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 در سیاست و مذهب   زدایی یت انسان 

 جستارگشایی 

"، "علف هرز"، "کاغذ مچاله"، "اوباش"،  "حشره"، "خس و خاشاک را معیشتی معترضان   ایچرا علی خامنه 

گذارد؟ بر نیروهای سرکوبگر چگونه تاثیر می کارکرد این سخنان چیست و؟ خواند"محارب" می یا "اشرار"، "مفسد"

 ؟ کدام استهای مشابه آن در جهان بینند و تجربهاین پدیده چیست، اندیشمندان آنرا چگونه می

 پنداشتنپنداشتن و ماشینگونهو شی نمایی، اهریمننماییحیوان زدایی،به کرامت iزداییبا بررسی انسانیتدر این نوشته 

 پردازم.میاجتماعی و سیاسی آن  هایو کاربرد هاانگیزه ها وانسان

 

 ساز ایرانی در زنجیر دادگاه انقالب اسالمی پزشک و فیلسوف اسپانیایی در زنجیر دادگاه تفتیش عقاید و بکتاش آبتین شاعر و فیلم  iiا دیگو متئو زاپات

 زدایی انسانیت  مفهوم

 ،یا حیوانات تقلیل دهد، به ویژه با انکار خودمختاری، فردیت ، ماشینها را به سطح اشیاءی که انسانهر فرآیند یا کنش

 زدایی است.انسانیت، فرد، احساسات و عواطف انسانی کرامتتوانایی، 

همراه است. زدایی، نفی انسانیت در دیگران و ندیدن و توجیه ستم، زورگویی، بیداد و رنجی است که با آن انسانیت

های ذهنی و احساسی هستند که طبق معمول یک  ای که گویا آنها فاقد ظرفیتکردن و رفتارکردن با دیگران به گونهنگاه

، تراسساحتر و بیدرکبی تر،تواناییبی انسان دارد. در این تعریف، هر عمل یا فکری که یک فرد را کمتر،

 یزیانسان را به چ ،زادییبه بیان دیگر، با انسانیت زدایی است.اند، انسانیتتر از انسان بدکرامتو بیتر احترامبی

 .دندهیم یلتقل یمها داراست که ما انسان یانسان  هاییژگیتر که فاقد وساده

کشی است. این روش نسلسرکوب و زدایی یکی از شگردهای و راهکارهای برانگیختن و بسیج نیرو برای انسانیت

سیاسی، اجتماعی و  و فراقانونی، برده داری، نابرابری مذهبی های، کشتارهادادن جنگنشانتوجیه و درستبرای 

و  و حمله به دشمنان یا مخالفان سیاسی انسانی ، محرومیت از حق رای و سایر حقوقدیگران ، مصادره اموالاقتصادی

 شود. استفاده می مذهبی

توان  کند و میها را تحقیر میکه فردیت و انسانیت آدم است ی نسبت به دیگران زدایی برخورداز نظر رفتاری، انسانیت

جانوران درک کرد.   اهای انسانی یا رفتار انسانی ببخشی به اشیاء و دادن صفت ، جانiiiبخشی آنرا  متضاد شخصیت

بگیرد ولی مخالف سیاسی و یا تواند برای سگ خود نام انتخاب کند، او را به آرایشگاه ببرد، برایش جشن تولد فردی می 

 مذهبی خودش را حشره بخواند و برای او هیچ حق، حقوق و احترامی قائل نباشد. 
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کردن حقوق بشر یا حقوق طبیعی انسان که شمول زدائی پایمال، انسانیتivپردازی حقوقاز نظر علوم سیاسی و نظریه

انسانی است و جایگزین کردن آن با تعریفی براساس هنجارهای اجتماعی یک   vی ژنگانالمللی دارد و حق مسلم همه بین

 است. ی جغرافیایی یا منافع و اعتقادات یک گروه انسانی معدودمحدوده

ای پیدا کرد. این موارد زدایی« در اوایل قرن نوزدهم ابداع شد و از آن زمان به بعد معانی گستردهاصطالح »انسانیت

جان، انکار داشتن  ر تحقیرآمیز با افراد خاص، نامیدن آنها به عنوان حیوانات یا به عنوان اشیاء بیعبارتند از: رفتا

کنند، منکر داشتن حاالت   احساسخود را کمتر از انسان که  ویژگی های انسانی، رفتار تحقیرآمیز با آنها که باعث شود

 سالم.روانی ذهنی و 

را  یندیفرآ یکاالساز. رود یبه کار م ییزدا یتاز انسان یدر مورد نوع خاص viیاصطالح کاالساز ،در جنبش کارگری

به حراج گذاشته در بازار کار  انسانکند. یم یلتبد  کاالرا به  تولیداتها، خدمات و یده، انسانکند که ایم یفتوص

 نسان. یراو هم غ شودیم تبدیل شیبه شدن، انسان هم ییکاال باشود. یو فروش م یدخر  بها ینکمتر شود  ومی

 زدایی در تاریخ انسانیت 

کرده اند. در ادبیات مصر باستان،   زداییتدیگران انسانیاز  دهد مردم دست کم از آغاز تمدن، نشان میتاریخی  شواهد

  مردمیهمچنین در فرهنگ .اشاره شده استالنهرین و چین به دشمنان و بیگانگان به عنوان موجودات مادون انسانی بین

 (Smith, 2014وجود دارد. ) دشمنان و بیگانگانزدایی هایی از انسانیتنشانه مردم سراسر جهان

ها به »انسان کامل« و بینیم. یک نمونه آن تقسیم انسانزدایی میهای فراوان نظری برای انسانیتتوجیه ،در تاریخ

به استناد کامل  )یا مومن( ها به مومن و کافر شبیه به آن است(. انسان کامل دی انسانبن»انسان ناقص« است )تقسیم

 داریبردهیابد. شود و مشروعیتی برای اعمال قدرت بر انسان ناقص می، دارای امتیازات حقوقی میایمانش(یا )  بودنش

پوستان کشی سرخ، نسلپوستان آفریقاهاستعمار سیاجهادی اسالم،  هایجنگ، مسحیت هایی صلیبیرومیان باستان، جنگ

و بسیاری از و تحقیرآمیز استعمارگران اروپایی نسبت به مردم آسیا و آفریقا  نرفتار خش ساکنان بومی قاره امریکا،

 دارد.  زداییانسانیت ریشه در همین اندیشه خطرناک های دیگر تاریخ انسانیبیدادگر

جان می دانند نه یک می کنند، آنها را موجودات مادون انسان یا اشیای بی ییزداهنگامی که مردم دیگران را انسانیت

جویان صلیبی همدیگر و مهاجران اروپایی به قاره امریکا  انسان. جهادگران مسلمان غیرمسلمانان، دو طرف جنگ

ا قربانیان خود را کشان رواندبردگان آفریقایی و بومیان آمریکایی را کمتر از انسان تصور می کردند و اخیراً نسل

سوسک و مار توصیف می کردند و اعضای حزب نازی آلمان یهودیان را موجودات خطرناکی شبیه به حیوانات موذی  

 خواند.ای مخالفان سیاسی خود را حشره میمی دانستند. علی خامنه

وجود داشته و دارد.   اعیواهب طبیعی واجتمرقابت بر سر تصاحب منابع و بهرهمندی از م هاهمواره در زندگی انسان

گزینند. آسیب رساندن به انسان و ای خشونت و حذف فیزیکی رقیب را برمیدر این رقابت  زیستی و زمینی، عده

ورزیدن برای یک انسان سالم، با فشار روحی  و بار روانی زیادی همراه است. برای کاستن این عذاب وجدان و خشونت

کردن   «آنها»و  «ما»گیرند که بنیان آن های گوناگونی بکار می، رهبران به روش از بین بردن یا کاهش فشار روانی

،  شهر ،زدایی. این ما و شما در سطوح مختلف به روستاانسانیت یعنی است و سپس آنها را از دایره انسان خارج کردن،

 قابل بکارگیری است. ما و آنهاو مذاهب و ادیان   ما و آنها کشور  ،قبیله

جنبه الهی دادند و باورمندان به مذهب  ،مادی دیگران است  اتدر بنیان تصاحب نعمکه ذهبی به گسترش ادیان رهبران م

 نامند. های ناقص و کافر میهای کامل و خداشناش و رقیبان را انسانخویش را انسان

 دارند. آوریهای بسیار شرمها و اندیشهزدایی تاریخی طوالنی و روشمسیحیت و اسالم در انسانیت

 زدائی در زندگی روزمره انسانیت 

 زند.ها، رفتار و کردار روزمره ما موج میزدایی در اندیشهانسانیت

زدائی عام و روزمره ماست. وقتی کسی را با گفتن خوک کثیف،  انسانیت ،ناسزا گفتن و نام حیوانات بر انسان نهادن

 کنیم.باز می خود  راه را برای اعمال خشونت و کاهش بار روانی خشونت ،کنیمماچه سگ تحقیر می یا سگتخم
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 وهش بار روانی بندیم، راه را برای کاکنیم و یا چشم انسان دیگر را میوقتی در برخورد با کسی در چشمان او نگاه نمی

 کنیم. اعمال خشونت باز می

 زداییانسانیت  یشناسانهپژوهش روان 

  دهیپد کیعنوان به را ییزدایتانسان  برای نخستین بار میالدی قرن هفدهم viiنا ک ی آنگل شیکش  ن،یمورگان گادو

هستند،  انسانی روح بدون ی»موجودات هاییقایداران معتقد بودند که آفرکه برده ه استنوشت  وده کر فیتوص  یشناختروان 

 شود«.  رفتاراساس با آنها  این شوند و بر یبنددهر وحشیجانوران  ردیفدر  دیبا

  زادییانسانیتبه  ها انسان ما لیبه تما ix« انسان عتیرساله طب»در   ۱۷۳۸در سال  زی ن یاسکاتلند لسوفیف viiiوم یه دیوید

 دشمنان اشاره کرد.

  نزیپرداخت. ال زداییتی انسانی روانشناسانهو  ژرفتر یبه بررس xنز یال پیلیژاک ف ۱۹۹۰در دهه  در دوران معاصر، 

مورد  را نامندیم xi)گروه غیرخودی( «یو »برون گروه)گروه خودی(   «یروانشناسان »درون گروه یی کههانگرش

هستند که   یگروه شامل افرادبرون و   د،نشویم مرده« شمااز   یک ی» که یگروه شامل همه افراددرون مطالعه قرار داد.  

 فقط را یا غیرخودی خود گروه رونب فرادا میدار لینشان داد ما تما  نزی. ال گیریممی« در نظر آنهااز  یک ی» ما آنها را

. هم بدانیم xiiiه« ی»ثانو هایو هیجان احساسات را دارایدرون گروه   فرادا و xiiه«ی»اول هایو هیجان  احساسات دارای

گروه را »کمتر انسان« نسبت  برون  یاعضا میدار لیدهد ما تما ینشان م هکرد ک ریتفس یها را به گونه ا افتهی نیا نزیال

- از-ترپست را  کنندنگاه می یواناتح چون را یگرد هایرا که انسان دهیپد نی. او امیگروه بداندرون   یبه اعضا

 نامد. می xivانگاریانسان

استدالل   هاسلمتر از همه، گسترش داد. مهمبنیادی ژرفش و جنبه  ینرا از چند ینزال هایپژوهش xvهاسلم کالسوین

 xviانسان ییعطبصفات دارد.   خود را تناظرم ییزداکه هر کدام انسان ،داریمبودن از انسان یزکه ما دو مفهوم متما  کندیم

  یزجان متما یب یاءرا از اش یواناتو ح  هاانسان ما و یممشترک یرانسانغ یواناتکه ما با ح هستند های احساسیویژگیآن 

کنند.  یم یزمتما   واناتیح یرکه ما را از سا هاییویژگی هم داریم، xviiیمنحصر به فرد انسان صفات ماولی،  .کند یم

که هاسلم آن را   یریمگ یجان در نظر م یب یاءاش حتی یا ین ، آنها را ماشکنیممیانکار افراد را  یانسان ییعطب صفات یوقت

، آنها را به یمکن یانکار مافراد را   هستند یمنحصر به فرد انسان  صفاتکه ما  ینامد. هنگامیم xviiiیکی مکان ییزداانسان

  نامد.یم xixیوانیح ییزدایترا انسان ییزدا یتشکل از انسان ینهاسلم اکه  یریم،گ یدر نظر م یواناتعنوان ح

(Haslam, 2006)   

  ییوندو نقض حقوق بشر پ  هاتوده وسیع علیه با خشونت زداییتانسانی که نظرندپژوهشگران همه تمام  ،کم و بیش

 هاانسان و نقض حقوق سوء استفاده نسبت به یشود که افراد از نظر اخالق یباعث م زداییتانسانی تنگاتنگ دارد. 

آنها   ، توهین و خشونت نسبت بهیاخالقغیررفتار  یوانات،ح یا اشیابه عنوان  یگرگرفتن افراد د نظر. در تفاوت شوندبی

 است. یرمجازغ ها و همنوعانانسان رفتار با  آن که سازدیمجاز م یارا به گونه

  یطرد اخالق  یبرا درآمدشیپ نیترغالباً مهم رایز شود،یدر نظر گرفته م  یگروهنیخشونت ب  یاصلعامل  ییزدایتانسان

که در آن  رندیگیقرار م ایمحدودهخارج از  ،شوندزده می انگشوند یا بدنام می یهاآن گروه یکه ط یندیاست، فرآ

 شود.اعمال  باید انصاف انسانی و و مالحظات نیقوان  ،یاخالق یهاارزش

  ایدر جنگ  یحت گر،یانسان د کیکشتن  زداییو انسانیت ییزداتیگروسمن نشان داده است که بدون حساس ویسرهنگ د

 (Grossman, 1996) دشوار خواهد بود.بسیار نباشد،  رممکنی، اگر غشتن ی قرار داجان دیتهد خطردر 

 یو قوم  ینژادزدایی انسانیت 

، بیشتر  دولتی تبلیغاتدهد. در فرهنگ عامه و یرخ م هاگروه نیب ناسازگاری و درگیری جهیاغلب در نت زداییانسانیت

  دهدیوجود دارد که نشان م یشوند. شواهدیم معرفی و جانوران واناتیبه عنوان ح دیگر هایو نژاد اقوام موارد،

 حیوان ارتباط نیا یفرد دارا کی. کنندمیمرتبط  هامونی با م رابار ت  ییقایآفر یهاییکای آمر  های سفید پوست،ییکایآمر

 های امریکاهای دادگاهمنصفه  ئتیه  ماتیتصم ،دهدها نشان میپژوهشبه عنوان مثال، و خشونت علیه او مجاز.  است

 (.  Goof, 2008) پوستان درصد بیشتری دارد تا سفیدپوستانبرای سیاه اعدام متهمان یبرا
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  رایمرتبط است، ز هاها و اشغال سرزمینیکشنسل های قومی و مذهبی وجنگاغلب به  زداییانسانیت ،یخیاز نظر تار

را  انیقربانها نیاز دارند که ها و سرکوبها، سلطه ی جنگ، حاکمان و متجاوزان برای بسیج و ادامه هایدئولوژیا

 معرفی کنند.  جوندگان چون حیوانات موذی و و جانوران، حیواناتعنوان به

 زدایی شوند. انسانیت وهیش نی همممکن است به  زیمهاجران ن

ها بین اقوام و  داوریو پیش یبخشران گسترده است. نه تنها عمومیتها در ایکردن شوربختانه این خودی و غیرخودی

 شود. دیده می نیز ها وجود دارد، حتی بین شهرهای همزبان و روستاهای همسایهزبان

 

 . دهدجنگ جهانی دوم که یک سرباز ژاپنی را به صورت موش نشان می دوران پوستر تبلیغاتی دولت ایاالت متحده

 محور رسانه زدایی ت یانسان

اجرا ها شرکت یودآوربرای س  زداییتیانسان زیآمتیبزرگ و موفق کارزارهای تبلیغاتی  توانندیمبازرگانی  یهارسانه

 کنند. 

و  یدموکراس نظام چه در ،زداییتیانسان زیآمتی بزرگ و موفقکارزارهای تبلیغاتی  یقادر به اجرا نیز یدولت یهارسانه

 . هستند هایکتاتوریچه در د

 ی و فناور یدر علم، پزشکزدایی انسانیت 

شده   یراخالقیغ یعلم پژوهشهایمنجر به  و فناوری هستیم که موعل در ییزدایتانسان شاهد حتی ما دوران کنونیدر 

 هستند.   برجستهدو نمونه  انیهودی یبر رو هایناز  یانسان یهاشیآزما و  یگ یدر تاسک  سیفلیس هایشیآزمااست. 

  یبررس نه  یو در زم  یگ یدر تاسک  xxکا ی آمر یتوسط سازمان خدمات بهداشت عموم یگی در تاسک  سیفلیس هایپژوهش

  گسترده  وعیش  سیفلیکه س  یزمان هاپژوهش نیا .شروع شدآالباما  التیدر ا ۱۹۳۲در سال  سی فلیس یماری ب یعی طب ریس

 آغاز شد. تبارییقا یآفر ییکایمردان آمربر روی آن وجود نداشت  یبرا یو مؤثر مطمئن نوع درمان  چیداشت و ه

http://health-equity.pitt.edu/658/1/Light_on_the_Shadow_of_the_Syphilis_Study_at_Tuskegee.pdf
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-medical-experiments
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بکار   یماریب نیدرمان ا یبرا یاطور گستردهو بهشناخته شد  سی فلیبه عنوان درمان مؤثر س نیلیسی، پن۱۹۴۷ سال

 افراد مورد آزمایشادامه دادند و به  ۱۹۷۲تا سال  پوستانروی سیاه حال، پژوهشگران به مطالعه خود نیگرفته شد. با ا

باعث   این پژوهش .دیگرد۱۹۷۲نوامبر  ۱۶آن در   افتنی انتشار اطالعات در مطبوعات منجر به خاتمه ندادند. نیلیسیپن

 از آن شد. یعوارض ناش ایو  سیفلیس یبه واسطه  پژوهش آندر کنندگان نفر از شرکت ۱۲۸مرگ 

  یهااز جمله کودکان، در اردوگاه ان،یاز زندان یادیبر شمار ز یپزشک  یهاشیرشته آزما هایناز یانسان یهاشیآزما

  یهاتیدوم و هولوکاست بود. جمع یجنگ جهان انیدر جر ۱۹۴۰ یدهه یانهیتا م لی در اوا یآلمان ناز یکار اجبار

از سرتاسر  انیهودیاز همه،  شی معلول، و ب یهایآلمان ،یشورو یاسرا ،ینلهستا ،یشامل کولمورد آزمایش  یاصل

 . بودنداروپا 

هم  اجازه از آنها و بودندداوطلب ن کردند که ها میپژوهشرا مجبور به شرکت در  انیزندان ارانشانیو دست یناز پزشکان

 یشکنجهی و در زمره شدندیم  یدائم تیمعلول ای حاد، مسخ  یمنجر به مرگ، تروما هاشیآزما بیشتر. گرفتندنمی

 . رندیگیقرار م یپزشک 

متفاوت قرار  یهاشیتحت آزما  را انیها، زنداناردوگاه گرید و xxiماوتهاوزن  یو اردوگاه کار اجبار تسیاردوگاه آشو در

مجروح کمک   هایینظام بهبود، در تولید کنند یهاد، سالحنکمک کن  جنگی طیآلمان در شرا هاییتا به نظام گرفتندیم

 .یاری رسانند یناز ینژاد  یدئولوژیا شبردیند، و به پنک

  جادیها منجر به اتنفر از سوء استفاده .دادگاه پزشکان محاکمه شدنددادگاهی موسوم به  در  مجرماناز جنگ،  پس

 درافراد کرامت انسانی محافظت از  یبرا یزمانسا ررسیب  یهائتیه، و امروزه شد یاخالق پزشک نورنبرگ نامهنیآئ

 وجود دارد. هاپژوهش

،  ۱۹۰۴در سال  سیسنت لوئ یجهان شگاهیعلم« رخ داده است. در نما شرفتیبه بهانه »پ  خیدر طول تار ییزدایتانسان

کنگو به نام  از مرد جوان کیآنها   رترینوشه گذاشتند که م شی جهان را به نما سیاه پوستان لیاز قبا یانسان یهاوحشباغ

دوره، مذهب  نیدر ا عمومم نشان دهد.شده و منحط" را به  ریشد که "نژاد تحقمیگذاشته   شیبود. بنگا به نما xxiiاوتا بنگا 

به طور گسترده   انسانی اصالح نژاد ل،یدل نیبود. به هم یو علم یاسیس یهاتیاز فعال یاریهمچنان موتور محرکه بس 

  انتقال نمایشگاه. پس از بود  تیمتحده مورد حما  االتیا  یو نخبگان صنعت یاسیس یها تیشخص ،یجوامع علم انیدر م

در   یانسان یهاو بسته شدن باغ وحش یدائم تی منجر به ممنوع ،مردم یاعتراض عمومبا ، ۱۹۰۶در سال  ورکی ویبه ن

 متحده شد. االتیا

 مصادره اموالزادیی با انسانیت 

هتک حرمت و حیثیت و مصادره اموال همراه زدن، تهمتبا معمولن  انسانیت فرد زادیی و به رسمیت نشناختنانسانیت

 است.

 یند و براردک یقبل از محاکمه مصادره م یبدعت را حتکفر و  به اموال متهمان  ،ای اسپان در دیعقا شیتفتدر دوران 

 ند. ردکیمتهم استفاده م زندان   ینهی هز نیتأم

  همراه با خشونت  آنها با یهانیسرزمشده و   تیثی ح هتک کایآمر انیبوماز متحده مکرراً   االتیا س،یاز زمان تأس

 یبرا که  کوه  کی بیتخر بامتحده  االتیا یخدمات جنگلدارسازمان  ،۲۰۱۳در سال   راً ی اخ تصاحب شد. حتی یکشنسل

 احترامی کرد.بر قله آن به آنها بی ساخته شده از فاضالب یبرف مصنوع دنیبا پاش  بود ومقدس  xxiiiیمردم هوپ

با حمله،  دپوستیگران سفشورش زدایی بود.هتک حیثیت و انسانیتاقدام  کی زین ۱۹۲۱در سال  xxivقتل عام نژاد تولسا 

نشین پوستاهیکه عمدتاً س »بلک وال استریت« یمحله  وود،نیدر گر های کسب و کارکانها و م خانه بیغارت و تخر

 زدایی کردند.تی انسان آنها از ،بود

 انیهودیاموال  مصادرهو  بی با تخر  - استزدایی ترین شکل انسانیتکه خشن – گسترده یکشهولوکاست، نسل دوراندر 

 همراه بود.  

نامناسب   یکار طیشرا  آنها را با انیکه کارفرما یزمان و کشورهای دیگر،  متحده  االتیدر ا یرقانونیغمهاجر کارگران 

  شود.زدایی میی و از آنها انسانیتاحترامبه آنها بی ،شودبرخورد می نیماش مثلبا آنها   گمارندمی خطرناک به کارهای

 نیاز ب اشیای کارفرمایانو  اموالمثل اینکه بخشی از مرگ شود،  ای یبدن  بیمنجر به آس  کاری سخت طیکه شرا  یهنگام

 رفته است.

https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf
https://www.who.int/health-topics/ethics-and-health#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/ethics-and-health#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/ethics-and-health#tab=tab_1
https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2011/08/PSYCH202A-3.1.4-Institutional-Review-Board.pdf
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های مذهبی از آنها و  حکومت اسالمی از آغاز تا امروز با اخراج دگراندیشان و مصادره اموال مبارزان سیاسی و اقلیت

ندران با استناد به در استان ماز ی، دادگاهدادند گزارشرسانه زدایی کرده است. همین روزها های آنها انسانیتخانواده

ساکن   یشهروند بهائ د،یتائ دای" حکم داده است که ملک شانیبر "مشروع نبودن اموال بهائ  ی" مبندیمراجع تقل ی"فتوا

 فرمان امام" مصادره شود. یشهرستان قائمشهر، به نفع "ستاد اجرائ

 های غربزدایی در سیاست انسانیت 

و   شد یمحسوب م هارومی ییدارا ؛کرده شدن او را تهدید میبردخطر نبود،  یهر کس که شهروند روم ،در روم باستان

 شد. فروشی به حراج و یا مزایده گذاشته میدر بازار برده

شد. پس از   زداییرحم و وحشی" انسانیتپوستان بیدر اعالمیه استقالل ایاالت متحده از بومیان آمریکا به عنوان "سرخ

ای  نفر زخمی شدند، نویسنده ۵۱پوست کشته و نفر زن، مرد و کودک سرخ ۳۰۰که بیش از  xxvعام زانوی زخمی« ل»قت

 xxviنوشت: ۱۸۹۰در دسامبر  سفید پوست امریکایی

آید.  پوستان بدست میقبالً اعالم کرده بود که امنیت ما تنها به نابودی کامل سرخ xxviiروزنامه پایونیر 

ها اشتباه بود، بهتر است یک اشتباه دیگر هم مرتکب شویم، برای حفظ تمدن برخورد ما با آنها قرن

نشدنی را از روی زمین محو کنیم. امنیت شهرنشینان ما و  خود، و این موجودات وحشی و رام 

کفایت هستند، در این است. در غیر این صورت، ممکن است سربازانی که تحت فرمان فرماندهان بی

 های جدی داشته باشیم. پوستان دردسربا سرخ نند گذشتههای آینده ماکه سال

 .بینیمزدایی در سیاست غرب را در ایدئولوژی آلمان نازی مبنی بر برتری نژاد آریایی میگویاترین نمونه انسانیت

 .سیاست نژادپرستانه آپارتاید در آفریقای جنوبی نمونه دیگر است

 اسالمی   هایزدایی در اندیشه انسان

برد برای مسلمانان جهادی ایجاد کرد حضرت محمد با ابداع جهاد، غنیمت و شهید یک ساختاره یا فرمول هموارههر چند 

و  xxviiiیاحساسهم ای یهمدل و از آن به طور وسیع برای گسترش اسالم استفاده کرد، ولی باز برای از کار انداختن کامل

 های اسالمی بود.وجدان انسانی نیاز به سازوکاری دیگر در اندیشه

گرفتن اموال و غنیمت  ،گانه جهاد، غنیمت و شهید در هر حالتی برد است. اگر در جنگ زنده بمانی و پیروز شویسه

شوی و در آن جهان حوریان، غلمان،  پاداش شما است و اگر کشته شوی هم شهید می دشمناناسیر گرفتن زنان و دختران 

 .xxixنظیر در انتظار شما است آغوشی بیان و هم های شراب و شیر و عسل، آواز دخترجوی

  شمارهای بیه های میان فرق عصر خلفا گرفته تا جنگ های صدر اسالم ویورشهای خونین در تاریخ اسالم از جنگ

انسانیت زدایی از  وسنگین بر مسلمانان داشته  بسیارهای صلیبی و… اثرات روانی تا جنگ  با یکدیگر ننامسلما

رو در از این  ساخته است.را بسیار ضروری  احساسی گستردهز کار انداختن وجدان انسانی و همدلی و همو ا قربانیان

 ، تالشی گسترده برایکالم فقه گرفته تا حدیث و فلسفه و عرفان وقرآن و مسلمانان از  هایاندیشه های مختلفدربخش

 غیرمسلمانان صورت گرفته است.زدایی انسانیت

 قرآن 

گیرد. قرآن  ای بدون اجازه او صورت نمیداند. خدا قادر به هر کاری است و هیچ پدیدهچیز میقرآن خدا را قادر به همه 

ای  رسد بدون اجازه خدا عدهداند. به نظر میجو میدوست، بخیل، حریص و ستیزهانسان را جاهل، ضعیف، عجول، مال

های به انسان  ۱۴ یآیه (۹) التوبة یسورهر حضرت محمد در عربستان( در تشوند. آنگاه خدا در قرآن )یا دقیقکافر می

زدایی کرده است، بکشید تا دلتان خنک  دهد کافران را که از آنها انسانیتمسلمان پاک و منزه و خداپرست دستور می

 شود:

روزى  ین پشایكند و شما را بر اشان مى یشما عذاب و رسوا د خدا آنان را به دستیبا آنان بجنگ

 .گرداند هاى مؤمنان را خنك مىبخشد و دلمى

https://www.bbc.com/persian/iran-60032902
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کند بلکه به جهادگران مسلمان ماموریت این کار  است استفاده نمی ُمقَل  َب اْلقُلُوب  َو اْْلَْبَصار  خدا از قدرت مطلق خودش که 

 دهد.کردن زن و دختر کافران پاداش می و برده دهد و به آنان با غنیمت اموالرا می

 فقه

این شوند. در ، برده یا آزاد، زن و یا مرد تقسیم میحربییا  ذمی کافر،و  سلممُ  یهاانسانها به در فقه اسالمی انسان 

تر و دارای حقوق بیشتر است و دیگر کمتر انسان است و یا حتی انسان نیست و دارای حقوقی  بندی یکی انساندسته

و غیرانسانی  زدایی ساده و روشنی انسانیت های غیرمسلمان یکنجس دانستن انسانبا فقه اسالم حقوق. تر و یا بینازل

 اندازد. را جا می

 عرفان 

روی دعوت به پیمودن مراتب  شود. هرچند برخی از عرفا مطرح میانسان ناقص و  انسان کاملبحث اسالمی  در عرفان

 که هاییزدایی از عموم انسانانسانیتبندی به ای با این تقسیمولی عده ،و رسیدن به انسان کامل پافشاری دارند معنویت

 . امر به معروف و نهی از منکرو ماموریت خویش به  رسندپندارند میمیناقص 

. ازعطار و شوددیده می مسلماندر اندیشه بسیاری عارفان  ،و اهداف گوناگون هر چند با برداشت ،مفهوم انسان کامل

 جامی و مولوی و بسیاری دیگر.   ولی، شاه نعمت هللا ،عربی و نسفی گرفته تا سیدحیدر آملیالقضات و ابنبایزید وعین

 نویسد: الدین نسفی میبرای نمونه عزیز

رند، از حساب بهایمند و صفات اى درویش، بسیار از آدمیان صورت آدمیان دارند، اما معنى آدمیان ندا

 و افعال بهائم در ایشان ظاهر است. 

اى درویش، عالمت آدمى چهار چیز است! اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف، هر که 

این چهار چیز دارد آدمى است و هر که ندارد نه آدمى است، هرکه این چهار چیز به کمال رسانید او 

 انسان کامل است.

 "انسان یا کامل است و یا حیوان."نویسد: می «االنسان الکامل»لکریم جیلی از شارحان برجسته ابن عربی در کتاب عبدا

  بود که  والیتت و فقه راهگشای ایده مرید و مرشد، مقلد و مجتهد، خالفت، امامت و سیاسدر ایده انسان کامل بکارگیری 

ی روحانیون را فراهم کرد. تفکر مستقل و اندیشیدن جای خود را به پیروی از فتوا فکریمادی و قدرت و سلطه 

 داد. روحانیون

 تاریخ و حدیث 

ای محمد عدهحضرتپس از مرگ  شته نشد. حدون دویست سالوای از او ننامهمحمد هیچ زندگیحضرت در دوران حیات 

مالقات کرد، هرکس برای محمد را  فرد ی که حضرت یک دی کهفراز  آوری حدیث افتادند و بیشتر ازمعبه فکر ج

 آوری کرد. عاثبات نظرات و تامین منافع خود حدیث جم

پوستان در واکنش به فقر و محرومیت و  هسال، سیا ۱۴هجری قمری وبه مدت تقریبا   ۲۷۰تا  ۲۵۵در سال های میان 

به به دروغ بزرگ برابری سید قریشی و بالل حبشی،  راضتو اع آمیز در جامعه اسالمی،ضزندگی سخت و تبعی

 های آنرا لرزاندند.  د و پایهخالفت عباسی شورش کردنعلیه  ابن محمد ملقب به صاحب زنج در بصره یعل رهبری

 یبصره تا حوال زاشورش  نیا جنگیدند.هرمانانه قخود  آزادشده برای  صاحب زنج متحدبه رهبری ( های)زنگ  هازنج

 نهی.ق در مده  ۷۵در سال  اهیبردگان س زین خیتار نیاز ا  شیپ خالفت را به چالش کشید.  نیالنهر نیدر سراسر بو بغداد 

 یکردند و حت امیق نهی.ق در مده ۱۴۰در سال  نیسرکوب شدند و همچن یثقف وسفیتوسط حجاج ابن   یکردند ول امیق

آنها خواهان   ،بود اقتصادی-سیاسیقیام زنگیان  .شدند ندهکردند اما سرانجام سرکوب و پراک  رونیرا از شهر ب نهیمد یوال

 .آزادی و بهبود زندگی خود بودند 

 سازی اسالمی تولید روایت کرد: با این سابقه آزادیخواهی کارخانه حدیث
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ُعقبه بن عامر از محمد بن عبدهللا روایت کرده که: “خباثت و پلیدی اگر هفتاد جزء باشد، شست و نه 

 xxxها.” جزء آن در جنیان و دیگر انسانجزء آن در بربرهاست )سیاهان آفریقا( و یک 

فرمود: “سخن از سیاهان نزد من نگویید که سیاه   وعباس نیز روایت شده که نزد پیامبر از سیاهان سخنی رفت و ااز ابن 

  xxxiاندیشد.”پوست تنها به شکم و شهوتش می

  زنند.ث میزادیی از مخالفان سیاسی و عقیدتی حتی دست به جعل حدیدر اسالم برای انسانیت

 علم کالم 

  «فضیحه المعتزله»، کتابی به نام «جاحظ»از  «فضیله المعتزله»کتاب  در نقد ان اسالمیابن راوندی یکی از متکلم

معتزلیان باور  "کند: کتاب به عنوان یک متکلم ضدمعتزلی به متکلمان معتزلی چنین انتقاد می این . ابن راوندی دروشتن

  ،برخی متکلمان اسالمیدهد این بحث کالمی نشان می "تواند شعر بسراید و نامه بنویسد! یدارند که یک سیاه پوست هم م

بتوانند مانند   کنند که آنها تصورتوانند نمی که اصال بینندمیدرچنان مراتب نازلی از انسانیت   راو بردگان  سیاهان

  .نامه بنویسند دیگران شعر بسرایند و

ساختارهای اجتماعی کند که با هدف توجیه یای را نمایندگی مخواسته یا ناخواسته همان موضع اجتماعی ابن راوندی،

 ند.کمی زداییاز سیاهان انسانیت آمیز،تبعیض

عرب  ،سفیدپوست نسبت به سیاه پوست ،بالغ نسبت به کودک ،های اسالمی به ویژه فقه، مرد نسبت به زندر آموزه

م دین  مسلمان نسبت به کافر و در خود مسلمانان، عال ،نسبت به عجم و در خود اعراب، قریشی نسبت به غیرقریشی

 دارند.  بیشتر امتیاز حقوقی انسانیت بیشتر و در نتیجه نسبت به و عوام، 

 انگاریی زن شی

ابزاری و کاالگونه با زنان را در برخی باورهای   انه،انگارزدایی است. برخورد شیانگاری نوع بسیار رایج انسانیتشی

 بینیم.می xxxiiنگاریهای هرزههای اجتماعی، تبلیغات تجاری و فیلممذهبی، سنت

انگاری زنان شناسایی کرد را برای شی  و یا مولفه xxxivفیلسوف آمریکایی، حداقل هفت مفهوم xxxiiiمارتا نوسبوم 

(Nussbaum, 218 :) 

پندارد به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود رفتار  با انسانی که شی یا چیز می انگارشیفرد . ابزاربودن - ۱

 کند. می

پندارد چون فردی فاقد استقالل و خودمختاری برخورد  با انسانی که شی یا چیز می انگارشیفرد . نفی خودمختاری - ۲

 کند. می

حتی فاقد گاه عنوان فردی فاقد ُکنشگری وعاملیت و پندارد بهبا انسانی که شی یا چیز می انگارشیفرد . جنبشیبی – ۳

 کند. تحرک رفتار می

رفتار می  ، معمله و مبادلهپندارد را به عنوان قابل تعویضبا انسانی که شی یا چیز می انگارشیفرد . پذیریتعویض – ۴

 کند: )الف( با سایر اشیاء از همان نوع و یا )ب( با اشیاء از انواع دیگر. 

داند، که اجازه دارد  فاقد حریم خصوصی و مرز می ،پنداردکه شی یا چیز میرا ی انسان انگارشیفرد . تجاوزپذیری. 5

 تجاوز کند.  به آن 

 آمده است:  ۲۲۳(، آیه ۲) البقرةگذارد. در سوره انگاری زنان سنگ تمام میاما اسالم در شی 

ئْتُْم  ُكْم ن َساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ش  َْنفُس  ُموا ْل   (۲۲۳)َوقَد  

آنها را  .دییآ د به كشتزار خود دریخواهمیشما هستند پس از هر جا و هر گونه كه  (یمحل بذرافشان) زنان شما كشتزار

  .بخواهیدبراى خودتان 
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زن اینجا دیگر یک انسان نیست که اراده، احساس و عاطفه داشته باشد. محل پاشیدن بذر برای بچه آوردن است. 

و او یک شی است.   ستزدایی شده اتوانی پای بر آن بگذار و با آن هر طور که میل داری رفتار کنی. زن انسانیتمی

 توانی پای بر آن بگذاری. می حتی حیوان هم نیست. او کشتزار است.

 زدایی استاد انسانیت -ای خامنه

  نیخونبارتربه جهنم مردم ختم شد. مردم  ،انقالبی که با وعده بهبود زندگی این جهانی و آن جهانی مردم را بسیج کرد

رهبر و   گاهیدر جا سه دهه  در بیش از ای نشان دادخامنه کنند.ایران را تجربه می  خیدر تار xxxvیابانیاعتراضات خ

زدایی »مستضعفان« است تا نیروهای سرکوبگر  انسانیت انن استاد، یکی از ماهرتریران یمسلح ا  یروهایفرمانده کل ن

های »مستضعفان« دارند، بتوانند برادران و خواهران خود را با وجدانی آسوده سرکوب  که بیشتر آنها ریشه در خانواده

 و کشتار کنند. 

"، "مفسد"،  را "ا جان به لب رسیده از گرانی هایمردم گرسنه، جوانان بیکار و انسان یاخامنه وباش"، "اشرار 

مثل علف  دهد: "و فرمان می کند،یم ی"حشره" معرف  ای"، "علف هرز" "محارب"، "کاغذ مچاله"، "خس و خاشاک

  نگاه این، متناسب با هاو بازداشتگاه هاابانیدر خ مردمبا و مقلد او  یحکومتسرکوبگر  ی روهایرفتار ن ."دیهرز درو کن

 رهبر آنها با مردم است. 

که   ییآنها  ژهیها و به و ابانیمعترضان به حکومت در خ یمعرف ،یاخامنه یآقا یاسیس ات یمشخص در ادب یالگوها کی

 نیتفاوت دارند. ا یمعمول  ی" بوده که با "انسان"های تکارانیاند، به عنوان "جنا ستادهیا یتی امن یروهاین یرو در رو

با آنها  یانجام "هر" رفتار گری همراه بوده که انگار، د یمعترضان  نیبر جدا کردن حساب "مردم" از چن دیبا تاک ات،یادب

 مجاز است.

 یامشهد، خامنهدر شهر  شانیهاخانه بیطالب« به تخر ی»کو نانینشه یحاش ۱۳۷۱خرداد  ۱۰و  ۹اعتراضات  یدر پ

 :شدندی"درو" م دی"اراذل و اوباش" بودند و با -عم اوبه ز -سخن گفت که  یخرداد خود از معترضان ۲۰ یدر سخنران

اراذل   نی. اکندیاستفاده م دهیگند یهافاسد و مرداب یهانهیاز زم یشود منته یضدانقالب وارد ماجرا م

ب نکنند. وجود دارد چن یکه گفته شد، بعض یو اوباش قشر  رذل  اوباش  چاقوکش، که  کی: یزی چ نیتعج 

برخورد  نهایبا ا دیبا  یانتظام یهاجامعه، که دستگاه یهستند، مفتخورها و الشخورها یمعدود تی  اقل

 xxxviندازند.یرا بَکنند و درو کنند و دور ب  نهایا دیکنند. مثل علف هرزه، با

داخل کشور هم گفت: "آن  یاسیمبهم به منتقدان س یمجلس، در اشاره ا ندگانیخود در جمع نما  یاو در ادامه سخنران

و   کنندیگوشه و آن گوشه سربلند م نیکه امروز از ا اندنیجنگ بدر و ُحن یهاخوردهها و شکستها و مغلوب شدهتفاله

در   یلباس شخص یروهاین  ژهیسپس نقش و  یاخامنه ی." آقاکنندیم ادهو از اراذل و اوباش هم استف شوندی م داردانیم

  ییهامؤمن و مخلص و همان  یروهایکشور و ن یالل همورد اشاره را گوشزد کرد: "جوانان  حزب یبرخورد با "تفاله" ها

دوش گرفتند و  بررا  نی سنگ یبارها یمتماد یسالها نیکه در طول ا  ییهایجیجنگ را اداره کردند و بس یهاکه صحنه 

 ."رندیقرار گ دیکه در صفوف مقد م با  هستند نهایشهدا و امثال آنان، ا یهاخانواده

 :نویسدمی ریت ۲۲مکتوب در  یامیبا انتشار پ ۱۳۷۸سال دانشگاه تهران  یحمله به کو ع  یدر مورد وقا یاخامنه

ورشکسته و با   اسى  یس یهااز گروهک یاز اشرار با کمک و همراهى  برخ یکه جمع ستدو روز ا

 ییجواموال، و ارعاب و عربده بیدر سطح تهران، به فساد و تخر یدشمنان خارج یبانیو پشت   قیتشو

 اریکه ملت مؤمن و شجاع و هوش  نیاند... غافل از امردم شده شیو آسا تیپرداخته و موجب سلب امن 

ان را  آن  ،یشرارت را نخواهند داد و نظام  مقتدر اسالم ادامه  یآنان اجازه  بانانی و اربابان و پشت نانبه آ

 xxxviiشدت منکوب خواهد کرد. به

و   تیشده است که با درا دیتاک  یعموم تی"به مسئوالن در دولت و به خصوص مسئوالن امن  نکهیپس از اعالم ا ام،یپ

 دیبا امیجی: "فرزندان بسبدایی خاتمه م داللحنیعبارت شد  نیخود بنشانند"، با ا یقدرت، عناصر مفسد و محارب را بر جا

که حضور آنان در آن الزم است، دشمنان زبون  یاالزم را در خود حفظ کنند و با حضور خود در هر صحنه یهایآمادگ

 را مرعوب و منکوب سازند." 

ها" و "خس و خاشاک ی از نابود روزمندانهیدر نماز جمعه تهران، پ ی، خامنه امکتوب  فرمان نیدو هفته پس از ا حدود

 :گفت ۱۳۷۸مرداد  ۸ یکرد. او در خطبه ها تی و سپاه ابراز رضا جیبس "اراذل و اوباش" و "حشرات" به دست
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که مچاله   یطور قاطع، مثل کاغذوارد شد و به یسپاه پاسداران انقالب اسالم ی... با سازماندهجیبس

و در تظاهرات و در  هاابانیخود در خ یآسالیکنند، دشمن را مچاله کردند... ]ملت[ با حضور س

... ممکن است بردیم نیو از ب کندیها را پاک مو خس و خاشاک دیآیکه م یاودخانهاجتماعات، مثل ر

دختران آنها هم دانشجو باشند...  ایباشند و پسران  یاچهار نفر از نوکران و مزدوران شما در گوشه

عوامل مزدورشان   کردندیم الیخ....  و آگاهند. دیو رش اریمؤمن و هوش ان،یتوده دانشجو یول

 ابانیاراذل و اوباش به خ نیا یاز اراذل و اوباش درست کنند، که وقت یشبکه منسجم  قو کیاند توانسته

 ،یحضور مردم کی و با  جیحضور بس کی که با  دندی... نفهم ستیکس جلودارشان ن چیگر هیآمدند، د

 .دیخودشان خواهند خز یهابه النه یدوباره مثل حشرات نهایهمه ا

ای از  گذارانه کند، بلکه تعریفی جدید و بدعتزدایی مینه تنها با حشره خواندن معترضان از آنها انسانیت  یاخامنه

وقتی فرودستان جامعه  کند.دهد که آنها را از نظر سیاسی و اجتماعی فقط به مقلدان خود محدود می می" نی"مستضعف

ی در  گاهیافراد "فرودست" جامعه جا برای شرمانهبی، ۱۳۹۸  آذر ۶ یسخنرانیام کردند، او در کرامتی قعلیه فقر و بی

 :گویدمی نیمستضعف جیبس یدر جمع اعضا  شناسد ونظام نمی

 ریچند سال اخ نیا یعنی- راً یحاال اخ ایرا به افراد فرودست  نیمستضعف کنند؛یرا بد معنا م نیمستضعف 

... داندینم نیقرآن مستضعف را ا !نه ران؛یپذ بیآس یعنی[، کنند ی]معنا م ریپذ بیاقشار آس -باب شده

که وارثان  یاست: کسان نیمستضعف یمعنا  نیا ت؛یعالم بشر یبالقوه انیشوایائمه و پ یعنی نیمستضعف 

که   یآن کس یعنی است. مستضعف   نیا نیمستضعف جیخواهند بود؛ بس نیزم یموجود یو همه نیزم

ه صاحب وراثت عالم است، بالقوه خل ه امام و پ است، نیدر زم فةهللایبالقو   تیعالَم بشر یشوایبالقو 

 xxxviiiاست.

سرکوب و کشتار را در نیروهای  وجدان  عذاب روانی و  بارسنگینزدایی معترضان ای با انسانیتخامنه ب،ی ترت بدین

 یاندک ی"حت دیکند در مورد آنان نبا یم اکیدت د،یگو یرضان سخن متکن کردن" مع شهی"ر برد و ازاز بین می سرکوبگر

 . کنندمیعمل  وهیش  همین به و سرکوبگران دهد،یشان م"منکوب" و "مرعوب" کردن فرمان ایاغماض روا داشت" 

 بندیجمع 

همواره در رقابت و  خود، خواهی فزون رو نشاندن عطشفآوردن امکانات مادی و معنوی، برای چنگها برای به انسان

 ،کردن سرکوب دیگرانهای آسانستیز هستند. سرکوب و کشتار انسان برای انسان سالم آسان نیست. یکی از راه

 زدایی از همنوعان است.انسانیت

طرز تفکر ما   نی. امیکنیجان تصور میب یایاش ایمادون انسان  یواناتیآنها را ح م،یکنیم  زدایتیانسان گرانید از یوقت

از نظر  گرید یهارفتار با انسانآن که  میرفتار کن یاگونهبه ،شدهپنداشته یرانسانیغ  تیسازد تا با جمع یرا قادر م

اغلب  ییزدایتآنها. انسان یانسان هینقض حقوق اول ایآنها   نکرد میمثالً کشتن آنها، عق  - ستنی مجازو وجدانی  یاخالق

 . کندمی یباز هاکشیها، نسلها، سرکوبجنگدر بنیادی  ینقش

های پژوهش یاجتماع نشناسانتوسط روا آغاز و ستمیدر اواخر قرن ب زدایییتانساندر مورد  یروانشناخت قاتیتحق

  درباره این پدیده ما ژرفتربه درک  شکاند که بیکرده روعرا شبحث درباره آن لسوفانیف ،تازگیبه. استشده  ارزشمند

با وجود گستردگی این   ،ها غفلتپس از قرن  ده،یپد نیبه ا لسوفانی. توجه روزافزون روانشناسان و فکرد کمک خواهد

 دهد.  یم را و جلوگیری از تکرار آن ندهیآ یدر سال ها درک ما از آن رییتغ  دینو پدیده،

امید  نشده است.آن توجه جدی به  ،زدایی و گستردگی آن در دوران معاصرپدیده انسانیتدیرینه  تاریخدر ایران با وجود 

 باشد.  باره این پدیدهدر  این نوشته گشایش بحثی سازنده، روشنگر و افشاگر است

 احد قربانی دهناری

 ۲۰۲۲ هیژانو ۲۴ - ۱۴۰۰بهمن  ۴
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 ویدئو 

Dehumanizing the Enemy 

https://www.facinghistory.org/resource-library/video/dehumanizing-enemy 

The Psychology of Dehumanization 

https://www.youtube.com/watch?v=QuNbNNqtMvs 

 کلید واژه 

 ، هتک حرمت، ناسزا گفتنسازیحیوانسازی، کردن، اهریمنزدایی، ناانسانانسانیت

Dehumanization, Dehumanizing 

Abstract 

When we dehumanize other, we conceive of them as subhuman animals or inanimate objects. 

This way of thinking enables us to treat the dehumanized people in the ways that it would be 

morally not allowed to treat other human beings—for example, killing them, sterilizing them, 

or violating their basic human rights. Dehumanization has often played a role in eugenics, by 

mark out those who are regarded as genetically inferior as less than human.  

Psychological research into dehumanization began in the latter part of the 20th century, and 

there is now a robust literature on it by social psychologists. Recently, philosophers have 

begun to take an interest in the subject and are beginning to contribute to our understanding of 

it. The increasing attention being paid to this phenomenon by psychologists and philosophers, 

after centuries of neglect, promises to transform our understanding of it in years to come. 

https://www.beyondintractability.org/essay/dehumanization
https://eugenicsarchive.ca/discover/connections/53d82f9d4c879d000000000a
https://www.facinghistory.org/resource-library/video/dehumanizing-enemy
https://www.facinghistory.org/resource-library/video/dehumanizing-enemy
https://www.youtube.com/watch?v=QuNbNNqtMvs
https://www.youtube.com/watch?v=QuNbNNqtMvs
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Ali Khamenei, as the leader and commander-in-chief of the Iranian Armed Forces, one of the 

most skilled masters of the dehumanization. He calls hungry and unemployed people as 

"thugs", "villains", "corruptors", "warriors against God and the state", "crumpled paper", 

"scum", "weeds" or "insects". He commands: "Reap them like weeds."  

 پانوشت 

 
i  برگردانDehumanization  ببینیم کدام برگردان بیشتر موردپسند   تا زدایی باشد. زدایی یا انسانیتندانی، کرامتزدایی، آدمتواند انسانمی

 زدایی را برگزیدم. همه است. من در این نوشته انسانیت
ii Diego Mateo López Zapata (1664-1745) in his cell before its trial by the Inquisition Court of Cuenca by 

Francisco Goya (1746–1828) 
iii Personification 
iv Jurisprudence, یا legal theory 
v Genome 
vi commodify 
vii Morgan Godwyn, Anglican clergyman 
viii David Hume 
ix Treatise of Human Nature 
x Jacques-Philippe Leyens (1942-2017) 
xi in-groups vs. out-groups 

xii  یهاول  هایو هیجان احساسات (primary emotions) ، از   یاریهستند مانند خشم و ترس که بس   بنیادی یاربس هایوهیجان احساسات
 هم دارند.  یواناتح

xiii  احساسات و هیجان ( های ثانویهsecondary emotionsاحساسات و هیجان )احساسات  ند و تر یچیدهپ  یحاظ شناختهایی استند که از ل
 استند.  یانسان یزمتما

xiv infrahumanization 
xv Nicholas Haslam, University of Melbourne - School of Psychological Sciences 
xvi Human nature traits 
xvii uniquely human traits 
xviii mechanistic dehumanization 
xix animalistic dehumanization 
xx United States Public Health Service (USPHS or PHS) 
xxi Auschwitz, Mauthausen 
xxii Ota Benga 
xxiii Hopi people 
xxiv Tulsa Race Massacre 
xxv Wounded Knee Massacre 
xxvi  "L. Frank Baum's Editorials on the Sioux Nation". Archived from the original on December 9, 2007. 

Retrieved 2022-01-10. 
xxvii The Pioneer 
xxviii Empathy 

xxix  گرایی و شنیدن آواز جالب این است که اعمالی که در این جهان حرام است و مجازات تعزیر و تکفیر دارد، مثل شراب نوشیدن، همجنس
 زن، در آن جهان پاداش است: 

 (۵۰۳ص   ، ی . )کتاب لثالبرندینم نکاح اشتها ندارند و لذت شترازیب یزیبه چ   انی)ص(: همانا بهشتامبراکرمیپ

را بوسه زنند   گریهمد  ایدن یپانصد سال ازسالها   با دیآ یبه تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن م یو رو  دیآ  رونیخود ب مهیاز خ یحور
با    یکه ساعت ان، یآدم دهند و چهار زن از یرا هفتاد زوجه از حوران م یگردد. هرمؤمنیحاصل نم مالل و ی کدامشان، خستگ چیه  یکه برا
  .دارندیصحبت م گریکد یاند و بازده هیتک  هایکند و بر ُکرسیم خلوت باخود یو ساعت ایبا زن دن  یو ساعت داردیصحبت م هی  حور

 ( ۹۸، ح ۱۵۷، ص ۸)بحاراالنوار،ج 

وجود دارد که در دو   ی. در بهشت نهرندیروی( ماهیگ از نهر کوثر است که در کناره آن دختران نار پستان )مانند یبهشت  ینهر ها  شتریب
 (۱۹۶،ص۸)آواز خواندن( هستند. )بحاراالنوار،ج یاند و مشغول تغنپوش نشسته دی سف  و یرو دیطرفش دختران باکره سف

به   زگانیدوش  نیاست ا ینعمات بهشت نینعمت، باالتر نیا  و انددهیرا نشن  ییصدا  نیتا کنون چن  قیخوانند که خال یم ییبا چنان صدا زگانیدوش
 (۱۲۷. )بحاراالنوارصکنندیم یتغن (ی)ذکر صفات اله حیتسب

لذ ت صد مرد   انیازآن حور  کی است. از جماع با هر  معلوم هفتاد حل ه ریاز ز  شانیساق ا  یدیاند و سفدهیهفتاد حل ه پوش  ان،یازآن حور  کیهر
 ( ۲۰۵، ح ۸)بحاراالنوار،ج  نشده باشد.  س ریم شانیا داشته باشند و بر زشیخواهش مجامعت و آم  سال چهل کی که هر ابدییرا م

ت صد جوان با آن حور پس باشد که نظر به  یم ری  کشد. مؤمن متحیطول م سال  آغوش با او هفتاد ک یکند و   زشیجماع و آم یآن مؤمن با قو 
خود را درآن مشاهده   یرو صفا،  کند از شد ت نور ویدام او که نگاه مبر ساق او، بر هر ان ایبر پشت او   ای  اوی بکند، بر رو یکدام اندام حور

ل تریکه خوشروتر و خوشبو گرددیم بر او مشرف یگریحال زن د نی. پس درادینمایم  (۲۰۵، ح ۸است. )بحاراالنوار،ج  یاز او 

  زین  زیهفتاد غالم وهفتاد کن  یکه با هر حور دیفرمایم به او عطا ی، پانصد حوری  شود مگر آنکه خداوند غن  یداخل بهشت نم یمؤمن چیه
 (۲۰۵، ح ۸. )بحاراالنوار،ج  باشندیمنثور و لؤلؤ مکنون م لؤلؤ مانند  ک یکه هر باشدیم

xxx ۹۹ص،  ۱۷ ج ، ی طبران ریمعجم الکب 

https://www.easp.eu/news/itm/jacques_philippe_leyens__1942_20-353.html
https://web.archive.org/web/20071209193251/http:/www.northern.edu/hastingw/baumedts.htm
http://www.northern.edu/hastingw/baumedts.htm
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xxxi حرف دال ، ۵۳۲ ص  ، ۳ ج  ، ریالقد ضیف 

xxxii Pornography 
xxxiii  Martha Nussbaum (۱۹۴۷ زادهٔ ۶ مه) 
xxxiv instrumentality, denial of autonomy, inertness, fungibility, violability, ownership, and denial of subjectivity 

xxxv یاسالم یجمهور هیعل مردم ما ی هابرخی از خیزش: 

 شان منازل   بی در اعتراض به تخر ۷۱مردم مشهد در خرداد  زشیخ

 در مجلس  نی استان شدن قزو  حهیدر اعتراض به رد ال ۷۳در مرداد  نیمردم قزو زشیخ

 حمل و نقل  متیق  شیدر اعتراض به افزا  ۷۴  نیمردم اسالمشهر در فرورد زشیخ

 ها در اعتراض به محدود کردن مطبوعات و بستن روزنامه ۱۳۷۸ رماهیت  انیدانشجو زشیخ

 نژاد  یبه نفع احمد یانتخابات قالب جیدر اعتراض به نتا  ۸۸خرداد   یسراسر زشیخ

 ی دولت روحان ی اقتصاد ی استهایس  و یدر اعتراض به گران ۹۶ ماهید  یسراسر زشیخ

 ریدر تهران و سا  انیو مردم و بازار ، یآب یدر اعتراض به ب ۹۷ بهشتیجنوب کشور در ارد ی مردم شهرها زشیخ
   یکشور دی جد ماتیو مردم کازرون در اعتراض به تقس یو رکود اقتصاد یشهرها در اعتراض به گران

 ن یبنز یپس از اعالم گران ۹۸آبان   یسراسر زشیخ

و کشتن    ینیاوکرا  یمسافربر ی مایموشک توسط سپاه پاسداران به هواپ کی در اعتراض به شل ۹۸ ماهید یهمگان زشیخ
 مسافر ۱۷۶

 ما به دست سپاه پاسداران دستیبران تهشدن سوختدر واکنش به کشته ۹۹و بلوچستان در اسفند  ستانی مردم س زشیخ

   یآب یدر اعتراض به ب ۱۴۰۰و مرداد  ریخوزستان در تمردم  زشیخ

شهر  نی گسترده مردم ا ت یو حما رودندهیآبه و خشک شدن زابه قطع حق ۱۴۰۰آذر   یگسترده کشاورزان اصفهان اعتراض
 از آنان 

xxxvi   :بیانات در دیدار نمایندگان دوره چهارم مجلس شوراى اسالمى نگاه کنید به 
xxxvii   :رانیا ف یبه ملت شر امی پنگاه کنید به 

xxxviii   :یجیانبس یداردر د  یاناتبنگاهکنید به 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=690
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2960
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2960
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267

