه ی عملکــرد 
کــه در آن  یــاد اســتعمار نــو می انــدازد  روشــن فکران و تولیدکننــدگان فرهنــگ، خودبه خــود مــا را بــه 
بــگان و حاکمــان، دست نشــانده های نظــام اســتعماری بودنــد و در جهــت تأمــ�خ منافــع اســتعمار نــه  نخ
 در جهــت منافــع مــردم بومــی  گام برمی داشــتند. امــا امسیــت در ایــن نــوع از اســتعمار نیــز متوقــف منی شــود

یــون و قــدرت آن در تغییــر فرهنــگ بومیــان مائــوری و اشــاعه ی  یز ــا اشــاره بــه ابزارهــایی مهچــون تلو و ب
یــکایی در بــ�خ آنــان، بــه عمــق نفــوذ اســتعمار فرانــو در جوامــع اشــاره می کنــد. در دیــدگاه  فرهنــگ آمر
رســانه ها،  کیل  طــور  بــه  و  یــون  یز تلو بــا  آن  رابطــه ی  و  مصرف گــرایی  فرهنــگ  اشــاعه ی   امسیــت، 
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 نشان دهنده ی عمق خطر رسانه های مدرن برای فرهنگ های بومی است. این رسانه ها، مدام مصرف را 
تبلیــغ می کننــد و نیازهــای جدیــد خلــق می کننــد و بــه تعبیــر امسیــت، نقایب انــد کــه نابرابری هــای ســیایس 
کــه آنــان   و اقتصــادی را می پوشــانند. ایــن رســانه ها افــراد را بــه  ســوی ایــن اعتقــاد ســوق می دهنــد 
تار انــد، در بــازاری کــه از نظــر فرهنگــی، خنــی اســت؛ در حــایل  که چن�خ نیســت.  انتخاب کننــدگاین خودمخ
یــات مکتــب فرانکفــورت را دربــاره ی ســرمایه داری مــدرن و مقــوالت  تعابیــر امسیــت در ایــن موضــوع، نظر

مصرف گــرایی و به خصــوص صنعــت فرهنــگ بــه یــاد مــا می انــدازد. 
سلســله ای  آوردن  وجــود  بــه   بــا  ســرمایه داری  نظــام  مکتــب،  ایــن  یه پــردازان  نظر نظــر   از 
از نیازهــای غیــر واقعــی و حتمیــل آن  هــا بــر مــردم، باعــث می شــود کــه از ســویی، نیازهــای واقعــی مــردم، 
تــاری، اســتقالل و... ســرکوب شــود و از ســویی دیگــر، مــردم بــا ســرگرم  شــدن  نظیــر خالقیــت، خودمخ
 بــه آن  هــا، مقدمــات بازتولیــد سیســم را نیــز فراهــم کننــد. نیازهــایی کــه مصرف گــرایی بــه وجــود مــی آورد، 
کــه فکــر می کننــد  کامــال غیــر واقعی انــد و بــا ارضا شدنشــان، حــیس را در مــردم بــه وجــود می آورنــد 
نیازهــای واقعیشــان ارضــا شــده اند. بــا ارضــای نیازهــای غیــر واقعــی، مــردم چیــزی را بــه دســت 
کــه در دســته ی نیازهــای واقعــی  کــه تصــور می کننــد می خواهنــد. مثــال نیــازی مثــل آزادی  می آورنــد 
کــه آزاد انــد و ایــن  مــردم اســت، در ایــن فراینــد قــرار می گیــرد. در ایــن نظــام، مــردم فکــر می کننــد 
کــه آن  هــا اصــال آزاد نیســتند و منی تواننــد مســتقل باشــند و بــه تفکــر  یــب اســت، چــرا  آزادی نوعــی فر
بپردازنــد. آزادی آن  هــا فقــط در حــوزه ی مصرف گــرایی اســت و در واقــع، آن  هــا آزاد انــد کــه چــه جنــیس 
یــت نیازهــای غیــر واقعــی  کننــد و چیزهــایی شــبیه این هــا. تقو کــدام کاالی مصــریف را هتیــه  رنــد،  را بخ
ــرآورده شــدن نیازهــای واقعــی، از راه صنعــت فرهنــگ عملیــایت می شــود. در واقــع،  و حــس کاذب ب
ــاد و ارضــای نیازهــای غیــر واقعــی و ســرکوب نیازهــای واقعــی  کــه در ایج ایــن صنعــت فرهنــگ اســت 

دخالــت متام عیــار می کنــد. 
یت هــای توده هــای  صنعــت فرهنــگ کــه رابطــه ای وثیــق بــا رســانه های مجعــی دارد  بــه ســلیقه و اولو
گاه توده هــا را  مــردم شــکل می دهــد و بــا تلقــ�خ مطلــوب  بــودن نیازهــای غیــر واقعــی آنــان، ذهــن و ناخــودآ
شــکل مــی دهــد و دســت کاری می کنــد. صنعــت فرهنــگ از راه رســانه ها، خــود را بــه مــردم حتمیــل می کنــد 
ــام می دهــد کــه مــردم احســاس منی کننــد کــه چیــزی بــه آن  هــا حتمیــل شــده  و ایــن کار را آن چنــان ماهرانــه انج
وانید اســتعمار( و مصرف گرایی را بر ذهن های  اســت. صنعت فرهنْگ تســلط و ســلطه ی ســرمایه داری )بخ
ــاد توده هــایی منفعــل و غیــر منســجم، آنــان را بیــش از پیــش بــه  تلــف تســهیل و تضمــ�خ می کنــد و بــا ایج مخ

یق می کنــد.  مصــرف کاالهــای تولیدشــده، شــامل کاالهــای عــادی ماننــد پوشــاک و... و فرهنگــی، تشــو
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بــه طــور کیل، نظــام ســرمایه داری مــدرن بــا قــدرت رســانه ای فزاینــده ی خــود و با فرافکــین نظام های 
دانــش و حقیقــت خــود، از راه مدرســه ها و آمــوزش و پــرورش و نظام هــای علمــی دانشــگاهی بــه خلــق 
یــب انبــوه  فرهنگــی اســتعماری در سراســر دنیــا کمــک کــرده اســت؛ فرهنگــی کــه در آن یکسان ســازی و فر
ــر روی باورهــا و  نقــش بســیار برجســته ای دارد و ایــن یعــین اســتعمار فرانــو. در ایــن شــیوه، مترکــز اصــیل ب
تلــف، بــه منظــور شــکل دهی بــه آن  هــا در جهــت منافــع اقتصــادی غــریب اســت، امــا  ادراک هــای ملــل مخ
ــوزش و  ــان در آن اجــرا شــوند. هــم نظــام آم ــه طــور هم زم ــف اســتعماری ممکــن اســت ب تل شــیوه های مخ
بــگان و روشــن فکران و هــم تــوده ی مــردم، مهگــی  پــرورش ملــل دیگــر، هــم نظــام دانشــگاهی آنــان، هــم نخ
ی  یــر تاثیــر عمیــق نظــام اســتعماری اند. آن چــه امسیــت می خواهــد در ایــن کتــاب عرضه کند، نقــدی تاریخ ز
بــر ایــن موضــوع و ارائــه ی راهــی بــرای برون رفــت از ایــن مشــکل بــرای مردمــان بومــی اســت. طنــز ماجــرا 
این جاســت کــه بــا وجــود نظــر امسیــت دربــاره ی امهیــت زبــان اســتعماری در برنامــه ی اســتعمار، خــود او نیــز 
ایــن کتــاب را بــه زبــان اســتعمارگران، یعــین بــه انگلیــیس، نوشــته اســت. بــه نظــر مترمجــان، کتــاب حاضــر را 
یســنده خــود به صراحــت بیــان می کنــد کــه از نظــر  منی تــوان در زمــره ی متــون پسااســتعماری جــای داد. نو
وی، نــام هنــادن وضعیــت حاضــر بومیــان به عنــوان وضعیــت پسااســتعمار، مبتــین بــر این پیش فرض اســت 
کــه اســتعمارگران رفته انــد، در حــایل کــه آنــان هنــوز هســتند و میراث آنان هنوز بایق اســت. البتــه این میراث 
یــان  نیــز در شــکل پدیــده ای بــه نــام حتقیــق علمــی بــا روش هــای غــریب پابرجاســت. امیــد اســت دانش جو
یــان انسان شــنایس و اســتادان و صاحب نظــران ایــن حــوزه،  علــوم اجتماعــی و بــه طــور خــاص  دانش جو
بــا خوانــدن ایــن کتــاب بــه فهمــی جدیــد از موقعیــت بومیــان و موقعیت هــای بومی دســت یابنــد؛ فهمی که 

بتوانــد در پایه گــذاری پارادامی هــای بومــی حتقیــق مفیــد باشــد.
امحد نادری
کبری اهلام ا
هبار ۱۳۹۳ 



ــه نفــع آن  هــا  ــر اســاس آن و ب از دیــدگاه کســاین کــه اســتعمار شــده اند، یعــین مهــ�خ دیدگاهــی کــه کتــاب ب
پــایی دارد. احتماال  یالیســم و اســتعمارگری ارو نوشــته شــده  اســت، اصطــالح حتقیــْق ارتباطــی پیچیــده بــا امپر
مهــ�خ کلمــه ی حتقیــق، یکــی از کلمــات بســیار کثیــف در دایــره ی واژگان جهــان بومــی اســت. در بســیاری از 
 بافت هــای بومــی هنگامــی کــه ایــن کلمــه بــه کار مــی رود، ســکوت را می شــکند، خاطره هــای ناخوشــایند را 
گاهی و یب اعتمادی بر لب می نشاند. این کلمه چنان قدرت مند است که  به یاد می آورد و خنده ای از سر آ
حی بومی ها درباره ی آن شــعر می ســرایند. چگونگی منود حتقیقات علمی در حوزه های اســتعمار، مهچنان 
یــن  یــخ هنــوز بــه عمیق تر ــی مســتحکم بــرای بســیاری از اســتعمارزدگان جهــان اســت. ایــن تار یــادآور تاریخ
ــر  ــای ارزن پ ــا دانه ه ــان را ب ــم کــیس مججمه هــای اجدادم ــه بدان ــد. این ک ــت می کن ــای انســانیت اهان معن
 می کنــد تــا توانــایی مــا را اندازه گیــری و مقــدار دانه هــای ارزن را بــا ظرفیــت تفکــرات ذهــین مــا مقایســه کنــد، 
بــه معنــای کیســی و چیســی مــا اهانــت می کنــد.۱ ایــن موضــوع بــرای مــا توه�خ آمیــز اســت کــه مققــان و 
متفکــران غــریب ادعــا می کننــد می تواننــد مهــه ی مســائل ممکــن را دربــاره ی مــا بداننــد، ]در حــایل کــه] ایــن 
یــارویی بســیار کمــی اســت کــه آن  هــا بــا برخــی از مــا داشــته اند. وحشــت آور اســت کــه  دانســتخ بــر پایــه ی رو
ــد  ــق و تولی ــه خل ــا و چیزهــایی را ک یر ســازی های م ــا، تصو ــد مالکیــت روش هــای دانســتخ م غــرب می توان
واهــد و آن را ادعــا کنــد و مهــان وقــت کســاین را کــه ایــن ایده هــا را خلــق کرده انــد و توســعه داده اند،  می کنــم بخ
پــس بزنــد و دیگــر بــه آنــان فرصــت ندهــد تــا خالــق فرهنــگ ملت های خود باشــند. خشــم آور اســت که هنوز 
از مهــان رفتارهــای قــرن گذشــته یــا قرن هــا پیــش اســتفاده می کننــد تــا ادعاهــای بومیــان را از اعتبــار بیندازنــد؛ 
تــاری و کاربــرد زبان هــای  ادعاهــایی ماننــد ادعــای وجــود، ادعــای زم�خ هــا و قلمروهــای آنــان، حــق خودمخ

بومــی و شــکل های دانــش فرهنگــی، منابــع طبیعــی  آنــان و شــیوه های زندگــی  در چارچــوب میطشــان.
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تلــف  بــاره ی بومیــان و ســپس ارائــه ی آن از راه هــای مخ شــیوه ی مجــع آوری و طبقه بنــدی دانــش در
بــه غــرب و پــس  از آن، بازگردانــدن ایــن دانــش غریب  شــده بــه اســتعمارزدگان، خاطــره ی مجعــی از 
ــاره ی دیگــری  ب یالیســم را زنــده نگــه داشــته اســت. ادوارد ســعید ایــن فراینــد را گفتمــاین غــریب در امپر
یرسازی، اصول و حی بوروکرایس استعماری  می دانست؛ گفتماین که با هنادها، واژگان، پژوهش، تصو
گــون محایــت می شــود.2 بــر اســاس نظــر ســعید، ادامــه ی ایــن فراینــد،   و ســبک های اســتعماری گونا
یــیل از شــرق بــوده اســت.  تــا حــدودی نــایش از تبــادالت پیوســته میــان ایده پــردازی پژوهش گرانــه و حتخ
او اعتقــاد داشــت کــه ایــن ایده پردازی هــای پژوهش گرانــه در محایــت هنادهــای صنــی ای قــرار دارنــد 
شــند و آن  هــا  بــاره ی شــرق نظــرایت دارنــد. ایده پردازی هــا بــه ایــن دیدگاه هــا مشــروعیت می بخ کــه در
ــام  یــه و حتلیــل و ســلطه بــر آن انج ز بــاره ی شــرق، حتج یــس در را توصیــف می کننــد و ایــن کار را از راه تدر
می دهنــد.۳ در ایــن راه کار، جســت و جوی رمســی و پژوهش گرانــه ی دانــش و مهچنــ�خ ایده پردازی هــای 
بــاره ی دیگــری، بــا یک دیگــر و بــا فعالیــت حتقیقــایت در هــم  یــیل و داســتان پردازانه در غیــر رمســی، حتخ

ــه می شــوند.  آمیخت
در ایــن کتــاب، حتقیــق معرکــه ای مهــم انگاشــته می شــود کــه در آن عالئــق و روش هــای دانســتخ 
گاهــی از غــرب بــا عالئــق و روش هــای مقاومــت دیگــری کشــمکش دارنــد. در ایــن مثــال، دیگــری  و آ
گرفتــه اســت. رســم اســت  یــت خــاص، یعــین بومیــان، شــکل   بــا یــک اســم و صــورت و یــک هو
ــا ایــن حــال، دشــوار  یســند. ب ــاره ی حتقیــق بنو ب ــا رشــته مور در یکــرد خــاص علمــی ی در چارچــوب رو
بــاره ی روش شــنایس حتقیــق و بومیــان، بــا هــم و بــه یــک میــزان بــث کنــم امــا حتلیــیل از  اســت کــه در
یالیســم نداشــته باشــم و حوامســان نباشــد کــه چگونــه دانــش بــه طــور عمیــق و پیچیــده در الیه های  امپر

یالیســی و اســتعماری هنفتــه اســت. متعــدِد عملکردهــای امپر
ممکــن اســت بســیاری از مققــان، دانش منــدان و فعــاالن پروژه هــا پروژه هــای حتقیقاتیشــان را بــه 
ــیش بــه جوامــع ســم دیده، بداننــد امــا  نفــع بشــر یــا در راســتای خدمــت بــه هــدیف خــاص، یعــین آزادی بخ
ســت�خ نتیجــه ی حتقیقــات علمــی اســت، بــه مهــان  اعتقــاد بــه ایــن آرمــان کــه خدمــت بــه بشــر در واقــع نخ
کادمیــک اســت، از ایدئولوژی مایه می گیــرد. این آرمان چنان حتمی  انــدازه کــه بازتــایب از آموزش هــای آ
انگاشــته شــده اســت کــه بســیاری از مققــان، به ســادگی فکــر می کننــد کــه هنــگام کار بــا دیگــر جوامــع، 
ایــن آرمــان را بــرآورده می کننــد و مناینــدگان طبیعــی آن انــد. بومیــان در سراســر جهــان داســتان های متفاویت 
یــر ســوال  بــرای گفــتخ دارنــد کــه نه تهنــا ماهیــت انگاشــته ی آن آرمان هــا و رفتارهــای برآمــده از آن  هــا را ز
یــخ حتقیقــات غــریب از نــگاه استعمارشــدگان.   می برنــد، بلکــه داســتان دیگــری روایــت می کننــد: یعــین تار
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تلف بومی تکرار می شــوند.  این * ضدداســتان ها شــکل های قدرت مندی از مقاومت اند  که در جوامع مخ
کثــر بومیــان و جوامــع آنــان، میــان حتقیقــات علمــی یا درســت و مجــع آوری غیر حرفــه ای اطالعات،  البتــه ا
یکردهــای ژورنالیســی، فیلم ســازی یــا دیگــر روش هــای کســب دانــش بومــی کــه قرن هــا سرســری  رو
اتفــاق افتاده انــد فــریق منی گذارنــد. مهان طــور کــه فوکــو، فیلســوف فرانســوی، گفتــه اســت، حکایت هــا 
ــد داده هــای علمــی،  ــدازه ی مجــع آوری نظام من ــه  ان ــد، ب ــت کرده ان ــردان روای ــه جهان گ  و داســتان هایی ک
ــی،  ــوده اســت. از نظــر برخــی چشــم اندازهای بوم ــر ب ــاره ی خــودش ســهم و مؤث ب ــش غــرب در در دان
مجــع آوری داده هــا بــه دســت دانش منــدان نیــز بــه انــدازه ی مجــع آوری داده هــا بــه دســت غیــر حرفه ای هــا  
ــرب اســت. مهچنــ�خ از ایــن چشــم اندازها، بــ�خ حتقیقــات واقعــی یــا علمــی و  تصــادیف، تک ُبعــدی و مخ

ــام می دهنــد، تفــاویت نیســت. مشــاهدایت کــه بیگانه هــای کنــج کاو و جســت وجوگر انج
بــاره ی حتقیــق اعتــراف می کنــد و بــر آن اســت  کتــاب بــه امهیــت چشــم انداز بومیــان در ایــن 
کــیس  کتــاب را  ــاد شــده اند. ایــن  کــه چگونــه و چــرا چنــ�خ چشــم اندازهایی ایج تــا توضیــح دهــد 
بــوط   کــه در آن  هــا داســتان های مر کــه در جوامــع بومــی بــزرگ شــده اســت؛ یعــین جوامعــی  نوشــته 
مهــه ی  بــه  بــوط   مر داســتان های  بــا  حتقیــق(   انســاین  )حامــالن  مققــان  یــژه  به و و  حتقیــق  بــه 
ایــن داســتان ها عبرت آمــوز بودنــد،  بــود.  گونه هــای دیگــر اســتعمار و یب عدالــی در هــم آمیختــه 
بنــایی نبــود؛  یر کــه در روبنــا وجــود داشــت بــه انــدازه ی امهیــت منونه هــای ز یــرا امهیــت داســتاین  ز
شــده اند،  باطــل  کــه  ارزش هــایی  شــده اند،  کــه شکســته  فرهنگــی ای  پروتکل هــای  از  منونه هــایی 
ــا ایــن حــال،  گرفتــه شــده اند. ب کــه نادیــده  کــه ناموفــق بوده انــد و افــراد مهمــی  آزمون هــای کوچکــی 
کــه به آرامــی وارد مهــه ی جنبه هــای  ــاوز سیاســت هایی اســت  خطــر بزرگ تــری وجــود دارد و آن حتج
بــا  اغلــب  و  می آورنــد  دســت  بــه  مشــروعیت  حتقیــْق  از  سیاســت ها  ایــن  می شــوند.  مــا  زندگــی 
یــت می شــوند. قــدرت یــک پژوهــش و حتقیــق، در بازدیــد مققــان از جوامــع مــا  ایدئولــوژی تقو
کــه اغلــب می پرســیدند.  کارهــای میــداین آنــان و مهچنــ�خ پرســش های گســتاخانه ای نبــود   یــا در 
 در واقــع، بســیاری از مققــان غیــر بومــی، مهچنــان مــورد احتــرام و عالقــه ی بســیاری از جوامعی انــد 
گفتــه می شــود،  بــاره ی حتقیــق ســخن  کرده انــد. در ســطح متعــارف، وقــی در کــه بــا آن  هــا زندگــی 
دیگــر،  ســوی  از  و  می شــود  اشــاره  بومــی(  )جهــان  مــا  بــرای  آن  مطلــق  بــه یب ارزیش  یک ســو   از 
کــه از آن به عنــوان ابــزار اســتفاده می کننــد. حتقیــق چیزهــایی را  کارایی مطلــق آن بــرای کســاین   بــه 
کــه مؤثــر نیســتند و به عــالوه،  کــه از قبــل می دانســتم، چیزهــایی را پیشــهناد می کنــد  یــد  بــه مــا می گو

ــاد می کنــد.  کــه از قبــل شــغیل داشــتند، مشــاغیل ایج بــرای کســاین 
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»مــا کســاین هســتم کــه بیــش از دیگــر مــردم جهــان درباره مــان حتقیــق کرده انــد«. ایــن عباریت اســت 
تلــف شــنیده ام. فــریق منی کنــد کــه ایــن عبــارت حقیقــت دارد   کــه آن را بارهــا از زبــان مــردم جوامــع بومــی مخ
یــا خیــر. آن چــه بایــد بــه آن توجهــی جــدی کنــم، احســاس ســنگیین و بدبیــین بیــان  نشــده ای اســت کــه 

ایــن پیــام دربــاره ی حتقیــق بــه مــا منتقــل می کنــد. 
ــرای خــود  ــه ب ک ــرد بومــی را  ــر ف ــد ه ــه بتوان ک ــد باشــد  ــدازه ای قدرت من ــه ان ــد ب ــن بدبیــین بای ای
کــه در این بــاره، بدبیــین چنــدان  احتــرام قائــل اســت  از ارتبــاط بــا حتقیــق بــازدارد. بدهیــی اســت 
کــه بــرای نوشــتخ  قدرت منــد نیســت و ایــن نکتــه مــن را بــه  مســت انگیــزه ی دیگــری هدایــت می کنــد 
بــاره  یــا بــا انتشــار  بــاره ی بومیــان و حتقیقــات بومــی دارم. ایــن کتــاب می کوشــد تــا فقــط بــا نقــل دیگر در
ــام  بــاره ی حتقیــق، کاری بیش تــر از واســازی۱ حتقیقــات غــریب انج داســتان های وحشــتناک بومیــان در
یــه ی داســتان  ز ــیش از هــدیف بســیار بزرگ تــر اســت. حتج دهــد. در چارچــوب اســتعمارزدایی، واســازی بخ
کــه اغلــب بــه صــورت شــهودی از آن  هــا اطــالع  بنــایی و نیــز بــروز چیزهــایی  یر و آشکارســازی متــون ز
کــه  کاْر کلمه هــا و شــاید نگــریش را  داشــته امی، در هببــود شــرایط جــاری بــه افــراد کمــک منی کنــد. ایــن 
ربه هــای خــایص را توضیــح می دهــد، فراهــم می کنــد، امــا هیچ کــس را از مــرگ بازمنــی دارد. دومــ�خ  حتج
ــش کتــاب، بــا درنظر گیــری چنــ�خ مفهومــی از واقعیــت نوشــته شــده اســت. در حایل کــه جوامع بومی  بخ
کامال حق دارند نگران از دســت دادن دانش فکری و فرهنگی خود باشــند و تالش کنند از راه بســتخ 
عهــد و پیمــان در زمینــه ی چنــ�خ موضوعــایت بــه توجــه و محایــت ب�خ امللــیل دســت یابنــد، بســیاری از 
جوامــع بومــی مهچنــان در شــرایط ســیایس و اجتماعــی ای زندگــی می کننــد کــه باعث ادامــه ی وضعیت 
کــودکان خــود را  حــاد فقــر و بیماری هــای مزمــن و فرصت هــای ناچیــز آمــوزیش اســت.۴ ممکــن اســت 
یــر مراقبــت آن  هــا درآورنــد، آنــان را بــه فرزنــدی بپذیرنــد یــا بــه مؤسســه های خــایص بســپرند.  بــه زور از ز
ــاد  ــکل معت ــه ال ــد، ب ــاد دارن ــه چســب اعتی ــودکان ب ک ــه  ک ــدازه  ــه مهــان ان ممکــن اســت بزرگ ســاالن ب
کــه بــر اســاس شــرایط مــادی مملــو از فقــر  کننــد  یران گــری زندگــی  باشــند. آنــان ممکــن اســت در روابــط و
می هــای ســیایس ســرکوب گر ســازمان دهی شــده اســت.  گرفتــه و بــه دســت رژ ــاد شــده، شــکل   آنــان ایج
بــاره ی این که آن  ها  در عــ�خ  حــال کــه این گونــه زندگــی می کننــد، پیوســته بــه آنان پیام هــایی می دهند در
کــه  یژگی هــای انســایِن متعایل انــد. ایــن مســأله بــه مهــان انــدازه  یب ارزش، تنبــل، وابســته و بــدون و
باره ی جوامع بومی در ملل جهان باره ی جوامع بومی در کشورهای در حال  توسعه صادق است، در  در

 اول نیــز صــدق می کنــد. در چارچــوب ایــن نــوع واقعیت هــای اجتماعــی، ممکــن اســت مســائل 
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یــرا ]در ایــن شــرایط]  کادمیــک بــه  نظــر برســند، ز یالیســم و تاثیــرات اســتعمار فقــط مباحــی آ امپر
کــه تــالش پیوســته ی  یــت قــرار دارد. مشــکل ایــن اســت  این کــه از نظــر جســمی زنــده باشــند، در اولو
ــی ایــن اوضــاع، هم زمــان ادعــای  یخ حکومت هــا، دولت هــا، جوامــع و هنادهــا در انــکار شــکل گیری تار
یــخ و احســاس امیــد رد می کنــد. تســلم شــدن بــه ایــن  بــاره ی انســان  بــودن و داشــتخ تار مــا را در
بــاره ی مــا  کــه در کــه خــود را بــه طــور کامــل از دســت بدهــم و سربســته بــا مهــه ی چیزهــایی  معناســت 
یابــم  کــه بــوده امی، باز کــردن نیــز یعــین در حاشــیه مبانــم، آن چــه را  کنــم. مقاومــت  گفته انــد، موافقــت 
ــا،  ــع، فرهنگ ه ــا( و حــال )جوام ــاین م ــم. گذشــته )داســتان های مــیل و جه کن و خــود را بازســازی 
بان هــا و عملکردهــای اجتماعــی مــا( هــر دو می تواننــد حاشیه نشــیین باشــند؛ امــا بــه عرصــه ی  ز

ــل شــده اند. ــز تبدی ــد نی مقاومــت و امی
کــه تعــداد فزاینــده ای از دانش منــدان و مققــان بومــی بــه مســائل  از دِل ایــن عرصه هاســت 
تــاری، اســتعمار زدایی و عدالــت اجتماعــی پرداخته انــد.  گســترده تر خودمخ اجتماعــی در چارچــوب 
کــه متشــکل از پژوهش گــران و مققــان بومــی اســت    ایــن جامعــه ی ب�خ امللــیِل در حــال شــکوفایی 
ــاره ی حتقیقــات بومــی، پروتکل هــای حتقیقــایت بومــی و روش شــنایس بومــی  ب ــه طــور گســترده تری در ب
صحبــت می کنــد. اعضــای آن آشــکارا خــود را در جایــگاه مققــان بومــی قــرار داده انــد؛ مققــاین کــه 
ــد و از نظــر  گاه ان یکردهــای انتقــادی و اغلــب مفینیســی آ کادمیــک، از رو ــدگاه آ در حتقیــق خــود، از دی
یــخ، تالش هــا و آرمان هایشــان جــای دارنــد. بســیاری از  ســیایس، در بافت هــای خــاص بومــی، تار
بــاره ی مســائل مرتبــط  جوامــع و ســازمان های بومــی سیاســت هایی بــرای حتقیــق تبیــ�خ کرده انــد و در
ــد.  ــه دســت می آین ــه از حتقیقــات ب ــد ک ــو می کنن ــت فعالیت هــای حتقیقــایت و دانــیش گفت وگ ی ــا مدیر ب
کتــاب  ــش دوم ایــن  کرده انــد. بخ ــاد   مهچنــ�خ خط میش هــای اخــالیق و ِاســنادی بــرای بث هــا ایج
یت هــا  کنــون در میــان جوامــع بومــی مــورد بــث اســت و بــه اولو بــه برخــی از مســائیل می پــردازد کــه هم ا
یت هــا اغلــب در جســت وجوی درک روش هایی انــد  و مشــکالت خودمــان مربــوط می شــوند. ایــن اولو
تــا بــه کمــک آن  هــا ســوال بپرســم و در انتظــار پاســخ باشــم )در چارچــوب بافــی کــه در آن بایــد مقاومــت 
ــاد شــود و افزایــش یابــد(. بــه  عبــارت  دیگــر، حتقیــق فعالیــت  در مقابــل شــکل های جدیــد اســتعمار ایج
کادمیــک معصومانــه و دور از دســتریس نیســت؛ بلکــه فعالیــی اســت کــه در معــرض خطــرایت اســت و  آ

موعــه ای از شــرایط ســیایس و اجتماعــی رخ می دهــد. در مج
شــاید ایــن کتــاب در میــان افــراد و جوامعــی کــه امــر حتقیــق را یب ارزش می دادنــد، فقــط کمکــی بــه 
یکردهای حتقیق انگاشته شود، باره ی روش شنایس ها و رو  اندیشه های کیل مققان علوم اجتماعی در



استعمارزدایی از روش 20

کتــاب بــرای ایــن منظــور نوشــته نشــده اســت، بلکــه بــه گونــه ی مشــخیص خطــاب بــه   امــا ایــن 
کــه خــود را بومــی می داننــد. تعــداد  کار می کننــد  کــه بــا جوامعــی و بــرای جوامعــی  مققــاین اســت 
کادمی هــای غــریب و  گرچــه بیش ترشــان در آ ــد؛ ا ــن مققــان خــود را بومــی معــریف می کنن ــادی از ای ی ز
روش شــنایس های خــاص و قانون منــد آمــوزش دیده انــد. بســیاری از مققــان بومــی تــالش کرده انــد 
ــه خــود و دیگــر  ک ــایت وجــود دارد  ــق و واقعی ــه حتقی ــاز ب ــان نی ــه می ک ــد  ــه جــدایی آشــکاری بپردازن ــا ب ت
ــا آن  هــا برخــورد می کننــد. مســائل اخــالیق، فرهنگــی، ســیایس و شــخیص ای هســتند  جوامــع بومــی ب
ــه از یک ســو در  ک ــان بومــی شــوند؛ کســاین  ــرای مقق ــروز مشــکالت خــایص ب ــد ســبب ب ــه می توانن ک
ــه کار  ــرای مهــ�خ هــدف ب ــد و اغلــب ب ــوان یــک خــودی کار می کنن ــا حــدی به عن جوامــع خودشــان ت
گرفتــه می شــوند  و از ســوی دیگــر، بــه  دلیــل حتصیــالت غربیشــان یــا این کــه ممکــن اســت کارشــان فراتــر 
بــان، ســن و جنســیت بــرود، تــا حــدی به عنــوان بیگانــه دانســته می شــوند.  از مرزهــای طایفــه، قبیلــه، ز
مهچنــ�خ آنــان در پروژه هــای حتقیقــایت یــا مؤسســه های پژوهــیش، در جایــگاه اعضــای دروِن الگــویی 
خــاص یــا مــدیل حتقیقــایت کار می کننــد؛ ویل از آن جــا کــه اغلــب در حاشــیه قــرار می گیرنــد و مناینــده ی 
یشــیا هیــل کولینز۱   یــک اقلیــت یــا گــروه رقیــب در نظــر گرفتــه می شــوند، خارجــی به حســاب می آیند. پاتر
گاهــی وقت هــا در  قــرار دارنــد« اشــاره می کنــد.5  کــه در درون جایــگاه حتقیــق  بــه »خارجی هــایی 
ــق، موضوعــی  ــه حتقی ک ــه  نظــر می رســد  ــه ب ــایت این گون ــا در نشســت های حتقیق ــدان ی  جامعــه و در می
ــه  ــی ب ــق بوم ــه حتقی ک ــم  ــب فکــر می ک ــن حــال، اغل ــا ای ــه درون اســت. ب ــرون ب ــا بی ــرون ی ــه بی درون ب
یــان یــا مققــاین  واهــم بــه دانش جو گــر بخ کــه بــه نظــر می رســد، ســاده یــا پیچیــده نیســت. ا انــدازه ای 
کــه حتقیــق بومــی فعالیــی مّقــر و  کــه بــه آنــان آمــوزش می دهــم، پیامــی مهیشــگی بدهــم، بایــد بگــومی 

حتقیر کننــده اســت.
جوامــع بومــی و هنادهــایی کــه مققــان بومــی را بــه کار می گیرنــد، از آنــان انتظــار دارنــد کــه حتلیــیل 
ــی و انتقــادی از نقــش حتقیــق در جهــان بومــی داشــته باشــند. معمــوال ایــن حتلیــل بــه طــور طبیعــی و  یخ  تار
در خارج از دانشگاه به دست آمده است. با وجود ادبیات گسترده درباره ی زندگی و عادت های بومیان، 
متــون انتقــادی بســیار کمــی دربــاره ی آن دســته از روش شــنایس های حتقیقــایت وجــود دارد کــه در آن  هــا بــه 
یه پــردازان  کلمــه ی بومــی یــا مترادف هــای آن اشــاره شــده اســت. نقدهــایی کــه پژوهش گــران مفینیســت، نظر
یقایی تبــار نوشــته اند، روش هــایی بــرای بــث  یکایی هــای آفر انتقــادی، پژوهش گــران سیاه پوســت و آمر
 دربــاره ی دانــش و ســاخت اجتماعــی آن و روش شــنایس ها و سیاســت های حتقیقــایت فراهــم کــرده  اســت.

1. Patricia Hill Collins
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 امــا واژگاین کــه بــرای مققــان بومــی بــه  کار می رونــد، وارد متــون شــده اند و بــا نگرش هــای جهــاین خودمــان 
ــر در چارچــویب  ــرای گفت وگوهــای بیش ت ــده می شــوند. امیــدوار ام مطالــب ایــن کتــاب زمینــه ای ب خوان
تــاری اســتفاده کنــد و حضــور  بــه نفــع حضــور بومیــان باشــد و از واژگان اســتعمار، اســتعمارزدایی، خودمخ
و وجــود پیوســته ی مــا را تاییــد کنــد. بنابرایــن، ایــن کتــاْب کتــایب فــین دربــاره ی حتقیــق و بــرای کســاین 
ی و ســیایس  ینــد؛ بلکــه کتــایب اســت که حتقیــق را در بافــت تاریخ نیســت کــه بــه زبــان حتقیــق ســخن می گو
و فرهنگــی بزرگ تــری قــرار می دهــد و ســپس بــه بــرریس ماهیــت انتقــادی حتقیــق در چارچــوب آن عناصــر 

فعــال می پــردازد.
را  هــم  از  جــدا  جوامــع  از  بســیاری  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  اســت؛  مناقشــه برانگیز  بومــی  واژه ی 
گــروه مجــع می کنــد. برخــی دیگــر از ایــن  یالیســی بســیار متفــاویت دارنــد  در یــک  ربه هــای امپر کــه حتج
ســرزمین،  مــردم   * اولیــه،  ملت هــای   * اصیــل،  مــردم  اولیــه،*  مــردم   * از  عبارت انــد  گروهــی   واژگان 
یــین را ترجیــح می دهنــد کــه مــا را بــه زمــ�خ  کنان اولیــهو مــردم جهــان چهــارم6.۱ برخــی گروه هــا عناو * ســا

مــادری و بــه روابــط معنــوی بــا معــاین عمیــق مرتبــط می کننــد. هرچنــد در این جــا جهان بیین هــای 
قدرت منــدی را انــکار منی کــم کــه در چارچــوب فرهنگــی مــن و مهچنــ�خ چارچوب هــای دیگــر در ایــن 
واهــم کــرد. یکــی از پدیده هــای اخیــر  ســم شــده اند، امــا در این جــا از آن  هــا اســتفاده نخ اصطالحــات حتج
کــه تــا حــدودی چنــ�خ موقعیــی را توضیــح می دهــد  شــگفت زدگی غــرب از معــاین معنــوی عصــر جدیــد 
 اســت کــه نظــام عقیدتیمــان را البتــه بــرای بــرریس و سو ء اســتفاده ی بیش تــر  در دســترس قــرار می دهــد. 
یادی  یــکای مشــایل، واژه ی بومــی رویش برای دربرگیــری تعداد ز در برخــی بافت هــا، از مجلــه اســترالیا و آمر
یت خاص خود را در دســته بندی  تلف و گروه های زباین و ملت هایی اســت که هر یک هو از جوامع مخ
یلند، اصطالحات مائوری2 یا تانگاتا ونوئا۳ بســیار  گانــه ای دارنــد. در بافت هــای دیگــر، از مجله نیوز جدا
تلــف قبیلــه ای و اصیــل  بیش تــر از کلمــه ی جهــاین بومــی بــه  کار می رونــد و در عــ�خ  حــال کلمه هــای مخ
گرچــه کلمــه ی مائــوری اصطالحــی بومــی اســت،  نیــز بــرای جداســازی ایــن گروه هــا بــه  کار می رونــد. ا

ِکهــا۴ )مجعیــت مقــم غیــر بومــی( اســت.  یف کننــده ی رابطــه ی اســتعماری بــ�خ مائــوری و پا امــا تعر
بســیاری از جوامــع بومــی جهــان، از قبــل ]از اســتعمار] اصطالحــایت داشــته اند کــه خــود را بــا آن  هــا 
می شــوند. شــناخته  آن  هــا  بــا  بومــی  جوامــع  کــه  دارنــد  وجــود  اصطالحــایت  مهچنــ�خ   می نامنــد. 

1. Fourth World Peoples
2. Maori
3. Tangata whenua
4. Pakeha
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 شــاید ایــن اصطالحــات در ابتــدا اهانت آمیــز بوده انــد و اســتعمارگران بــه  کار می برده انــد، امــا پــس از آن 
الفــت بودنــد  جنبــه ی ســیایس بــه  یــت اعتــراض و مخ یــن کــه مشــخصه ی هو به عنــوان عالمت هــایی وز
خود گرفتند. برای مثال، کاربرد اصطالح استرالیایی سیاه از طرف فعاالن سیایس بومی. در داخل این 
 طبقه بندی هــایی کــه بــرای توصیــف یــا تعیــ�خ نام هــا بــه  کار می رونــد، اصطالحــات دیگــری وجــود دارنــد 
بینشــان شــرح می دهنــد.  تلــف و  گروه هــای مخ را در داخــل  روابــط و معــاین  تلــف  کــه الیه هــای مخ
بــاره ی نظــام طبقه بنــدی در چارچــوب بافــت اســتعماری میل انــد،  برخــی از ایــن اصطالحــات در
تلــف  کنــون قلمروهایشــان در دولت هــای مخ بــاره ی رابطــه ی قبــیل بــا گروه هایی انــد کــه ا  برخــی دیگــر در

پراکنده است.
کــه در دهــه ی ۱۹70، عمدتــا از کشــمکش های  * افــراد بومــی اصطالحــی نســبتا جدیــد اســت 

ــادایی2 سرچشــمه گرفــت.  ــرادری سرخ پوســتان کان ــکایی )AIM(۱ و جنبــش ب ی جنبــش سرخ پوســتان آمر
ــد.7  ــیل می کن ــان را ب�خ املل ــا و مســائل و تالش هــای برخــی استعمارشــدگان جه ربه ه ــن اصطــالح، حتج ای
تــاری می داننــد. مهچنــ�خ  فعــاالن بومــی کاربــرد مجــع را در عبــارت بومیــان، بــه  علــت حــق افــراد در خودمخ
تلــف وجــود دارد.8 ایــن اصطــالح بــه  مجــع  بــودن آن نشــان می دهــد کــه تفاوت هــایی واقعــی بــ�خ بومیــان مخ
استعمارشــدگان امــکان می دهــد تــا صداهــای گروهیشــان در عرصه هــای ب�خ امللــیل بــه گونــه ای راهبــردی 
شــنیده شــود. مهچنــ�خ بــه  منزلــه ی چتــری اســت کــه افــراد و جوامــع را توانــا می ســازد تــا گــرد هــم آینــد و از 
تــاری  ربه هــا و بافت هــای اســتعماری خــود فراتــر رونــد تــا بــه طــور گروهــی یــاد بگیرنــد کــه بــرای خودمخ حتج
یــزی و ســازمان دهی و تــالش کننــد. بنابرایــن، مجعیت هــای بومــی  در عرصه هــای جهــاین و مــیل، طرح ر
تلــف تعلــق دارنــد. آنــان، در مقام افرادی که به دســت جامعه ای اســتعمارگر  جهــان بــه شــبکه ای از افــراد مخ
ربه های مشــترکی دارند. حی  کــه شــکل و کیفیــت زندگــی آنــان را تعیــ�خ می کنــد و بــر آنان مســلط اســت، حتج
هنگامــی کــه رمســا خــود را بیــرون کشــیده اند، زمــ�خ و فرهنگشــان اســتعمار شــده اســت و از حــق حاکمیــت 

یلمــر۳ اظهــار مــی دارد »بومیــان بیان گــر کار نامتــام اســتعمارزدایی اند«.۹  مــروم شــده اند، مهان طــور کــه و
یف هایی که شرح داده شد   البته گاهی کلمه ی بومی به گونه ای استفاده می شود که کامال با تعر
متضــاد اســت، امــا معنــای مشــروعی بــرای خــود کلمــه انگاشــته می شــود. بــرای مثــال، ایــن کلمــه بــرای 
کار مــی رود. نســل های بعــدی  توصیــف یــا توضیــح متایــز ســنت های ادیب یــا مفینیســی اســتعماری بــه  
یکــردی ســیایس از ایــن واژه اســتفاده می کننــد کــه در یــک ســرزم�خ مقــم شــده اند نیــز بــا رو  مهاجــراین 

1. American Indian Movement
2. Canadian Indian Brotherhood
3. Wilmer
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 تــا بــه دلیــل شغلشــان و اقامــت چندیــن نسلشــان در آن ســرزم�خ یــا فقــط بــه علــت تولــد در آن مــکان، 
گرچه آنان در جلســه های بومیان حاضر منی شــوند و در محایت از  کنند؛ ا یت بومی  بتوانند ادعای هو
تاری کساین که اجدادشان زماین صاحب سرزم�خ بودند و سپس آنان سرزم�خ را شکار کردند   خودمخ
ــگاه جامعــه،  ــان در جای ــ�خ آن ــد. مهچن ــه احتــادی تشــکیل منی دهن ــد، هیچ گون یدن گز و در آن اقامــت 
ــاین و  ب ــد. وطــِن ز ــده مبان بان هــا، دانــش و فرهنــگ بومــی زن ــا ز ــد ت ــام منی دهن ــه ای انج تــالش فعاالن
فرهنگــی آنــان جــای دیگــری اســت. وفــاداری فرهنگــی آن  هــا نیــز بــه مــکان دیگــری اســت. قدرتشــان 

شــان مهگــی در میــراث اســتعمارگری آنــان قــرار دارد. یخ و امتیازهــا و تار
ــیش از پــروژه ی ایــن کتــاب عبــارت اســت از از اول حتقیــق  کــردن۱؛ درســت ماننــد ســنت های  بخ

ش بزرگی از ادبیات پسا اســتعماری  یژگی بخ  از * اول نوشــتخ یا از اول صحبت کردن2. از اول حتقیق  کردن و
یــایب خودمــان، حتلیــل اســتعمار و  یــا ضداســتعماری اســت.۱0 ایــن عبــارت دربردارنــده ی فهــم اســتعمارگر و باز
یالیســم و  یربنایی امپر تــاری اســت. حتقیــْق یکــی از روش هــایی اســت که در آن، ماهیت ز تــالش بــرای خودمخ
اســتعمار سروســامان می یابــد و بــرآورده می شــود. سروســامان یافــتخ آن از راه قانــون رمســی رشــته های پژوهیش 
و پارادامی هــای علمــی و هنادهــای محایت کننــده )ماننــد دولــت( صــورت می گیــرد. حتقــق آن در بازمنودهــای 
یکــی صــورت می گیــرد کــه از دیگــری در آثــار پژوهــیش و مشــهور و مهچنــ�خ  یب مشــار و ســاخت های ایدئولوژ
یخ های  در اصــویل کــه بــه انتخــاب ایــن ســاخت ها و قرارگیــری آن  هــا در بافت هــای جدیــد، مانند رســانه، تار
رمسی و برنامه های دریس مدرســه ها و دانشــگاه ها، کمک می کند. آشــیس ناندی۳ اعتقاد دارد ســاختارهای 
یــت می شــوند.۱۱  یارویی هــای اســتعماری بــا آن  هــا برقــرار و مدیر اســتعمار دربردارنــده ی قوانیــین هســتند کــه رو
تلــف قانون هــای  یارویی هــا عبــارت  اســت از منودهــای مخ یــت ایــن رو تلــف وقــوع و مدیر روش هــای مخ
یربنــایی ای کــه بــه معنــای عــام کلمــه، تعیــ�خ می کننــد چــه چیــزی ممکــن و چــه چیــزی غیــر ممکــن اســت.   ز
یــارویی بــ�خ غــرب و دیگری اســت. اطالعــات ما درباره ی یک طــرف این برخوردها  در ایــن معنــا، حتقیــْق رو
بســیار بیش تــر از طــرف دیگــر اســت. ایــن کتــاب تــا حــدودی گــزاریش اســت دربــاره ی دیدگاه هــایی کــه طــرف 
تلف  ش اول کتاب به برریس و یافتخ موضوعات مخ دیگر به آن اعتقاد دارد و آن  ها را تدوین کرده است. بخ
یــخ حتقیــق و بومیــان یالیســم و حتقیــق و دانــش می پــردازد. آن  هــا را می تــوان روایــی دربــاره ی تار  دربــاره ی امپر
موعــه ای از مقاله هــای مشــابه و دارای اشــتراک   در نظــر گرفــت، امــا بســیار معقول تــر اســت کــه آن  هــا را مج

پیرامــون موضوعــی خــاص در نظــر بگیــرمی.
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یکــی از مســائل مــورد بــرریس بــه چگونگــی هنادینه ســازی حتقیــق در مســتعمره ها می پــردازد. ایــن 
گاه و علمــی و شــبکه های پژوهــیش  امــر نه تهنــا از راه رشــته های دانشــگاهی، بلکــه از راه جوامــع آ
کــز  صــورت گرفتــه اســت. جابه جــایی و کــوچ  دادن مؤسســه های حتقیقــایت، از مجلــه دانشــگاه ها، از مرا
پــا ســبب شــد تــا عالئــق علمــی مــیل در نظــام اســتعماری ســازمان دهی شــود. بســیاری  امپراتــوری ارو
ــه آن  ــد ک ــاین بودن ی ــان و ماجراجو ــد، بلکــه مقق ــده بودن ــوزش رمســی ندی ــان مــیل آم ســت�خ مقق از نخ
ــام می دادنــد. امهیــت روایت هــای جهان گــردان و ماجراجــویی  را بــرای ســرگرمی و از روی عالقــه انج
پــا معــریف کردنــد و ســبب تثبیت  اطبــان عمومــی در ارو یــان ایــن اســت کــه آن  هــا دیگــری را بــه مخ ماجراجو
یــر رئیــس ]قبیلــه] آدم خــوار، سرخ پوســتان، دکتــر  آن ]مفهــوم] در حــوزه ی تفکــرات فرهنگــی شــدند. تصاو
یــت آنــان می گفتنــد، عالقــه ی  جادوگــر،  ســِر تاتوشــده ی چــروک و نیــز داســتان هایی کــه از توحــش و بدو

ــاد کــرد.  بیش تــر و بنابرایــن، فرصت هــای بیش تــری بــرای معــریف دوبــاره ی دیگــری ایج
کــه  بودنــد  سفیدپوســتاین  مشــاهدات  و  ربه هــا  حتج جهان گــردان،  داســتان های  بیش تــر 
بــاره ی جنســیت شــکل  یه هــای فرهنگیشــان در تعامــالت آنــان بــا جوامــع یــا بومیــان پیرامــون نظر
یه هــایی  گرفــت، بــا نظر کــه در رابطــه بــا زنــان بومــی صــورت  گرفتــه بــود. بــرای مثــال، مشــاهدایت 
کــه بــر اســاس مفاهــم غــریب فرهنــگ،  پــایی تشــدید شــد  بــوط بــه نقــش زنــان در جوامــع ارو مر
ــارت را بایــد بــا مــردان  بــاره ی  معاهده هــا و حتج کــرات در مذهــب، نــژاد و طبقــه اســتوار بودنــد. مذا
داشــتند.  قــرار  جــدی ای  یارویی هــای  رو چنــ�خ  از  خــارج  بومــی  زنــان  می دادنــد.  ــام  انج بومــی 
بــرد  کار اســت،  کــرده  بیــان  استعمار شــدگان2  افســانه ای  یــر  تصو اثــر  در  مِمــی۱  کــه  مهان گونــه 
انســانیت زدایی  شــکل های  از  یکــی  ابتــدایی،  مــردم  توصیــف  بــرای  جانورشــناخی  اصطالحــات 
بــاره ی زنــان بومــی، عمیقــا جــای  یبــا مانــدگار شــده اند و در بث هــای در یــر تقر بــود.۱2 ایــن تصاو
یــد: گو کل۳ مــی  کانــادایی از ملت هــای اولیــه بــه نــام یل مــارا کرده انــد. یــک زن بومــِی   خــود را بــاز 
ــاره ی  ب ــه در ــردی بومــی و در مهــان روزنام ــل م ــا قت ــاره ی مــرگ ی ب ــه در ــار در روزنام ــد وقــت یک ب چن
ــا گونه هــایی  ــگار م ــه ان ک ــه ای نوشــته شــده اند  گون ــه  ــه ب ک ــم  ــیب می خوان ــان بومــی مؤنــث مطال قربانی
از حیوان هــا و غیــر انســان امی: یــک اســب مؤنــث، یــک بومــی مؤنــث؛ امــا مهــه ی افــراد دیگــر، 
ِن مائــوری، یســندگان ز  یــک مــرد یــا یــک زن نامیــده می شــوند.۱۳ در منطقــه ی اقیانــوس آرام، نو
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ــوری اشــاره  ــان جــوان مائ ــه توصیــف جــوزف بنکــس۳ از زن ــا2، ب یشــیا جانســتون۱ و لئــوین پهیام پاتر
ُکره مادیان هــای رام نشــده توصیــف می کنــد.۱۴ مهچنــ�خ در اســترالیا،  می کننــد. بنکــس آنــان را مچــویِش 

ینــد. ــاوز و ســپس قتلشــان بــه شــیوه ی حیوانــات می گو یــخ شــکار، حتج بــاره ی تار زنــان بومــی در
گســترده ای داشــت. انتشــار آن  هــا در مطبوعــات رایــج،  داســتان های جهان گــردان پوشــش 
گفتمــان شــفاهی  ــد  و از راه  ــغ می کردن ــرای مهاجــران تبلی ــه ب ک در خطابه هــا، بروشــورهای مســافریت 
مبلغــان،  خیال پــردازان،  بازان،  ســر کنــج کاو،  افــراد  بــرای  داســتان ها  ایــن  می گرفــت.  صــورت 
مققــان  و  دولــت  کارمنــدان  کارفرمایــان،  یــان،  ماجراجو صلیــیب،  جنگ هــای  یــان  جنگ جو
کــه  کســاین جذابیــت داشــتند  ــرای مظلومــان و فقیــران و  ــود. آن  هــا مهچنــ�خ ب روشــن فکْر جــذاب ب
کننــد و  یالیســی خودشــان امــکان زندگــی نداشــتند و ترجیــح می دادنــد تــا مهاجــرت  در جوامــع امپر
یت نداشــتند، بــا کشــی بــه مســتعمره ها  کــه قــدر کننــد. عــده ی دیگــری نیــز  در جــای دیگــری زندگــی 
کــه  ــد  یالیســم بودن ــان امپر ــان وارث ام، مهــه ی آن ــود. ســرانج یــن زندانشــان ب کــه آخر فرســتاده شــدند 
گرفتــه بودنــد  گفتمان هــای نــژاد، جنســیت، قوانــ�خ قــدرت و سیاســت های اســتعمار را به خــویب یــاد 

ــه اســتعمارگران تبدیــل شــدند.  ــه ایــن ترتیــب ب و ب
اطمینــان  کــه  می کنــد  بــرریس  را  تلــی  مخ روش شــنایس های  و  یکردهــا  رو کتــاب  دوم  ــش  بخ
ــر باشــد. بــه  ــر و مفیدت ــر، مهرورزانه ت ــر، اخالیق ت ــر روی بومیــان می توانــد مترمانه ت می دهنــد حتقیــق ب
موعــه ای از گزارش ها  یســت، بلکــه بایــد آن  ها را مج ــش دوم نبایــد بــه  چشــم راهنمــا نگر فصل هــای بخ
و خط میش هــایی در نظــر گرفــت کــه دامنــه ی گســترده ی مســائل حتقیقــایت را ترســم می کنند. مفینیســم 
یــادی بــر علــوم اجتماعــی داشــته اند. فضاهــای  یکردهــای انتقادی تــر در حتقیــق، تاثیــر ز بــرد رو کار و 
بــاره ی  کادمی هــا و در برخــی رشــته ها گشــوده شــده اند تــا بــه طــور خالقانه تــری در مهمــی در داخــل آ
کــه از نظــر اقتصــادی ســم دیده انــد،  کســاین  گروه هــا و جوامــع خــاص، ماننــد زنــان،  حتقیــق بــر روی 
یارویی با مشــکالت  اقلیت هــای نــژادی و بومیــان، بــث شــود. ایــن بث هــا بــه مهــان میزان کــه از رو
 در حتقیــق عمــیل )بــا افــرادی کــه واقعــی و زنده انــد و نفــس می کشــند و فکــر می کننــد( تاثیــر گرفته انــد،

کادمی نیز تاثیر پذیرفته اند. جوامع و فعاالن بومی آشکارا  از سیاست های گروه هایی خارج از حوزه ی آ
 جامعه ی حتقیقایت را در مسائیل مهچون عملکردها و گرایش های نژاد پرستانه و فرضیات برتری نژادی 
کشــیده اند و زنگ هــای اخطــار را بــه صــدا درآورده انــد؛   و حتقیقــات اســتثمار کننده بــه چالــش 
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کــه در آن، ــام داد  گونــه ای انج ینــد دیگــر حتقیــق روی جوامــع بومــی را منی تــوان بــه   تــا جایی کــه می گو
 دیدگاه ها و زندگی آنان منظور نگردد و امهیی نداشــته باشــد.

بــاره ی  در بافت هــای بومــی معاصــر، تعــدادی مســأله ی حتقیقــایت مهــم وجــود دارد کــه مهچنــان در
آن  هــا به دقــت بــث می شــود. ایــن مســائل را می تــوان در پرســش های مهمــی خالصــه کــرد کــه غالبــا 
تلــف می پرســند؛ پرســش هایی ماننــد: ایــن حتقیــق، حتقیــق  جوامــع و فعــاالن بومــی بــه شــیوه های مخ
چــه کــیس اســت؟ چــه کــیس مالــک آن اســت؟ بــرای منافــع چــه کــیس اســت؟ چــه کــیس از آن ســود 
می بــرد؟ چــه کــیس پرســش های آن را طراحــی و دامنــه ی آن را مشــخص کــرده اســت؟ چــه کــیس آن 
ــام خواهــد داد؟ چــه کــیس آن را خواهــد نوشــت؟ نتیجه هایــش چگونــه انتشــار خواهنــد یافــت؟۱5   را انج
ــد،  ــل بپردازن ــه طــور کام ــ�خ پرســش هایی ب ــه چن ــد ب ــه می توانن ــادی هســتند ک ی ــان ز ــه مقق در حایل ک
 تعــداد بیش تــری از مققــان منی تواننــد بــه آن  هــا پاســخ دهنــد یــا بــه آن نگاهــی بدبینانــه دارنــد و 
گمــان می کننــد کــه ایــن پرســش ها فقــط بــرای آزمــون صحــت ســیایس اســت. آن چــه ممکن اســت عده ی 
ــه نظــر می رســد،   بســیاری را شــگفت زده کنــد، ایــن اســت کــه شــاید پاســخی کــه درســت و مطلــوب ب
موعــه ی بزرگ تــری از داوری هــا بــر  ــیش از مج مهچنــان ناصحیــح دانســته شــود. ایــن پرســش ها، فقــط بخ
پایــه ی معیارهــایی اســت کــه مقــق منی توانــد بــرای آن آمادگــی داشــته باشــد؛ از مجلــه: آیــا روح او پــاک 
اســت؟ آیــا قلــب مهربــاین دارد؟ چــه چیزهــای دیگــری را بــا خــود مهــراه دارد؟ آیــا بــرای مــا مفیــد اســت؟ 

ــام دهنــد؟ آیــا آن  هــا اصــال می تواننــد کاری انج
بــرای مققــان بومــی کــه در تالش انــد تــا در داخــل بافت های بومی کار کنند، چارچوب مســائل 
گــر از خــود بومیــان باشــند، بــا معیارهــای دروین قضــاوت می شــوند؛ یعــین  بــه گونــه ی دیگــری اســت. ا
ــه در  ک ــایی فــین ای  ــز توان ــی، موقعیــت، سیاســت، ســن، جنســیت، مذهــب و نی ــه ی خانوادگ ــا زمین ب
آن  هــا مشــاهده شــده اســت. نکتــه ی ناامیدکننــده ی برخــی مققــان بومــی ایــن اســت کــه حــی هنــگام 
دســتریس جوامــع بــه مقــق بومــی، آنــان مقــق غیــر بومــی را ترجیــح می دهنــد. دالیــل بســیاری بــرای 
ایــن مســأله وجــود دارد. گاهــی علــت می توانــد ایــن باشــد کــه آنــان اعتقــاد بســیاری دارنــد کــه بومیــان 
هیــچ گاه منی تواننــد بــه انــدازه ی کایف خــوب باشــند یــا این کــه مققــان بومــی می تواننــد اســرار آنــان را 
یــت پهنــاین داشــته باشــد. کننــد یــا این کــه ممکــن اســت مقــق یــک مأمور  در جوامــع خودشــان فــاش 
یــن شــخص بــرای حتقیــق نباشــد یــا ممکــن  کامــال پذیرفتــین، مقــق بومــی ممکــن اســت هبتر بــه دالیــیل 
اســت به دلیل آن که اعتبار کایف ندارد طرد شــود. نکته ی مهم این اســت که مققان بومی، در داخل 
موعــه ای از عناصــر فعــال دروین کار می کننــد و پرداخــتخ بــه این مســائل نیازمند حساســیت فراوان،   مج
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بــه و دانــش چشــم گیری اســت. معلمــان و ناظــران غیــر بومــی اغلــب آمادگــی ندارنــد ر  مهــارت، بلــوغ، حتج
یادگیــری  کــه  بومــی  معلمــان  تعــداد  و  کننــد  کمــک  بومــی  مققــان  بــه  زمینه هــا  ایــن  در  تــا    
ــان اغلــب در ایــن فراینــد آســیب  کــم اســت. آن ــان آمــوزش دهنــد، بســیار  ی در عمــل را بــه دانش جو
ــه ســوختخ و  ــان مققــان بومــی ب ب ــد. وقــوع چنــ�خ حالــی، اغلــب از ز می بیننــد و شکســت می خورن
بــاره ی چنــ�خ مســائیل  کتــاب، روش هــایی بــرای اندیشــیدن در ــش دوم   از پا درآمــدن تعبیــر می شــود. بخ

فراهم می آورد.
یــادی  ربه هــا و اندیشــه های ز کــه بــر موضــوع حتقیــق متمرکــز اســت، حتج کتــایب  بــرای نوشــتخ 
بــاره ی مســائل بومیــان و هــم مســائل حتقیقــایت. آشــنایی مــن بــا مــوزه بــه دوران  گــرد آورده  ام؛ هــم در
می کــردم  کمــک  بــود   مائــوری  انسان شــنایس  کــه  پــدرم  بــه  زماین کــه  یعــین  برمی گــردد؛   کودکــی ام 
تــا حتقیقاتــش را در اتاق هــای پشــی مــوزه ی یادبــود جنــگ اوکلنــد۱ و دیگــر موزه هــای ایــاالت متحــد 
یــرا آن چــه بیش تــر  کــه چگونــه بــه او کمــک می کــردم، ز کنــد. واقعــا منی تــوامن بــه خاطــر بیــاورم  دنبــال 
گرفتــه اســت، قامی باشــک بازی در قفســه ها و راه روهاســت. بــا ایــن   و قدرت مند تــر در ذهــم جــای 
کــه بــه خانــه بازمی گشــتم، مــادرم حتمــا  حــال، بــه صــورت زنــده ای بــه  خاطــر مــی آورم هنگامــی 
بزرگــم  کیزگــی مــا بــود. مادر کــه بــرای تطهیــر و پا ــام مــی داد؛ مرامســی  مراســم آب پــایش را بــر روی مــا انج
کــه بســیاری از مائوری هــا از ایــن  از این کــه مــن در مــوزه بــودم وامهــه ای نداشــت؛ ویل مــی دامن 
 موضــوع می ترســیدند کــه چــه چیــزی در کمدهــا قــرار دارد یــا این کــه اســتخوان ها و اجــداد چــه کســاین 
گرفــم، کمــک کار مــوزه ی پیبــادی2  کــه دســتمزد  ســت�خ شــغیل  در آن قفســه ها زنداین انــد. بعدهــا از نخ
یبــا  کــه نیــاز بــود، بــه پــدرم در عــکایس از تیشــه های ز در ســامل۳ در ماساچوســت بــود. هنگامــی 
کــه کشــی های شــرکت هنــد شــریق آن  هــا را از اقیانــوس آرام بــه ســالمت  کــم  تراشیده شــده ای کمــک 
یــین را  یرزمــ�خ مــوزه بــود. در آن جــا عناو کار  در ز کــه برا یــش دســتمزد می گرفــم،  آورده بودنــد. شــغیل 
یــکا از  کــه در طــول انقــالب آمر کــه بایــد روی ســفرنامه های کشــی هایی قــرار می گرفــت  تایــپ می کــردم 
نیوانگلند آمده بودند. چیزی که بسیار برامی کنایه آمیز بود، این بود که من آن جا حضور داشم؛ یعین 
یرزمــ�خ مــوزه ای در ســاِلِم ماساچوســت. روی چیزهــایی کار می کــردم   یــک مائــوری شــانزده  ســاله، در ز
یــکا مربــوط می شــد و هیچ کــدام از آن  هــا بــرامی تازگــی نداشــت؛ وجــود مــن از قبــل،  کــه بــه انقــالب آمر

یــکا.  پــا و آمر یتانیــا و ارو یــخ بر سرشــار بــود از تار

1. Auckland War Memorial Museum
2. Peabody Museum
3. Salem
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کــه در آن علــم و عقایــد و عملکردهــای بومــی  کــه در جهــاین بــزرگ شــدم  پــس می تــوان گفــت 
یســندگان بومی،  گرچه بســیاری از نو خودمان در کنار هم وجود داشــتند. من انسان شــناس نشــدم. ا
 انسان شــنایس را مناینده ی مهه ی چیزهای بد مربوط به حتقیق می دانند، من قصد ندارم رشــته ای را 
از رشــته های دیگــر جــدا کــم و آن را معــرف چیزهــایی بــدامن کــه حتقیــق بــر ســر مــردم بومــی آورده اســت. 
گــره  یالیســم  کــه بــه امپر کــه رشــته های غــریب، در شالوده شــان بــه مهــان انــدازه  مــن اعتقــاد دارم 
خورده انــد، بــه یک دیگــر نیــز مرتبط انــد. برخــی از ایــن رشــته ها، از مجلــه انسان شــنایس، مطالعــه ی مــا 
یالیســی  را بــه علــم خودشــان تبدیــل کرده انــد، برخــی دیگــر ]از ایــن رشــته ها] نیــز در عملکردهــای امپر
کادمیــک مــن  ــرب بودنــد. زمینــه ی آ بــه شــیوه هایی بــه  کار گرفتــه شــدند کــه کم تــر مســتقم و بیش تــر مخ
چه ای غین از حتقیقات وجود دارد؛ حتقیقایت که تالش  یخ آموزش و پرورش اســت و در این زمینه تار
کــه انســانیت زدا و خصومت آمیز انــد.  بــاره ی بومیــان مشــروعیت ببخشــند  یه هــایی در  دارنــد بــه نظر
کــه در پیش رفــت  یــا عوامــیل صــورت می گیرنــد  و رشــته  پیرامــون مفهــوم هــوش  کــه  بث هــایی 
بــوط بــه دیگــری اســت. ســازمان دهی دانــش مدرســه و  ســهم اند، بیش تــر وابســته  بــه مفاهــم مر
برنامه هــای آمــوزیش پهنــان و بازمنــایی تفــاوت در متــون و عملکردهــای مدرســه، مهگــی دربردارنــده ی 
گروه هــای اقلیــت  کــه نیازمندی هــای جــدی ای بــرای دانش آمــوزان بومــی و نیــز دیگــر  گفتمان هایی انــد 

نــژادی دارنــد. 
حرفــه ی مــن در حتقیقــات، در زمینــه ی ســالمت آغــاز شــد. در آن هنــگام، بــه مهــراه تیمــی از 
گیر شــنایس و روان شناســان کار می کردم که  پزشــکان دســتگاه تنفس، پزشــکان کودکان، متخصصان وا
قصــد داشــتند بــه روش هــای کنتــرل آســم در کــودکان بــه دســت خانــواده ی آنــان یپ ببرنــد. در جایــگاه 
بــوط به  یع یــاد بگیــرم کــه چگونــه در بث هــای مر بــور بــودم بســیار ســر مهاهنگ کننــده ی ایــن پــروژه، مج
موضوع هــای متنــوع شــرکت کــم، چگونــه بــا برخــی سیســم های بســیار جــدی دیوان ســاالری، از مجلــه 
بــاره ی حتقیــق بــا  کلینیک هــای اورژانــس، متــاس بگیــرم و این کــه چگونــه در ش هــای بیمارســتان و  بخ
بــان انگلیــیس چنــدان توانــا  تلــف، از پزشــکان گرفتــه تــا خانواده هــایی کــه در گفت وگــو بــه ز اطبــان مخ مخ
تلف درک  بــاره ی معــاین چیزهــا و چــرایی روی داد وقایع و روش هــای مخ نبودنــد، صحبــت کــم. تفکــر در
کــه از آن لــذت می بــردم. مهچنــ�خ از مصاحبــه بــا افــراد و حــی  ــاد می کــرد  جهــان، چالــیش بــرامی ایج
 بیــش از آن، از حتلیــل پاســخ های آن  هــا لــذت می بــردم. در مهــان حــایل کــه از کار  خــود لذت می بردم،
ش تــر اســت، تــالش بــرای توجــه عمیــق بــه هــر  کــه بــرای مــن رضایت بخ کاری  کــه  متوجــه شــدم 
ایــن حــال،  بــا  اســت.  بــا مطالعــات خــودم  آن  بــاره ی  در نتیجه گیــری  و  داده هــا  بــا  کار   مشــکل، 
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کــه  کار پژوهش گــراین  کــه دیــده ام و یــا در   متوجــه شــدم هیــچ گاه در ادبیــات پژوهــیش، آموزش هــایی 
 بــا آن  هــا کار می کــم، بــه موضوعــات خــایص کــه در مقــام یــک مقــق بومــی بــا آن  هــا روبــه رو می شــدم،

 اشــاره ای نشــده اســت. بعدهــا درگیــر حتقیقــایت در دیگــر پروژه هــا شــدم؛ از مجلــه در زمینــه ی آمــوزش و 
بــاره ی  یــس در یــایب، حتقیقــات قبیلــه ای و پروژه هــای اجتماع مــور. پــس شــروع بــه تدر پــرورش، ارز
کــه هــم بــه  کــرده ام  یــت  کــردم و از آن زمــان، پروژه هــای حتقیقــایت بســیار بزرگ تــری را مدیر حتقیــق 
بــاره ی حتقیــق، بــا مــردم ملــل اولیــه در کانــادا، بــا  مققــان بومــی و هــم غیــر بومــی آمــوزش می دهنــد. در
اطبــان بومــی و نیــز بــا بســیاری از گروه هــای مائــوری  مققــان هــاوایی و دیگــر جزایــر اقیانــوس آرام، بــا مخ
ــام پروژه هــای  کــه نقــیش فعــال در جایــگاه جوامــع حتقیقــایت دارنــد. مهچنــ�خ بــر انج کــرده ام  صحبــت 
گروه هــای پژوهــیش مشــارکت دارم و  یــان بومــی نظــارت می کــم، در  حتقیقــایت بــه دســت دانش جو

خــود نیــز پروژه هــایی در دســت دارم. 
ربه هــای  موعــه ای از حتج در واقــع، وقــی خــودم را یــک زن بومــی معــریف می کــم، ادعــا می کــم کــه مج
کاپاپــا۱ اســت کــه هــم از پــدر و هــم از مــادرم  تبارشــناخی و فرهنگــی و ســیایس دارم. نســب مــورویث مــن وا
تلــف وابســته ام و بــا دیگــران نیــز  سرچشــمه می گیــرد. بــه واســطه ی آنــان، بــه دو گــروه بــزرگ قبیلــه ای مخ
ســت�خ ســال های عمــرم  ارتباطــی نزدیــک دارم.۱6 ایــن ارتباطــات از راه روابــط گســترده ی خانوادگــی در نخ
یــژه بــا مادربــزرگ مــادری ام  گســترش یافــت. بــه واســطه ی مادربزرگــم بــود که مفهوم مــکان کامال برامی  به و
یــرا هــم پــدر و هــم مــادرم، دور از قلمروهــای قبیلــه ای  روشــن شــد. ایــن مســأله خیــیل امهیــت داشــت، ز
گرچــه او بــه آنــان  خــود کار می کردنــد. مادربزرگــم اصــرار داشــت و پــدر و مــادرم نیــز او را تاییــد می کردنــد )ا
بــور بــودم پیــش والدیــم  حــق انتخــاب نــداد(  کــه مــن تــا حــد امــکان پیــش او برگــردم. هنگامــی کــه مج
ــورم.  گــر آنــان غــذای کایف بــه مــن ندادنــد، از آن  هــا بخ بازگــردم، بســته هایی از غــذا بــرامی می بســت تــا ا
گرچــه او روابــط معنــوی بــا زمــ�خ و کــوه و رودخانــه و قبیلــه را در مــن شــکل داد، احســایس از وابســتگی  ا
یژگی ها  اد کرد. شــاید مه�خ و بــاره ی خودمــان را نیــز در مــن ایج یکــی و حــس واقعیــت و شــوخ طبعی در فیز
 مــن را نســبت  بــه گفتمــان جــادویی و مهبمــی شــکاک یا متاط ســاخته اند کــه گاهی اوقات بومیــان آن را 
 بــرای توصیــف ارتبــاط مــا بــا زمــ�خ و جهــان بــه  کار می برنــد. مــن اعتقــاد دارم کــه بقــای مــا از دانشــمان 
ــادر  ــام م ــه ی زمــ�خ در مق ــه از نیکــوکاری فعاالن ــه اســت، ن ــاره ی بافت هــا و میــط سرچشــمه گرفت ب در
 مهــه ی چیزهــا. بایــد می دانســتم کــه چگونــه بقــا بیابــم. بایــد روش هــایی بــرای دانســتخ پیــدا می کــردمی. 
می کــردمی.  محایــت  و  حفاظــت  بایــد  می اندیشــیدمی.  و  می گرفتــم  یــاد  می کــردمی،  پیش بیــین   بایــد 
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