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 سخن اول
هایی دارد که بودن در جامعه ١تعلق به جامعه اکثریت امتیازگونه

موجب محرومیت از آن امتیازهاست. در ایران، اگر کسی اقلیت 
بهایی باشد، نه امکان تحصیل دارد و نه امکان تجارت و تولید و 

 کنند.هاشان را تخریب میحتی کشاورزی. حتی گورستان
در سرکوب بهاییان، جامعه اکثریت شیعه نیز همدست حکومت  

 بهاییان است. چه آن کسی که هر بار خبر سرکوب و ظلم در حق
گوید چرا گیرد و چه آنکه با تعجب میشنود و نادیده میرا می

کنند و چه آن کسی که همراه با بهاییان هویت خود را پنهان نمی
کند که دین بهاییت انحراف است تبلیغات رسمی دینی ادعا می

 و بهاییان منحرف. همه دست در دست هم دارند. 
رد، گیجامعه اکثریت را میکه دامن » ستم«در کنار همدستی با 

شود، یک اتفاق ساختاری و پنهان نیز و به گناهی جمعی بدل می
در جریان است. محروم کردن هر گروه اجتماعی از حقوقش، 
امتیازی است که محروم نشدگان و برکنار ماندگان بدست 

                                                
1. privilege 
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ها جوان نخبه بهایی از دانشگاه محروم اند. اینکه دهآورده
م رغنی است که دیگرانی هستند که علیشوند به این معمی

گیرند. به این ترتیب امتیازی ساختاری شایستگی، جای آنها را می
و -آید که با محرومیت اقلیت بهایی و پنهان به وجود می

به دیگران  -شوندهای دیگری که از تحصیل محروم میاقلیت
دن ویا امتیازگونه ب» پریویلیج«گیرد. این امتیاز همان تعلق می

 در اکثریت است. 
ته ما نقشی نداش» امتیاز گونه«ممکن است در ساخته شدن این 

مین کنیم. به هباشیم. اما خواسته یا ناخواسته از آن استفاده می
دلیل است که کمترین وظیفه ما آگاهی از آن است. جامعه 

ها ها از آن امتیاز اکثریت باید بفهمد که امتیازهایی دارد و اقلیت
ا هد. محرومیت از تحصیل بهاییان تنها یکی از نمونهمحرومن
 است. 

ها و امتیاز اکثریت هزاران نمونه دیگر درباره محرومیت اقلیت
توان برشمرد. در هر مورد ممکن است فردی از جمله کسانی می

باشد که امتیازی دارد و در جای دیگر همان فرد محرومیتی داشته 
 بدیل شده است. برای نمونه یکباشد که به امتیاز فرد دیگری ت

اش در فارس بهایی ایرانی، امتیاز این را دارد که به زبان مادری
جامعه از امکانات فراوانی استفاده کند. اما یک ترک ایرانی چنین 
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امتیازی را ندارد. یا یک ترک بهایی ایرانی، میزان محرومیتش از 
 یک فارس بهایی ایرانی بیشتر است. 

ها و نحوه توزیع ساختاری آن در جامعه پر از گونهساختار امتیاز 
تبعیض ایران، بخشی از بحرانی است که موجب مقاومت جامعه 
اکثریت در برابر هرگونه تحول شده است. اکثریت نگران از دست 

–رفتن امتیازها است. این جوامع اکثریت است که در هر مورد 
هایی دارد و ونهامتیازگ -دینی یا زبانی یا قومی یا جنسی و ...

حل حاضر نیست که آن امتیازها را از دست بدهد. بخشی از راه
ها و  آماده کردن جوامع بحران امروز، برمال کردن این امتیازگونه

اکثریت برای پذیرش حقوق جوامع اقلیت است. 
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 یستویاکت یکخاطرات 
 دومان رادمهر

 بود. در اردوی سراسری پیشتازان/پویندگان در ۱۳۷۵تابستان 
در شمال تهران بودیم. پیشتازان نام  "شهید باهنر"اردوگاه 

دوره راهنمایی مدارس  زممتا طرحی بود برای دانش آموزان
و هر ساله  ندیدکه مهارتهای ویژه ای را آموزش مید کشور

از هر استان در اردوی کشوری شرکت میکردند.  برترگروههای 
متشکل از  کدام هر گروه ( چهار-سهاردبیل از استان 

اردوی تهران حاضر ر که جوخه میگفتند) د هفت/هشت نفر
مشکین شهر. هفت نفر بود که یکی از آنها، گروه ما بود از 

 کالس دوم و سوم راهنمایی. را ازبودیم اکث
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اردوی تهران برای ما یک اتفاق مهم محسوب میشد. نه فقط 
به خاطر اینکه برای کسب امتیاز شرکت در آن در طول سال 

اولین  اکثر ما، اینبرای تالش کرده بودیم بلکه به این دلیل که 
م. تی فارسی حرف میزدیبایسوقعیتی بود که تجربه حضور در م

بعضی از ما، اولین بار بود که از نزدیک افراد فارس زبان می 
دیدیم. نه اینکه همه فارس زبان باشند، از تمام استانها؛ از 

ها تن و کرد و بلوچ گرفته تا عرب و مازندرانی آنجا حضور داشتند
. فارسی حرف زدن برای ما بودفارسی زبان  آنها راه ارتباط با

با اینکه فارسی حرف نمی زدیم و  مدرسه در بزرگی بود. چالش
باالخره فارسی بلد بودیم.  ،انجام میشددریس به ترکی ت

ادت به آن ع چالش صحبت کردن به فارسی فراتر از این بود که
 مسخره شدن مسئله اصلی، ترس از نداشتیم. در حقیقت،

  بود.
ق تشویمن هم به خانواده ما نسبتا اهل کتاب و مطالعه بود. 

اید یادم میدستم میرسید میخواندم. ه خانواده هر کتابی که ب
در قفسه کتابها چند کتاب به ترکی بود که من نمی توانستم که 

به همین دلیل نتوانسته بودم با متن ترکی ارتباط  بخوانم.
اما تا حدودی به مسئله ملی ترکها در ایران واقف برقرار کنم. 

که  برادرانمآذربایجانی بواسطه -ملی  بودم. موج بیداری
دانشجوی دانشگاه اورمیه بودند به خانواده ما رسیده بود. 

اعتراضات  اکه مصادف ب یکسال پیش از آن تاریخ بود
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ه ک ی جمهوری اسالمیسیما و صدادانشجویی علیه نظرسنجی 
 "انقالب فرهنگی"ترکها را مورد سوال قرار داده بود، در خانه ما، 

تعداد کتابهای ترکی شدیدا بیشتر شده بود و . ه بودرخ داد
تقریبا تمام نوارهای کاست را از آن خودش  موسیقی ترکی

خانواده با مهمانان و . مسئله ملی از بحثهای اصلی کرده بود
من هم در این زمینه در مدرسه بین  دوستان شده بود.

در حد خودم فعال بودم. دوستان نزدیکم که بیشتر  دوستان
در جریان  کم و بیشآنها در اردوی تهران بودند، از طریق من 

 .میگرفتندبحثهای پیرامون مسئله ملی قرار اعتراضات و 
و حتی در نگاه برخی  میتوانم بگویم در جمع دوستانه ما

امور مربوط به ترکیت مسئول ها و کر ، حافظ منافع تمعلمان
 اندکیمنابع آن زمان به شدت محدود بود. تعداد بودم. شده 

آنهم شعر و حکایه بودند که من نمی توانستم  -کتاب ترکی
 نامهفصل. وارلیق مجلهیکی دو نشریه از جمله  بعالوه بخوانم

منتشر میشد، وزین وارلیق که به همت مرحوم دکتر هئیت 
 از یشبخ بخصوصحقیقتا شمعی بود در تاریکی آن دوران. 

بکار من می آمد. یادم  خیلی بود،نیز فارسی  بهکه  مطالب
مقاله ای داشت به فارسی که یکی از شماره های وارلیق هست 

 و میکرد مطرحرا  محتاطانه مسئله ملی در ایران به شکلکه 
تبعیض اقتصادی و سیاست یکسان سازی دولت مرکزی علیه 



 ۱۴۰۰ ردیبهشتا||  ومسشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٠ 
 

ر خواندیم و داز اینکه در خانه آنرا ها را توضیح میداد. بعد ترک
برادر بزرگترم شهرام (از  پیشنهادموردش صحبت کردیم، به 

فعالین سیاسی آذربایجان) آنرا در زنگ پرورشی برای معلم و 
، در کالس غیردرسی خواندن مقالههایم خواندم. همکالسی

عمل  آن زمان، در هم در مورد ترکها و تبعیضات علیه آنها آن
رخالف ب طوالنی بود نسبتامقاله با اینکه ای بود. بیسابقه 

با کنجکاوی و دقت تا آخر گوش دادند.  همکالسیهام انتظار 
رد دعموما درگیرش بودیم. قاله از سرنوشتی حرف میزد که م

برایمان گرچه شاید در آن سن و آن موقعیت مشترکی که 
ما  به سراغچندان ملموس نبود ولی میدانستیم که دیر یا زود 

کهای ترکی، وجدر بخشی از مقاله از نویسنده . خواهد آمد
معروف توهین آن  به طور ضمنی از و ترکها هجهل تمسخر

به این اشاره کرده بود که شهریار و  سخن به میان آورده بود
شعر "اال تهرانیا انصاف  ،بور شده بود در مقام مقابلههم مج
 هک همانگونهد، را بسراید. وقتی مقاله به اینجا رسیمیکن" 

 بارت، ع، توضیح دادم که منظور نویسندهخودم یاد گرفته بود
 ویپهلکه "فارسها" به "ما " میگویند و در دوره "ترک خ ر" هست 

ثر اک تحقیر و استعمار ترکها سر زبانها انداخته اند.با هدف 
این ا ببواسطه آن مقاله اولین بار بود که ثل من مهمکالسیها، 

و شاید هم خوش شانس بودیم  برخورد میکردند واژه-تحقیر
مخاطب این تحقیر شویم از وجود قبل از اینکه مستقیما که 
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 ، عالوه بر جنبهن باخبر شده و کسب اطالع میکردیم. مقالهآ
چهارده -برای ما دانش آموز سیزدههای دیگری که داشت، 

فارسی -که هیچ تجربه ای از برخورد با محیط ایرانیساله 
؛ یایدبر سر ما ب م، راهنمایی بود برای آنچه که قرار استنداشتی

بعدا که قیر خواهیم شد. به ما یاد میداد که چگونه و چرا تح
لمها از شلوغی آن ناله میکردند، معچرا کالسی که  فکر میکردم

 میبه این نتیجه  کردند،آنچنان دقیق به آن مقاله گوش 
که  در ناخودآگاهمان آن ترس را داشتیم م که همه مایدرس

 ، درستباید با واقعیت تحقیر روبرو شویم. و آن مقالهروزی 
د انگشت گذاشته بومانند پیغمبری که از مرگ صحبت کند، 

 روی آن ترس.
 هایی کهو گفتگو حثو دیگر ب قرائت آن مقالههدف اصلی از 

این بود ، داشتهمواره ادامه گروه دوستان نزدیک عدها با ب
ه ی کراهد. پیدا کر  با آن ترس مواجههرای که باید راه دیگری ب

تسلیم کردن ما در برابر که هدفش  رسیدن به آن ترس را از
و آن مقابله با وضعیت و گذارد ناکام ، آسیمیالسیون بود
آن ترس و تحقیر مجازات با تفاوت زبانی را سیستمی بود که 

و  برمیگزیدندها  وادهه برخی از خانمیکند. و نه راهی ک
زبانی، اقدام به همسو با سیاست یکسان سازی خودشان 

، در جمع آن دوستان فارسیزه شدن میکردند. از قضای روزگار
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اصلی در این  مسئولیت )درهر جمع دیگری تقریبا و بعدها(
با توجه به سطح معلوماتی که آن و البته  فعالیتها با من بود.

 یمعلم اگرمثال به هیچ وجه کار آسانی نبود. موقع داشتم، 
معلم ادبیات در مدح زبان را پیش میکشید و یا  "آذری"بحث 

ه در بین دایر عمومی  نه ترکی چیزی میگفت، انتظار وفارسی 
و با آن  مداخله میکردمستی دوستان این بود که من بای

 همیدادم کالقل به دوستان خود این را نشان معلومات ناقصم 
 اوال آنچه که معلم میگوید چندان درست نیست و ثانیا اینکه

 اعتراض کردم. ، ساکت ننشسته وادعای خودبا طبق منمن 
. ، در اردوی سراسری در تهران بودیمبا آن جمع دوستانحال 

بود،  مانترسبا عملی اولین مواجهه موقعیتی که برای اکثر ما، 
خانواده در آن سن  دوری از .در آن محیط ترک بودنماناز ترس 

لت که گاها حا ینسبتا بزرگو حضور در چنین گردهمآیی  سال و
 .استرس خاص خودش را داشتبه خودش میگرفت، مسابقه 

 .داشتجنس دیگری آن استرس بود، عمیقتر از ترس ما اما 
که در اردوهای  ما گروهخیلی خوب بیاد می آورم، بچه های 

و تا  و منزویساکت به یکباره بودند  استانی بسیار سوسیال
بچه ها صدای  برای مثال، یکی از .ندبودشده  حدودی عصبی

در و معموال  ، تک خوان گروه سرود بودفوق العاده ای داشت
اما آنجا . همه جوره آواز و ترانه میخواند و جلوی صف جمع

حاضر به اینکار نشد. بعدا در دانشگاه هرگز علیرغم اصرار ما 
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 فقط به خاطر این ترس حاضر نمیشدندخیلی ها را دیدم که 
در کالس لب به سخن بگشایند و ترجیح میدادند که بعد از 

  صحبت کنند.به ترکی با استاد تنها کالس 
حداقل گروه ما ماهیت ترس را میدانستیم که نباید بترسیم، 

رفتار بچه های گروه کامال مشهود بود. تغییر اما باز  میدانست،
 ترس شاید من تا حدودی متفاوت بود.موقعیت در این میان، 

 .و یا القل اینگونه وانمود میکردم من نسبت به بقیه کمتر بود
من داشتند تا در صورت عملی شدن  دوستان ازاما انتظاری که 

 استرس دیگری بهو یا اهانت باید میدانداری میکردم،  تمسخر
نیز در همان یکی دو مورد بحث و دعوا  من تحمیل میکرد.

ولی مگر چقدر میشود  .اتفاق افتاده بودروزهای نخست اردو 
جمع دوستانه بعد  حضور در برای همین از ؟!دعوا راه انداخت

ه چون اصال نمیدانستی کمیکردم.  پرهیزبا غیر ترکها از برنامه 
 .ه روز یه ترکه..."ک گفتن و اینکه "یورسیدند به جچه وقت 

در  سال از آن زمان، ۲۵بعد از  نیزراستش را بخواهید االن 
تار رف و اگر از منظر معاشرت با ایرانیها خیلی احتیاط می کنم

نمیدهم اجازه نباشم، معموال  طرف مطمئن زانه  انژادپرست
 فضای رابطه صمیمی شود.

 کهدر نمازخانه اردوگاه بودیم. سه چهار روز بود که در اردوگاه 
ه روی زمین نشست در آنجا برگزار میشد برنامه ها و سخنرانیها
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د جا بوکمبعلت  منتظر بودیم که برنامه شروع شود.بودیم. 
 شدیدی فضای سالن را پر همهمه. بهم نشسته بودیم نزدیک

 نید.میشد شصدای بغل دستی را به سختی طوری که  کرده بود
برای اینکه جای و خیلی ها  بود نشدههنوز شروع برنامه 

نها یکی از آهنوز سرپا در حال حرکت بودند. مناسب پیدا کنند 
کنار من رد میشد، نمیدانم چه اتفاقی افتاد که پایش به که از 

به طرف هم همزمان رویمان را دویمان  زانوهای من خورد. هر
نشسته بودم. من و  حرکتو در حال  او سرپا بود .برگرداندیم

داشتم  انتظار نسبتا الغر بود.پوستش سبزه و  ،متوسطقدش 
کرده بودم که  آمادهخودم را من هم  ذرت خواهی کند ومع که

اما همینکه چشمم به چشمانش  ش را بدهم.با لبخند جواب
 "!؟! ترک خ رمگه کوری" :گفتبالفاصله افتاد 

شخصا این اهانت را به طور مستقیم اولین باری بود که  
از اینکه و قبل خودم را گم کردم. زبانم بند آمد  میشنیدم.

آدم حاضر جوابی نیستم،  کال دور شد.بتوانم جوابی بدهم، 
در  به معنای واقعی کلمه هنگ کردم. در آن موقعیتولی 

او  .به خود می پیچیدم چراها و احساساتطوفانی از با ذهنم 
درماندگی و عصبانیت احساس خفگی رفته بود و من از شدت 

احتمال  و به دستانم میلرزیدصدای قلبم را میشنیدم،  .میکردم
اید چه کار ببه این فکر میکردم که  زیاد صورتم سرخ شده بود.

خودم را سرزنش میکردم که چرا  میدادم؟ی جواب میکردم؟ چه



دومان رادمهر || ستیویاکت کیخاطرات   

 
١٥ 

 

او را دیگر نمیتوانستم پیدا  ضعیفم.اینچنین در جواب دادن 
ری فرصت داشتم، کا یعنی اگر رفته بود. فرصت از دست کنم،

چون در آن لحظه من  !نه ،به احتمال زیاد؟ یتوانستم بکنمم
ال اص من و تمام شد ،شد مراسم شروع فروپاشیده بودم.ذهنا 

هزار بار این سواالت را از . بود موضوع از چه قرار نفهمیدم که
 خورده بود به او یپا اهانت کرد؟چرا اصال خودم میپرسیدم که 

 از !از کجا فهمید من ترکم؟من که تقصیری نداشتم. من. 
 من چیزی نگفتم کهقیافه ام؟! از قبل مرا میشناخت!؟ چونکه 

لهجه خاصی  خودش فارس بود؟اصال . از لهجه ام متوجه شود
در ذهنم مرور  و بارها د را، بارها؟ جمله ای را گفته بوداشت

ملیت من توهین کرده که بفهمم با چه لهجه ای به  کردممی
ه ب، گیرم که فارس بود، میخواستی بود. بعد با خودم میگفتم

ه ، تو کگیر میدادم به خودم کهباز  ؟کنیتوهین  فارسیت او
جوابی برای بحث کردی، چرا از این اهانتها برای مردم اینقدر 

ذهنم مرور ، در تصور میکردمنکرده بودی.  آمادهخودت را 
 ا بگیرمر  اش تا مثال یقه فرض فرصت داشتم بر اگرکه  میکردم

عمال ممکن بود چون طرف چندان هم  ؟چه میشد ،و بزنمش
 ی را کهبغضالقل با مشتی لگدی این درشت نبود و میتوانستم 

عدش ب ولی کرده را تخلیه کنم.تمام سلولهای بدنم را تسخیر 
 حق .شتمجراتش را ندا کهدیدم م، می ردقتر نگاه میکیدقکه 



 ۱۴۰۰ ردیبهشتا||  ومسشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٦ 
 

، دیگران ،صورتآندر که  ردمبه این فکر میک .داشتم هم
عکس العملی نشان  چه یی که در آنجا حضور داشتند،آنها

ت درس چند صد نفرهیک گروه  به احتمال خیلی زیاد ؟میدادند
 ،ردیموسط کتک کاری میکآن ، در حالیکه ما ورزشگاههامثل 

می و  "ر ترک خ" میزدندداد عدادی هم ت و نددشیکمیو ه
و ، شکسته شود آن اهانت بیش از قبح اینکهر تصوخندیدند. 

هد شاکه بعدها  .کشنده بود و عریان پیدا کند، یحالت عموم
و نا خودآگاه یاد این تجربه بودم  چنین صحنه هایی

 استداللهایم میافتادم.
همه ی شدید، که در کنارم نشسته بودند در آن هم یدوستان
دم بعدا به این فکر میکر  ه بود.گفت هکه یارو چه بودند نشنید

که اگر ماوقع را به آنها میگفتم، به نوعی سندی میشد برای 
اثبات آنچه که در آن مقاله برایشان خوانده بودم. ولی از طرف 

که از این خجالت می کشیدم .میترسیدماز انتظارات آنها دیگر 
 نتوانستم نشان دهم. برخالف ادعاهایم هیچ عکس العملی

عذاب بود. رش تا مدتها بعد از آن حادثه، ذهنم شدیدا درگی
و عکس العملهای بهش فکر میکردم بارها و بارها  .میکشیدم

ی عکس العملی که م. حتی یافتن گوناگون را بازسازی میکردم
توانست انجام شود ولی من نتوانسته بودم نشان دهم 

ا افسوس. از آن حجم از آرامم کند. اماندکی میتوانست 
دلم به حال خودم میسوخت، بحال و درماندگی استیصال 
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و البته زخم راسیستی  به عنوان خودمان. استیصالی که
 بطوری .حک شدفراموش نشدنی در تک تک سلولهای وجودم 

در حالیکه با چشم بند در اتاق ، دوازده سیزده سال بعدکه 
ه روی برگو پشت به بازجو، بازجویی وزارت اطالعات رو به دیوار 

 ماجرا با تمام جزئیاتشبازجویی به سوالی جواب مینوشتم، آن 
 جلوی چشمانم رژه میرفت.
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 کارگران ترک
 نجف نعمتی

 
 تهران یدر شهرها یاست که به صورت فصل یده سال کینزد

. اگر اغراق نباشد، در کنمیساختمان کار م یو کرمان در نقاش
. من جز امدهیبودن را چش یگریها صدها بار طعم دسال نیا

هستم که هم به خاطر ترک  یایگرید هاونیلیاز آن م یکوچک
 ریاز طبقه فرودست بودن مورد تحق یجزئل یبودن هم به دل

 م.اقرار گرفته ضیو تبع
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 اتیتجرب یاز همه توانمیکوتاه هرچند که نم ادداشتی نیا در
 یام را براکرده یکه با اعماق وجودم حس و زندگ یتلخ

 یبه زبان ریناگز  خواهمیم یدارم ول انیب یخوانندگان احتمال
به دو نمنونه از آن مشاهداتم که به  میاز زبان مادر  ریبه غ

شتن به که نو داستیکنم. ناگفته پ انیام را بکرات تجربه کرده
سبب خواهد   یجانیآذربا یترکیعنی  مایاز زبان مادر ریغه ب

 زانیشدت و م نیهمچن اتمیشد که نتوانم احساسات و تجرب
ِ ه قرار گرفته شدنم ب یو ناتن نیتوه ر،یتحق  رکت عنوان کارگر

 .کنم انیب  یبه درست رامتن  یالرا در البه
که  رانیا یکار به مناطق مرکز یکه برا ییهایجانیآذربا اکثر

اند هستند مهاجرت کرده نیفارس نش یهااتفاقا اغلب استان
 هیرانده شده اغلب در حاش هیبه حاش یهاکیاتن گریهمچون د

 طیدر مح. آنها انددهیشهر سکونت گز  نییشهرها و محالت پا
 زیفرودست بودن را ن هطبق وداغ ترک  ،کار یکار عالوه بر سخت

 د.کشنیبه دوش م
 یرماکار با کارف حطیرفتار کارگران ترک در م شهیمثال؛ هم یبرا

د از ح شیمورد توجه بوده است، کارگران اغلب ب میفارس برا
آنها  ای. گوباشدینرمال حواسشان به گفتار و رفتار خود م

زحمتکش، درستکار، صادق،  یود را به عنوان فردمجبورا خ
و... به کارفرما اثبات کنند. چرا که به دفعات شاهد  میفه
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ام که هر رفتار عجوالنه و ساده لوحانه کارگران ترک از بوده
رک ت«، »گهیترکه د«همچون؛  یفارس با جمالت یکارفرما یسو
 هیجمالت با بن ما نیو... مواجهه شده است. ا »ارین در یباز

 شیاز پ شیکه کارگران ترک خود را ب شودیسبب م ینژادپرست
. چرا که ندازندیفرهنگ حاکم فارس ب یگرداب هژمون غرق در

به  ضیو تبع ریتحق ن،یمملو از توه یآنها داغ یترک بودن برا
خود را رها  تیاز آن، هو ییرها یبرا زی. آنها نآوردیارمغان م

 .کنندیفرهنگ غالب پرت م یآغوش هژمون کرده و خود را به
دومم در مورد محل سکونت  کارگران است. اغلب مکان مثال

کدام منطقه «دست؛  نیاز ا یام. به سواالتکه کار کرده ییها
 ام.؟ و... روبه رو شده»تان کجاستخانه« ؟»دیکنیم یزندگ

 از همراهانم یبرخکه من بخواهم جواب بدهم؛  نیقبل از ا
اند. معرفی نمودهاز محل سکونتمان را  ریبه غ یمحل اغلب

محل سکونتمان شهر  میکردیدر تهران کار م یقتمثال؛ و
: در کن گفتندیدوستانم به کارفرما م یبود ول اریشهر  رآبادینص

 لهمح که محل سکونتمان در کرمان لیدر اوا ای. میکنیم یزندگ
. جهاد هست محله در مانخانه گفتندیبود دوستانم م هیمهد

کارگران فرودست ترک در  ریناپذ انیپا نیقصه دروغ نیا ایگو
ذکر کردم اغلب  ادداشتی یشهرهاست. همانطور که در ابتدا

. کنندیم یشهرها زندگ نییاپو محالت  هیکارگران در حاش
که اگر محل سکونت خود را  انددهیکارگران به مرور زمان فهم
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ا د به آنهنکن یخالف شهر معرف محالت پر ایو  هیحاش ینواح
 نیبه هم .خواهد شد ستهیهمچون دزد و خالفکار نگر  زین

از محالت متوسط شهر را هنگام گفت و  یکیجهت آنها اغلب 
کردن از  یشانه خال ی. آنها براکنندیم یگو به کارفرما معرف

یار مانک زیمحل سکونت خود را ن یکارفرما حت زیرآمینگاه تحق
 د.نینما
 یورهاکه فاکت ندیر یانسان را در نظر بگ هاونیلیشما م انیپا در

 جا با خود دارند. کی رانیا یمرکز یترک و کارگر بودن را در نواح
از  فرار یو طبقه متعلق به آن را برا یکیاتن تیاغلب آنها هو

از  نکهی. آنها عالوه بر اکنندیانکار م ضیو تبع نیتوه ر،یتحق
رانده  هیهستند که به حاش ییهایگریطرف نظم موجود د

را  و طبقه خود تیهو یکردن تکه نان دایپ یبلکه برا ،اندشده
 د.کننمیانکار  زیخودشان ن
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 رانیدر ا هاتیدرباره مسأله اقل گفتگو با رها بحرینی

 و فروتنانه به دنباید سکوت کاکثریت 
 د هد ها گوش فراصدای اقلیت

 
 

گفتگویی جدی شکل در ایران  هااقلیت مسأله درباره -
ر دنیست. جامعه اکثریت هنوز اولویت  نگرفته است و

شده ن مسألهمیان روشنفکران نیز هنوز توجهی به این 
در جریان است هم در فضای مجازی  است. آنچه

پراکنی و با زبان خشم است و حتی بیشتر نفرت
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ن و همی شناسیمدر این زمینه را نمی ابتدایی مفاهیم
 شود. های زیادی میباعث سوتفاهمناآشنایی، 

یک یادداشت ناچار شدید در  چند سال پیش خود شما
به چه معنی » اقلیت«کوتاه توضیح دهید که مفهوم 

مندی از حقوقشان هایی که در بهرهاست و چرا گروه
در جایگاهی فرودست قرار دارند و از موقعیت برابر با 

المللی دیگران برخوردار نیستند، در ادبیات بین
ناچارید توضیح  کههمینشوند. نامیده می» اقلیت«

به معنی تخفیف و تحقیر » اقلیت«دهید که تعبیر 
که آگاهی از این مفاهیم و از  دهدمینیست، نشان 

تا چه اندازه اندک  بارهدراینادبیات گسترده جهانی 
 . وجود دارد مسألهچقدر ابهام در مورد این  است و

ینجا شروع کنیم که وقتی ما در مورد ااز  بازهمپس 
صحبت  تحت ستمو  رانده شدهبه حاشیهیک گروه 

به چه معنی  نامیم،می »اقلیت«را  گروه کنیم و آنمی
اقلیت نامیدن یک کنند که بعضی فکر می است؟
پس باید است.  و تحقیر آننوعی تخفیف گروه، 

 به چه معنا است؟ »اقلیت«روشن کرد که 
ً ایران نگاه کنیم،  ها در جامعهاگر به واکنش شیوه دو  عموما

از یکبینیم. می را» اقلیت« واژهبا در رابطه  نادرست مواجهه
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یم را دار جامعه  زبانانفارس اکثریت نگرشی رایج در میان طرف
ی هااقلیت ستم مضاعف علیهنسبت به موضوع  که

 وتفاوت هستند بیناآگاه یا در ایران  قومی/اتنیکی/ملی
که   این است انگاری هم برای این نادیدهها رایج آن استدالل

 هستند،ساکن  کشور ایران یدر جغرافیا کسانی کههمه 
 های اکثریت و اقلیت خطا استبندیو بنابراین دسته اندایرانی

از  .است رانیدر ا کینداشتن حکومت دموکرات یمسئله اصلو 
تصور میکه هستند های اقلیت طرف دیگر اعضایی از گروه

 دهندترجیح می است وبا حس حقارت همراه واژه اقلیت  کنند
استفاده از این عبارت را  ها. آناین عبارت استفاده نشوداز که 
شان تحت ستم خود انگاری و تحقیر جامعهاهمیتبی
های آماری مطرح گاه در این زمینه بحثحتی دانند. می
 از لحاظ آماری جمعیت جامعه آنهاگویند که کنند و میمی

قلیت ا آنهاو نباید به  نداقلیت نیست بزرگ است و بنابراین
 گفت. 

رویکردها ناشی از ناآگاهی نسبت به مفهوم این هر دوی 
نامیدن  اقلیت پرهیز ازدر دنیای جدید است. » اقلیت«

شان در زبان ، مذهب یاتی، قومتیکه به خاطر مل ییهاگروه
مسئله تبعیض و ستم ، دانفرودست قرار داده شده گاهیجا

 ورتصدر واقع حذف کند، بکه ها را حل نمینسبت به این گروه
مربوط  یالمللنیب نیو مواز قوانین توجه را از و  است مسأله
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 همه یکه برای اتنیکی، مذهبی یا زبانی هاتیبه حقوق اقل
 د.کنیتعهدآور هستند دور مها از جمله ایران کشور

ست، زیاد اگروه اینکه بعضی بگویند چون تعداد جمعیت فالن 
به  این حرف پس اقلیت نیستند هم اشتباه است. از یک طرف

آن معنی خواهد بود که اگر جمعیت یک گروه زیاد نباشد، پس 
البد تبعیض در حق آنها روا است، که سخن نادرستی است. 

فرهنگ همان کننده تقویت ی اتفاقارویکردچنین 
ماری را دلیلی برای فرودست آآمیزی است که کمیتتبعیض

و  را عادی و آن داندمیاقلیت  هایگروه داشتننگه
تعداد ابتدا دهد و گویی که باید ناپذیر جلوه میاجتناب

ا ب از حقوق برابر آن افراد بعد تا باشد ها زیادجمعیت اقلیت
و نشان  . این رویکرد غلطی استبرخوردار باشنداکثریت 

تا و  بحران وجود دارد چه اندازه در فهم مفاهیمتا دهد که می
کسانی که از  حقوقدر رابطه با درک مفهوم اقلیت و  چه اندازه

از نظر آماری در اقلیت  طورهمیننظر مناسبات قدرت و 
 . ، بدفهمی وجود داردگیرندهستند و مورد ستم قرار می

هر دلیلی در اشاره دارد که به  هاییگروهبه  »تیاقل«عبارت 
فرودست  در جایگاهی  مناسبات قدرت، به مفهوم عام آن،

و بخشی از حقوق آنها در مقایسه با یک گروه  اندقرار داده شده
 است. شده مسلط و فرادست در جامعه نادیده گرفته 
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 وانعنبهیک گروه  شناسایینتیجه  ،المللیدر قوانین بین
عالوه بر حقوقی که شامل همگان که آن است  ،»اقلیت«

آن گروه  اعضای بهباید مشخص ای از حقوق مجموعهشود، می
تا  تعلق بگیرددر خصوص أمور فرهنگی، مذهبی و زبانی 

 به عبارت .تضمین شود هاآنشرایط بقا و رشد و شکوفایی 
اقلیت در  های تحت ستم تحت عنواندیگر، شناسایی گروه

ص حقوق مشخای از تاکید بر مجموعهالمللی برای قوانین بین
از فرهنگ، زبان و مذهب آن گروه است که به  حفاظتبرای 

 نآ مناسبات قدرت در کشوری که ساکن فرودستی دردلیل 
 . گرفته استتحت تبعیض و خطر قرار  ،است

 ،»اقلیت« استفاده از واژهبا این توصیف، روشن است که 
، گیردوقتی توسط نهادهای حقوق بشری صورت می

که ن آن گروه نیست بلاهمیت انگاشتبه دلیل کم عنوانهیچبه
حقوقی است که باید  و دفاع از به رسمیت شناختن برای

 .مند شوندگروه از آن بهره آن اعضای
 هبه مرور دچار تحول شدالمللی تعریف اقلیت در اسناد بین

که مورد اجماع  یدر طی پنجاه سال گذشته تعریف .است
 عمل، گروهی ازی باشد وجود نداشت و در لالملبین

 عنوانبهدر اسناد مختلف سازمان ملل  تدریجبهها، شاخص
 گرفتهمهم برای تعریف مفهوم اقلیت در نظر  هایشاخص

 و واقعی بیرونیعینی، شامل فاکتورهای ها شاخص این .شد
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 یک گروه از یک نژاد، قومیت، مانند اینکه، بود (آبجکتیو)
ر، دیگ از سویزبان یا مذهب مشترک برخوردار باشد و  ملیت،

هم وجود  )سابجکتیو( درونی و ذهنییک سری فاکتورهای 
مشخص در واقع از نگاه افراد متعلق به آن گروه  داشت که

یک گروه  عنوانبهخودشان را اینکه آنها  ، مشخصاشدمی
ملیتی تعریف یا  متفاوت از نظر زبانی، فرهنگی، قومیتی

 . کردندمی
ن ویژه سازما زارشگرگ«توسط گشایی تعریف راه ۱۹۷۷در سال 
داده  »هااقلیتجلوگیری از تبعیض و حفاظت از باره ملل در

شاخص اول از ه بود: به چند شاخص اشاره شد آنشد که در 
اشد باز اکثریت کمتر  گروه مد نظرجمعیت  این بود که اونظر 

 .دندرصد جامعه باشکمتر از پنجاهو بعدها گفته شد که 
در موقعیت  این گروه اعضای بود که اینشاخص دیگر 
، یکه خصوصیات اتنیکبود  سوم این. شاخص فرودست باشند

را از  اهآنزبانی داشته باشند که  یا مذهبیملیتی، قومیتی، 
که یک حس بود  و چهارم اینمتفاوت کند باقی جامعه 

همبستگی بین اعضای این گروه برای حفظ فرهنگشان، آداب 
 . وجود داشته باشد بانشانز یا و رسومشان، مذهبشان و

از بین این چهار این تعریف هم امروز دچار تحول شده است. 
از نظر اقلیت گروه این است که ترینش مهم ، امروزشاخص
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را چ باشد.در موقعیت فرودست مناسبات سیاسی و اجتماعی 
و تعداد افراد حتی از نظر آماری ممکن است که گاهی  که

اکثریت باشد ولی از نظر مناسبات  جمعیت، این گروه در
 . در اینسیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست قرار بگیرد

 شرایط شود تحت مفهوم اقلیت بههمچنان می صورت نیز
وضعیت این شرایط پرداخت. بارزترین نمونه  هاآن

 در آفریقای جنوبی بود که دیآپارتاپوستان در دوران رژیم سیاه
آن جغرافیا را جمعیت ست اکثریت پوهرچند مردمان سیاه

 قرار داده شده دادند ولی در موقعیت فرودستتشکیل می
 اهاقلیتحقوق از بودند. بنابراین اصول مربوط به حفاظت 

 شد. می هاآنشامل 
 

این که به نمونه آفریقای از جهت درک مفهوم اقلیت،  -
با تعریفی که درباره . ، مهم استجنوبی اشاره کردید

 »فرودستی«های مهم اقلیت بودن، از جمله شاخص
 شان ارائه کردید،درونی »همبستگی«آنها و 

ی جنسی و حتی زنان به هااقلیتخواهم به مساله می
وقتی از اقلیت و حقوق آنها  مثابه اقلیت اشاره کنم. 

ا یا ههای اتنیکی یا ملتاقلیت زنیم، فقط بهحرف می
 کنیم.اشاره نمی های جنسیاقلیتیا  های دینیاقلیت

تحت  شاید حتی بشود گفت که نمونه کامل یک اقلیت
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تبعیض با همین تعریف که گفتید، زنان به مثابه 
در بعضی  ام حتیدیده. تا جایی که اقلیت باشند

ابه اقلیت در ثزنان را به مهم های دانشگاهی تحقیق
قدرت همیشه  مناسبات چرا که درند اهنظر گرفت

 ند. اهند و سرکوب شداهفرودست بود
 ،یعلوم اجتماع انتقادی و مترقی هاینظریه بسیاری از در

که از نظر سیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست  را کسانی
از نظر آماری الزاما کمتر از  حتی اگر، اندده شدهقرار دا

ر دشامل مفهوم اقلیت همچنان درصد جامعه نباشند، پنجاه
ع و تقاط بر ارتباط ها،در این نظریه همچنین، .اندنظر گرفته
 ،قومیت، ملیت، زبان جنسیت، های مبتنی بربین ستم

، گرایش جنسی و خواستگاه طبقاتی تاکید شده است مذهب
پیچیده و و تاثیرات  ستم محورهای مختلف بینارتباط اینکه و 

باید دید و به ا ر ها ها بر تجربه زیست انسانآندرهم آمیخته 
 دقت بررسی کرد.

ای هیک اصل پایعدم تبعیض و برابری  ،المللیدر قوانین بین
صرف نظر از جنسیت،  هاانسان به این معنا که تماماست 

گرایش جنسی، هویت جنسیتی، قومیت، ملیت، زبان، 
 طورهمینو  ، خواستگاه طبقاتی، محل تولدمذهب و دین

و یا هر  جسمانی و روانی یهامعلولیتصرف نظر از 
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 باید از تمام حقوق مندرج در قوانین، خصوصیت دیگری 
  .مند شوندبهره برابر المللی حقوق بشری به صورتبین

 بر أساس تبعیض ،هادر جوامع انسانی در طول قرن متأسفانه
و صاحبان قدرت بخش  استشده گوناگونی اعمال های ویژگی

به خاطر غیرسفیدپوست بودن، زن  ها را مثالکثیری از انسان
ای همعلولیتیا ترجنسندر بودن، داشتن  گراجنسهمبودن، 

، یا تعلق به یک اقلیت مذهبی یا زبانی روانی یاجسمانی 
اند و در نظر نگرفته» انسان«مشخص، مشمول مفهوم عام 

 اند.شان محروم کردهها را از حقوق انسانیبدین ترتیب آن
ممنوع  گذاری مطلقاتبعیضچنین المللی بین امروز در قوانین 

 هایمعاهدهدر تمام  تبعیضممنوعیت  اصلبر  و ،است
از  ،هستند یحقوق بشر قوانینکه مبنای  ،المللی مهمبین

، »المللی حقوق مدنی و سیاسیبین میثاق« ٢جمله ماده 
اجتماعی و  ،المللی حقوق اقتصادیمیثاق بین« ٢ماده 

شده  تاکید ،»کنوانسیون حقوق کودک« ۲و ماده  »فرهنگی
 . است

و به منظور تدقیق  با توجه به تجارب جمعی و جهانی ،عالوهبه 
ای هترین جمعیتشاخص برای تبعیض، مقابله باهای برنامه

فراد ا جنسیتی، و های جنسیاقلیت، زنان تحت تبعیض یعنی
 اتنیکی و مذهبیهای اقلیتو اعضای متعلق به  ت،معلولیدارای 

مجزایی المللی ها و اسناد بینها، قطعنامهکنوانسیون ،و زبانی
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نع کنوانسیون م« ،»کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان«مثل 
، »معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون« ،»تبعیض نژادی

، یقوم ای یمل یهاتیحقوق اشخاص متعلق به اقل هیالماع«
ن قواني شمولجاكارتا مربوط به اصول جوگ«و  »یو زبان مذهبی

جنسى و هويت  گرایش ۀدر زمين المللى حقوق بشربين
ض و تبعیاشکال خاص  بهشده تا  و تصویب تدوین »جنسيتى

به شکل  های انسانیاین جمعیت هر یک از در مورد ستم
کارهای بهبود شرایط ها و راهو سیاست پرداخته شودمشخص 

 . ها شناسایی و دنبال شودحقوق بشری آن
یکی از  ،زبانی یامذهبی ، اتنیکیقومی/های در مورد اقلیت

المللی میثاق بین ۲۷ماده  ،آورالزام اد قانونیومترین مهم
گوید اگر در یک کشور حقوق مدنی وسیاسی است که می

مذهبی وجود دارند، افراد متعلق  یای های اتنیکی، زباناقلیت
که به تنهایی یا همراه با یکدیگر،  حق دارندها به این گروه

آداب و رسوم  ،یعنی هم از نظر فردی و هم جمعی
ن شامذهبی و باورهای ، عقایدرا به اجرا بگذارند شانفرهنگی

ین به هم. به کار گیرندو زبان خودشان را  اعالم و اعمال کنند را
که در  است کنوانسیون حقوق کودک آمده ۳۰در ماده  ترتیب،

هایی وجود دارند، کودکان متعلق کشورهایی که چنین اقلیت
راه همیا نباید از این حق که به صورت فردی  ،هااقلیتبه این 
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شان و زبان ، مذهببا سایر اعضای گروهشان از فرهنگ
 . محروم شوند ،مند شوندهبهر

های قوق و ارتقای این حقوق باید از اولویتمحافظت از این ح
ی هااقلیت آن اصلی هر حکومتی باشد که در جغرافیای

 دردانیم که میساکن هستند و  اتنیکی، مذهبی یا زبانی
 د. نهای اقلیتی وجود دار بسیاری از کشورها چنین گروه

 
المللی و گویید که بر اساس قوانین بینشما می -

المللی حقوق خاصی به این بینهای کنوانسیون
المللی قراردادهای بین و گیردها تعلق میتاقلی

فرض کنید در مورد زنان  وجود دارد.  متفاوتی
ها ها و ملتقراردادهایی هست، درباره اتنیک

های دیگر اقلیتدر مورد  و دیگری هستقراردادهای 
 . نیز همینطور

و به نیم، کمیوقتی درباره ایران بحث دانید که می
همین موادی که شما اشاره ها از جمله حقوق اقلیت

ر این مگ گویندمی رسیم، کسانی هستند کهمی کردید،
هر کسی حق دارد  حقوق در ایران پایمال شده است؟

از زبان و فرهنگ خودش استفاده اش در خانوادهکه 
اولین این افراد کند یا دین خودش را داشته باشد. 

خواهند گفت این است که این  چیزی که به شما
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همین االن هم پایمال نشده و هر کس در حقوق 
در ایران کسی  اش از این حقوق برخوردار است وخانه

ات در خانهکه ندارد. شما ها به داخل خانهکاری 
یا دین خودت  از زبان خودت استفاده کن ی،اهنشست

 . شته باشرا دا
ود شها صحبت میفرض کنید وقتی که از حقوق بهایی

 اآنهگویند این است که کسی با اولین چیزی که می
را  شاندیندر خانه و در زندگی خصوصی کاری ندارد، 
ابه مش. ندتبلیغش کن ندحق ندار اما ، ندداشته باش

های اتنیکی و مساله زبان و همین ادعا در مورد اقلیت
یک  شود کهگفته میتی وقفرهنگ آنها هم هست. 

ق ح ،گروه اقلیت دینی یا اتنیکی یا هر اقلیت دیگری
و زبان فرهنگ خودش آیین و رسوم خودش، دارد 

را داشته باشد، سبک زندگی خودش را داشته خودش 
ابعاد مساله تا کنیم وقتی از این صحبت می باشد،

 شااقلیت زبانی، در خانه یک؟ فرض کنید کجاست
ی صحبت کند، ترکی صحبت کند یا کردی تواند عربمی

 کننده آن حقوقیتامین وضعیت، صحبت کند، آیا این
المللی از آن صحبت است که در قراردادهای بین

  ؟شودمی



 ۱۴۰۰ ردیبهشتا||  ومسشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٣٤ 
 

محیط ها به اینکه تنها در به هیچ وجه. محدود کردن اقلیت
مذهبی  یاحقوق فرهنگی، زبانی  ،»خصوصی«حوزه در  و خانه

 و استها حقوق اقلیت آشکارنقض خویش را به کار گیرند 
شود مصداق وقتی چنین محدودیتی شامل حال اکثریت نمی

میثاق  ۲۷ اگر به متن ماده. گذاری استبارز تبعیض
 که پیشتر به آن اشاره کردم المللی حقوق مدنی وسیاسیبین

 رویو  ماده با دقت تنظیم شده متن بینید کهرجوع کنید، می
 متن. شده استهای جمعی و علنی حقوق مدنظر تاکید جنبه

های گوید که اعضای متعلق به اقلیتماده به طور مشخص می
مذهبی، اتنیکی یا زبانی حق دارند نه فقط به تنهایی بلکه به 
صورت متشکل و جمعی نیز حقوق فرهنگی، زبانی و مذهبی 

ه ب مذهب، متن ماده خود را به کار گیرند. در رابطه با موضوع
مذهب سخن  »اعالم« و» اعمال«حق  طور مشخص از

 ای ازمجموعه حکومتی با وضع راین، چنانچهببنا گوید.می
 متعلق به که افراد شودمانع از این ، هاقوانین و سیاست

آداب و رسوم  همانند گروه اکثریت بتوانند اقلیت هایگروه
 اعالمشان را عقاید مذهبی، به نمایش بگذارندشان را یفرهنگ

 آن حکومت ،را استفاده کنند کنند و زبان خودشان منتشرو 
 ها شده است.مرتکب نقض حقوق اقلیت

حقوق اشخاص  اعالمیه«در ادبیات حقوق بشری و به ویژه 
مصوب » و زبانی مذهبی، اتنیکیهای ملی یا متعلق به اقلیت
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ف در قبال وظایبه چهار حوزه  ،مجمع عمومی سازمان ملل
به آن توجه خوب است  کهاشاره شده  هااعضای این اقلیت

 اهموجودیت و در واقع بقای اقلیتتضمین  اول  حوزه. کنیم
دوم محافظت و ترویج هویت فرهنگی و حوزه است. 

سوم تضمین موثر عدم تبعیض و  حوزهشان است، اجتماعی
 در هااقلیتچهارم مشارکت موثر و کامل  حوزهبرابری است و 

ها و ی عمومی و به ویژه در رابطه با سیاستعرصه
یر تاث هاآنکه در وضعیت و موقعیت است هایی گیریتصمیم

 گذارد.می
ا به ها ر توان حقوق اقلیتبینید که به هیچ عنوان نمیپس می

تضمین یعنی  ،در مورد بحث اولحوزه خصوصی تقلیل داد. 
، ترین موضوع استین و اساسیتر که ابتدایی ،بقا و موجودیت

باید مورد محافظت قرار بگیرند و  هااقلیتکه  شودتاکید می
یا  هاآنبه نابود کردن  منتهیکه  نباشندهایی تحت سیاست

می. مثال در مورد اقلیت بهایی شود در گذر زمان هاآنحذف 
تحت در ایران  هاآنو موجودیت  هاآنببینید که حتی بقای 

از سوی مقامات جمهوری اسالمی  یهایو سیاست استخطر 
ن ای عامدانه در گذر سالیان نابودیاست که اتخاذ شده  ایران

 گروه را به همراه بیاورد. 
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 حفاظت و ارتقای هویت فرهنگی و اجتماعی ،بحث دوم
ها این نیست که دولت فقط اینجا موضوع . دراست هااقلیت

دهند و بگذارند که افراد مثال بای از رواداری را نشان باید درجه
خواهند میخودشان که  را زبانی ،ی خصوصیعرصه در

. دعمل کنن شانمذهبی به باورها و فرایض یا ،استفاده کنند
اقدامات  فعاالنه ها موظف هستند کهدولت بلکه در اینجا

 تنوع زبانی، مذهبی و فرهنگی تنهانه مثبتی را اتخاذ کنند که
ند این تنوع را در نسعی کباید بلکه  محترم باشددر جامعه 

د که ننند و این موقعیت را فراهم کنجامعه تبلیغ و تقویت ک
 غنای زبانی و فرهنگی و مذهبی در جامعه رشد پیدا کند.

علق اعضای مت یم،رسوقتی به بحث عدم تبعیض و برابری می 
 دری خصوصی و از امکانات برابر در عرصه باید هااقلیتبه 

 به خاطرتحت هیچ حالتی، و  برخوردار باشندعمومی  یعرصه
شان از حقوق سیاسی، مدنی، زبان، مذهب یا فرهنگ

ها اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که متعلق به تمام انسان
 .ترین نکته استو البته این ساده  .محروم نشوند است
مربوط به که  وجود دارد نیز تریهای پیچیدهبحث

 ،اهگاهی حکومتاینکه و  است گذاری غیرمستقیمتبعیض
گذاری در کنند که قصد تبعیضهایی را اعمال میسیاست

 شود. ولی در عمل باعث تبعیض می ،نیست هاآن
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 ه قصدببسیاری  هایقوانین و سیاست در ایران، 
 هایی که، سیاستوضع شده توسط حکومت ریاگذتبعیض

افراد را از  ،اساس مذهببر  به وضوح و بدون پرده، مثال
به  از دسترسییا دسترسی به آموزش و دسترسی به اشتغال، 

 د. نکنب سیاسی محروم میصمنا
 های اقتصادیگذاریسیاست را در تر تبعیضاشکال پیچیده

نشین، همواره با عدم مناطق اقلیت. توان دیدمی
و  اندبوده روگذاری توسط حکومت مرکزی روبهسرمایه

در این درمانی و اشتغال  ، بهداشتی،زیرساختارهای آموزشی
ممکن است دولت  در این رابطه .مناطق توسعه نیافته است

لی و نبوده است.با هدف تبعیض  هاسیاست ادعا کند که این
های در برنامهکه  ، خواهید دیداگر در عمل بررسی کنید

نادیده همواره ها اقلیت نیازها و منافع اقتصادی دولت،
، از هااجتماعی و فرهنگی آن، حقوق اقتصادی و شده گرفته
 ،و سالمتی اشتغال، مسکن، های تحصیلدر حوزه جمله

بحث  ذیلتواند هم میوضعیت این  پایمال شده است.
 تبعیض قرار بگیرد. 

مشارکت  یعنی چهارمدقیقا به همین خاطر است که حوزه 
ومی و به ویژه در رابطه با ی عمها در عرصهموثر و کامل اقلیت
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ها و که در وضعیت آناست هایی گیریها و تصمیمسیاست
 ، بسیار مهم است.گذاردها تاثیر میموقعیت آن

 نمایندگی و ندهگیر تصمیم رسمینهادهای  در باید هااقلیت
 صدای برابر داشته باشند و بتوانند در مورد سرنوشت خودشان

 گذاریهای سیاستفراینددر  بگیرند وتصمیم اعالم نظر کنند و 
 .مشارکت کنند به طور موثر

 
 تبعیض ،اقلیتهای مذهبی طور که گفتید دربارههمان  -

تر نیازی به بررسی پیچیدهچنان است که معموال 
گاهی هم اما شود. آشکار می به سادگینیست و 

 های دیگردر مورد اقلیت شود.تر میمساله پیچیده
هم هر چند ممکن است وجوه ساده تبعیض را ، نیز

 اش هم کم نیست. اما وجوه پیچیده ببینیم،
 ستاامتیازهایی از این وجه پیچیده تبعیض در  بخشی

 کههر نوع اکثریتی  .دنجامعه اکثریت دار اعضای که 
مهم نیست. در هر گروهی، امتیازهای ویژه را باشد 

 هککسی  ،اکثریت مذهبی در گروه مثالشود دید. می
 روهدر گیا  .شیعه است، امتیازاتی دارد که بقیه ندارند

زند ، کسانی که به زبان فارسی حرف میاکثریت زبانی
فارسی ر که به زبان غی یامتیازهایی دارد که دیگران

یا مردان امتیازهایی دارند که کنند ندارند. صحبت می



رانیدر ا هاتیدرباره مسأله اقل ینیگفتگو با رها بحر   

 
٣٩ 

 

گاهی . هادر مورد دیگر گروه طورهمینو زنان ندارند 
م این امتیازها همپوشانی دارد. مثال مردی که شیعه ه

زند از امتیازهای مرد بودن، است و فارسی حرف می
زدن، بصورت همزمان شیعه بودن و فارسی حرف

برخوردار است. و برعکس فرض کنید یک زن عرب 
 سنی که با تبعیضی مضاعف و تو در تو، مواجه است. 

 ترگاه پیچیدهو است،  آشکارها خیلی گاه تبعیض
دین جمهوری اسالمی، هم . در قانون اساسی شودمی

های زبان رسمی داریم که زمینهو هم رسمی داریم، 
تنیده از ای درهمدر شبکه کند.تبعیض را فراهم می

امتیازهای ویژه، معلوم است آن گروهی که از امتیاز 
ویژه برخوردار است، از اینکه امتیازش از دست برود 

تداوم این تبعیض  یار گرانی کند و حتی باحساس ن
این بحرانی است که برای . کندهمکاری و همدستی 

کند و فکر جامعه اکثریت در ایران ایجاد نگرانی می
 کنند قرار است چیزی را از دست بدهند. می

های مسلط سیاسی، اجتماعی، مذهبی و و گروه هاانسان آن
ایر ا گذاشتن حقوق سبا نفی و زیرپکنند سعی می فرهنگی که

اجتماعی، مذهبی و فرهنگی،  سیاسی، هایو گروه هاانسان
خواص  ات ویژهرا بدل به امتیاز  شمول و همگانیوق جهانحق
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مرتکب ، کنند و از این راه، خود را در جایگاه برتری قرار دهند
های متعهد به حقوق بشر انسانشوند و نقض حقوق بشر می

 و رویکرد غیرانسانی این رویه بهبرای خاتمه دادن  مسلما
همه افراد در این مبارزه برای این است که . کنندمبارزه می

 از ،شاناز زبان و مذهب یا قومیت یا ملیت ، فارغجامعه
دسترسی به زمینه مثال در  های برابرامکانات برابر و فرصت

 ب سیاسی،صتحصیالت عالی یا منا، آموزش، اشتغال
بتوانند،  اقلیتهای عضای متعلق به گروهو ا باشند برخوردار

زبانی و  ،هویت فرهنگی و ابراز ضمن حفظهمانند اکثریت، 
 شوند.  مندحقوق انسانی خود بهرهشان از مذهبی

که افراد  مواجهیمانواع سیاستهای حکومتی با ما در ایران 
این نقض  و کندمیشان محروم انسانی غیرشیعه را از حقوق

بارز اصل عدم تبعیض بر اساس مذهب است و تمام این 
 لغو شوند. باید  قوانین و سیاستها 

ما با انواع  ،زبانیفرهنگی و در رابطه با حقوق همچنین 
رو هستیم. روبهشر و موارد نقض حقوق بها محرومیت

 تنها زبان تدریس در همه عنوانبهاستفاده از زبان فارسی 
. این استاجباری آموزش و پرورش  و متوسطه سطوح ابتدایی

اند در حالی است که متخصصان آموزش همواره هشدار داده
و در اسناد مختلف سازمان ملل به ویژه یونسکو و گزارشگر 

عدم استفاده از زبان که  آمده است هااقلیتی حقوق ویژه
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اد اعتم رفتناز دست  منجر بهآموزش ابتدایی  مادری در مرحله
ای همتعلق به اقلیت به نفس و عزت نفس در بین کودکان

شود که نرخ ترک تحصیل در بین باعث می و شودمی زبانی
 ،این ترک تحصیل در مراحل بعد .افزایش پیدا کند هاآن

این یکی از  .وردآیمهای دیگری را به همراه محرومیت
ها مرتبط به حقوق اقلیت ترین مسائلترین و بحرانیپیچیده

های از جمله خواستو  است که باید به آن پرداخت در ایران
عرب، بلوچ و ترکمن ، لرهای کرد، ترک، اقلیتهمیشگی 

 . است بوده درایران
 هایبه زبان آثارمحدودیتهایی در حوزه انتشار  ،عالوه بر این

 ابر برای انتشار مطلبهای بر فرصتو  وجود دارد هااقلیت
یونی ز یهای تلوبرنامهسینما، موسیقی، تئاتر، در . وجود ندارد
بینیم که فرصتهای برابر به میو نشریات هم و رادیویی 

ها زبان تنزبان فارسی  چنینهم شود. داده نمی هااقلیت
در اما  .کشور استاداری و و سیستم قضایی  نظامرسمی 

 ،نندکصحبت می غیرفارسیزبان  مردم بااکثریت که مناطقی 
اجتماعی و دسترسی و سیاسی ی در عرصه هاآنمشارکت موثر 

نهادهای اداری و قضایی و  به خدمات عمومیها ی آنعادالنه
یکی از زبان عنوانبههم  هاآنزبان حداقل کند که ایجاب می

   .به رسمیت شناخته شودهای اداری 
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 ،ایرانبینیم که در می. بحث دیگر مشارکت فرهنگی است
برای تجلیل از تاریخ و  های جمعیو کوشش هاآییهمگرد

از  نواع مختلف سرکوبهمواره با ا، هااقلیتفرهنگ و زبان 
 برای نمونه، .دشورو میبهرو سوی نهادهای امنیتی و اطالعاتی

د و افراد وشمیسرکوب  مراسم برگزاری روز جهانی زبان مادری
أساس با اتهامات امنیتی بی هابه خاطر شرکت دراین فعالیت

همانطور که پیشتر ند. وشمیرو روبه حبس احکام سنگینو 
 ها وکوششد نتالش کن وظیفه دارند هادولتگفتم 
، رشد پیدا دهندهایی که تنوع فرهنگی را ترویج میآییگردهم

نقض  ،های جاری در ایرانو سرکوب هامحدودیتو  کند
 فاحش این وظیفه است.

د وجود دار  »اقدام ویژه«المللی مفهومی با عنوان ل بیندر اصو
 یاد »تبعیض مثبت«عنوان که به اشتباه برخی از آن به

 »تبعیض مثبت«ولی در ادبیات حقوق بشری از واژه  .کنندمی
تبعیض یعنی محروم کردن  .شودعنوان استفاده نمیهیچبه

تبعیض نیستند، برای ایجاد  اقدامات ویژه و افراد از حقوقشان
این اقدامات ویژه به طور  بلکه برای رفع تبعیض هستند.

ی به دلیل سابقههایی که د تا گروهنشومیموقتی اتخاذ 
در موقعیت فرودست قرار دارند به طوالنی تبعیض و نابرابری 

رها به همین دلیل در خیلی کشو. یک سطح برابر با بقیه برسند
در  حتییا ی تحصیل و در حوزه ی اشتغالبینیم که در حوزهمی



رانیدر ا هاتیدرباره مسأله اقل ینیگفتگو با رها بحر   

 
٤٣ 

 

اتخاذ سیاستهایی  ،های مجلسی دسترسی به کرسیحوزه
که تنوع فرهنگی به وجود بیاورد و در واقع اثرات تاریخ  شودمی

 طوالنی تبعیض را با سرعت بیشتری رفع کند. 
د و نشوگاهی گروه اکثریت به این اقدامات ویژه حساس می

 چنیندر حالی که  .یض استها نوعی تبعند ایننکفکر می
های تاریخی و سیاستها برای رفع تبعیضاین نیست و 
های طوالنی طی سال اقلیت هایگروههایی که محرومیت

 . د، هستندناهشد آن دچار
 ی زیادی باساسا فاصلهمتأسفانه در حال حاضر ما ا در ایران،

 ی هستیم کههایسیاستدرگیر و هنوز  هایی داریمچنین بحث
 کنند. به عنوان قانون اعمال می را تبعیض اعلن سما ور 
 

ی از بخشاضافه کنم این است که باید ای اینجا نکته  -
حتی در جوامع ممکن است که ها این تبعیض

وجود داشته باشد، اما فرض اول در راتیک هم وکدم
چنین ساختاری آن است که تا جای ممکن این 

به همین دلیل هم بخش بزرگی  ها کم شود.تبعیض
از ادبیات مربوط به تبعیض و مباحث جدی در این 
زمینه از همان جوامع بیرون آمده و در آنجا تولید شده 
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در آن ها را این تبعیض به هر حال بخشی ازاما است. 
 بینیم. میجوامع هم 

شود، ها صحبت میگاه در ایران وقتی از حقوق اقلیت
مساله ساختار سیاسی و تاسیس حل مساله را به حل 

کنند. دولت دموکراتیک در آینده ایران موکول می
گویند االن وقت ایم که میحرفی است که بارها شنیده

ها نیست. اول مساله دموکراسی را حل کنیم این حرف
و حق شهروندی که به رسمیت شناخته شد همه این 

 شود. مشابه این حرفمسائل به دنبالش حل می
. است ی حقوق زنان هم بارها مطرح شدهرهدربا
حل شود،  همه جامعه مسألهگویند بگذارید اول می

 هم هااقلیتی رسیم. درباره بقیههم می زنانبعد به 
 همین بحث مطرح است. 

حل به آینده و را موکول  هااقلیت مسأله توانمیآیا 
با توجه به پیچیدگی مساله ؟ کرد دیگری یک مساله

ها و اینکه اکثریت جامعه به دلیل منافع و اقلیت
ها دارد و حتی در این امتیازاتی که از سرکوب اقلیت

کند، آیا نباید گفتگو درباره سرکوب همدستی می
ها و مطالبه حقوق آنها را از همین امروز شروع اقلیت

 رسد؟ ها بکنیم؟ تا کی باید منتظر بود که نوبت اقلیت
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موکول به  باید هاآنحقوق تالش برای احقاق  تا کی
  شود؟ ی نامعلومیک آینده

 ریزیو بدون تالش و برنامه هیچ ستم و ظلمی به خودی خود
ی، اجتماعقانونی، سیاسی،  هایزمینهشود. باید به نمی رفع

های جاری و نهادینه شده در فرهنگی و اقتصادی أنواع ستم
 را  هاستم برای رفع آنمشخص های فکر کرد و راه حل جامعه

ی تا زمانی که جامعه دغدغه. مورد بررسی قرار دادبه دقت 
این مسأله حل  ،نداشته باشدرا ها احقاق حقوق اقلیت

 نخواهد شد. 
یکی از اصول جا افتاده حقوق بشری، اصل عدم 

و وابستگی حقوق به همدیگر است.  حقوق ناپذیریتفکیک
بشری بپردازید خواهید به هرموضوع حقوق یعنی اگر شما می

آن حق به حقوق دیگر گره باید توجه داشته باشید که همیشه 
را  هاعلیه اقلیت ستمبررسی و مواجه با کسانی که خورد. می

ند کندر واقع اعالم می ،کنندای نامشخص موکول میبه آینده
ت های اقلیگروه های متعلق بهرنج و درد انسانپرداختن به که 

 »اولویت« عنوان، به خود از جایگاه فرادست ها،آناز آنچه که 
چنین با . از اهمیت کمتری برخوردار است ،نداهتعیین کرد

و  اندیدگای نسبت به رنجرویکرد غیرهمدالنه و غیرمسئوالنه
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مت س به توانمسلما نمیبه حاشیه رانده شده،  دیدگانستم
 حرکت کرد. دوستی و حقوق بشر ی مبتنی بر انسانجامعه

های معطوف به برقراری دموکراسی وابسته به خروجی تالش
ها و اصولی است که در مسیر حرکت به سوی دموکراسی ارزش

طی این مسیر، هر چه گذاریم. کنیم و به اجرا میتمرین می
حساسیت  بیشتری ها انسانحقوق به اشکال مختلف نقض 

و تر ها عمیقبرطرف کردن آنبه سازوکارهای نشان دهیم و 
دموکراتیک و منطبق  یاآینده امکان تحقق ،تر بیاندیشیمدقیق

  دهیم.بر حقوق بشر را افزایش می
 همچنان تبعیضنیز در جوامع غربی در پاسخ به این نکته که 

، یادآوری این تفاوت اساسی ضروری است که در وجود دارد
در قانون به رسمیت  اصل برابری و عدم تبعیض این جوامع،

نیز در جهت ترویج  هاانواع و اقسام سیاست شده وشناخته 
ه ب مستقلقضایی مراجع  .تکثر فرهنگی وضع شده است

های کنند و پروندهرسیدگی می شکایات مرتبط با تبعیض
قوه احکام قضایی  ها با صدوردادگاه وجود دارد کهبیشماری 

و  قوانینو اصالح را مجبور به تغییر  مجریه و قوه مقننه
  .اندکرده آمیزهای تبعیضسیاست

 
در زمینه مسائل  متاسفانه آید کهبه نظر میدر ایران   -

اتنیکی در میان روشنفکران و اکثریت های اقلیت
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جامعه و افکار عمومی توافقی وجود دارد که سرکوب 
 شناسد وو نادیده گرفتن حقوق آنها را به رسمیت می

ه اعتنا است. البتیا در بهترین حالت نسبت به آن بی
های دیگر اینطور نیست و تا حدی در مورد اقلیت

چرا وقتی به بحث اقلیتهای اتنیکی  همدلی وجود دارد.
کند؟ بسیاری شرایط تغییر میرسیم در ایران می

کنند و را کامال انکار می ستم ملی وجود هستند که
که وجود دارد را طبیعی  یهایهست و تبعیض آنچه
افتند . چه اتفاقی میداننداصال تبعیض نمی و دانندمی

ی رسیم، حتاقلیتهای اتنیکی می مسألهکه وقتی به 
  شود؟ آن چنین سخت می گفتگو در مورد

در ایران همواره  ی قومی یا ملیهااقلیتمدافعان حقوق 
 به شدیدترین نحو سرکوبتوسط نهادهای امنیتی واطالعاتی 

های سرکوب به همراه سیاست فضایاستمرار  .اندشده
 دایص که مانع از آن شده نشیندر مناطق اقلیت افزایش فقر

 ، رنج و دردها در جامعه به صورت گسترده بازتاب یابداقلیت
و حول آن  ها در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد،آن

 .گیردبشکل  و مشارکتی های سازندهبحثآموزش عمومی و 
ط که حقایق مرتبکسانی تا  اجازه داده این وضعیت متاسفانه

ها خواهی اقلیتحق کنند وبا ستم ملی را انکار یا تحریف می
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در جامعه روایات خود را  ،دهندجلوه می را به عنوان تهدید
گسترش دهند و بدین ترتیب وجدان جامعه را در قبال 

 الشتنیاز به یک  وضعیتاین  . تغییرها خفته نگه دارنداقلیت
 دارد.و فکری ی سیاسی رسانه و عرصه یجانبه در عرصههمه

بتوانند آزادانه صحبت کنند و باید تحت ستم  هایاقلیت
 . اکثریت بایدباشد هاآنی شنیدن صدای آماده اکثریت باید

و  گوش کند مسئوالنه و فعاالنهسکوت کند و قبل از هر چیز 
 کسانی که. را در خود تقویت کنددردی احساس همدلی و هم

م ه کنند آنهافکر می های اقلیت نیستند ومتعلق به گروه
ا ر ای از فروتنی درجهالزم است که شاید  ،تحت ستم هستند

گوش کنند که کنار بگذارند و  اینکه خودشان را ، وبیاموزند
 های مضاعفیها و ظلمستمچه  به اقلیتها های متعلقانسان

  اند.را تجربه کرده
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 ١امتیازگونه، قدرت و تفاوت
 آلن جانسون

 
را فراگرفته است در واقع مربوط به  »تفاوت«مشکلی که 

وجود امتیازگونه و توزیع نامتعادل قدرت -امتیازگونه و قدرت است
ی این مشکل در میراثی است زند. ریشهبه این مشکل دامن می

ایم، و  حال که اینجاییم، به ما تعلق دارد. که همگی به ارث برده
ه متعلق بکه  تقصیر ما نیست، اما حال .میراث از آِن ماستاین 

ماست، بر ماست که تصمیم بگیریم قبل از سپردن آن به 
 های بعدی، چگونه با آن کنار بیاییم.نسل

ی قدرت و امتیازگونه آسان نیست، پرده دربارهصحبت کردن بی
زنند. به نظر باره حرف میاینندرت دربه همین دلیل مردم به

                                                
این مقاله ترجمه فصل دوم از کتاب آلن جانسون است که با همین نام منتشر  .١

 .ترجمه شده است »امتیازگونه«به  Privilege لمهکدر این مقاله شده است. 
Johnson, Allan G. Privilege, Power, and Difference. Second edition. 
New York, NY: McGraw-Hill Education, 2006. 
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ممکن است  آید دلیل این امر ترس از هر چیزی است کهمی
های مختلف را گروه«های غالب شود و یا باعث نارضایتی گروه
توسط تر پیشها گروهاین  حتی اگر». علیه هم بشوراند

 ای که جامعه را به صورت کلی سازمانساختارهای امتیازگونه
ترس مانع دیدن  ، در برابر هم قد علم کرده باشند.بخشدمی

 در موردود و انجام هر کاری شآنچه در حال روی دادن است، می
 سازد.را ناممکن می نهفتهعمق واقعیتی که در 

 
 تفاوت مشکل نیست

ه واهی که تفاوت بنادیده گرفتن امتیازگونه، با ترویج این خیال
خودی خود مشکل است، ما را در وضعیتی غیرواقعی نگه 

تی وق ساز شود؛تواند مشکلتفاوت می البته، از جهاتیدارد. می
 ها راتقسیمات فرهنگی که گروه فراتر از  مردم در تالشند

ی مخصوص خود به شیوههر گروه کند که ای تنظیم میگونهبه
اران ها هز اما انسان .با هم کار کنندبرد، فکر کند و کارها را پیش 

عنوان امری معمول، سال است که بر این تقسیمات فرهنگی به
 رتفاوت، این پندای مربوط به  مقولهعی اند. توهم واقفائق آمده

دانند یا صورت طبیعی از آنچه نمیرایج است که مردم به
ظاهراً این امر گریزناپذیر است که شما فهمند، واهمه دارند. نمی

نکنید،  ها اعتماداز کسانی که مانند شما نیستند بترسید و به آن



آلن جانسون ||قدرت و تفاوت  ازگونه،یامت  

 
٥١ 

 

سویی و هم تان درخواهید یافت که همراهیو به رغم نیت خوب
 با افرادی که شباهتی به شما ندارند تقریباً غیرممکن است.

طور ، این ایده که هرکسی بهداردی عمومیتی که با وجود همه 
 ی فرهنگی است که بیشترسد یک افسانهتفاوت میطبیعی از 

 هستند خارج از حلقههایی را که از هر چیز، بیرون نگه داشتن آن
ها به صورت اتفاقی وارد حلقه شوند با آنکند و اگر بهتوجیه می

شود. حقیقت محض این است که جدید یا عجیب بدی رفتار می
و ناآشنا بودن چیزی دلیل کافی برای ترس ما از آن نیست. 

ها برای اولین بار به امریکای عنوان مثال، زمانی که اروپاییبه
چندان ها مواجه شدند آن ، از افرادی که باشمالی آمدند

به هاینترسیدند، و پاسخ معمول بومیان امریکا به این انسان
ی چیزبا آغوش باز بود(خوشامدگویی » متفاوت« آورحیرت یطرز

دانشمندان،  شان پشیمانی به دنبال داشت).که برای
(و طرفدارشان)،  نویسانگرها، مخترعان، داستاندرمانروان

ً صرفشناسان و یا ن، روحانیون، انسانگران، فیلسوفاکاوش  ا
راز چیزهایی فردی با حس کنجکاوی ساده، همگی به سمت رمزو

که احتماالً  -شوند. حتی کودکاندانند سوق داده میکه نمی
پذیرترین شکلی هستند که مردم  به آن صورت ظاهر آسیب

ها را دوست دارند، به همین دلیل به نظر ناشناخته -شوندمی
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شان این هستند که کودک نوپایکه والدین همیشه نگران است 
 آورد.اینک سر از کجا درمی

ً ترسناک نیست. اگر چیزی که ما از آن سر درنمی آوریم، ذاتا
مان نیست، ی ترسدانیم مایهکنیم، آنچه نمیاحساس ترس می

. دانیمکنیم میترساند چیزی که فکر میبلکه آنچه ما را می
یم دانی آنچه نمیاست که درباره هایی)تصوراتی(انگارهمشکل 

. تصوراتی مانند این که چه اتفاقی ممکن است داریمدر ذهن 
بیفتد یا چه چیزی پشت آن در بسته در کمین است یا چه در 

ً خالی در مقابل مان ذهن این مرد عجیبی که در قطار تقریبا
گونه فکر اینی چیزها دربارهما گذرد. و این که نشسته می

 ما یاد که با آن به دنیا آمده باشیم. کنیم، چیزی نیستمی
 گیریمطور که یاد می گونه فکر کنیم، همانگیریم که اینمی

ای ی دیگر چیزهحرف بزنیم و همهمان را ببندیم، چطور بند کفش
وبانی یادگرفتنی. اگر تفاوت و تنوع را دلیلی برای ترس و باعث

ایم کنیم، به این علت است که یاد گرفتهمی بروز مشکل تلقی
عنوان عامل ترس و دردسر فکر کنیم. ی چنین چیزهایی بهدرباره

که در دانشگاه دولتی واشنگتن به تدریس  ١مارشال میچل
گوید که مشغول است، از کودکانی می معلولیتمطالعات 

 هر شوند، امابه ویلچر من نزدیک می بدون هیچ تردید یا ترسی«

                                                
1.  Marshall Mitchell 



آلن جانسون ||قدرت و تفاوت  ازگونه،یامت  

 
٥٣ 

 

زیرا  گردند. چرا؟شوند ترسوتر میسال که این کودکان بزرگتر می
 ».ترسنددانند، میکنند میاند و فکر میاز آنچه آموخته

 
 ترسیم تفاوت: ما چه کسی هستیم؟

وش رگیرد. یک مباحث مربوط به تفاوت قلمرو وسیعی را دربرمی
ه از استفاددیدن تفاوت در جایگاه خود، کننده برای مفید و کمک

و جوی  ٢ی مریلین لودن(شکل یک) ساخته١»ی تنوعگردونه«
ی اجتماعی قرار در مرکز این گردونه شش مشخصه است. ٣روزنر

دارد: سن، نژاد، قومیت، جنسیت، توانایی جسمانی و 
خصوصیات فردی(چپ دستی/راست دستی، قد، و غیره)، و 

 ی دیگریهای بیرونی گردونه مشخصهدر حلقه گرایش جنسی.
های از جمله مذهب، وضعیت تأهل و والدینی، و شاخص

ی اجتماعی همچون تحصیالت، شغل و درآمد، قرار طبقه
تواند خود را هر کسی با نگاه کردن به گردونه می اند.گرفته

توصیف کند. اگر از مرکز گردونه شروع کنم باید بگویم من مَردم، 
جا دارم)، سفیدپوست(تا آن نروژی(تا آنجا که خبر-از نژاد انگلیسی

ی جنسی به (عالقه هتروسکشوال، هونه سالدانم)، پنجاهکه می

                                                
1.  diversity wheel 
2.  Marilyn Loden 
3.  Judy Rosener 
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هستم(تا  [غیرمعلول]بدون ناتوانی جسمیجنس مخالف)، و 
 توانم بگویم که من متأهلم،ی بیرونی میحال). با نگاه به حلقه

ی متوسط و شاغل با پدر و پدربزرگ هستم، و شهروند طبقه
ام، ستم. بیشتر عمرم را در نیوانگلند سپری کردهمدرک دکترا ه

 ی مبهمی از مسیحیتام. پیشینهاما در کشورهای دیگر نیز بوده
قرار بود زندگی معنویم را با سنت بخصوصی گره اگر دارم، اما 

گرویدم. مدت کوتاهی در بزنم، بیش از هر چیز به آیین بودا می
است که مدتی خوب ی ارتش خدمت کردم. نیروهای ذخیره

دست از خواندن بردارید و کاری را که من انجام دادم بکنید و 
 رسید.ب تانو با توجه به آن به درکی از خود چرخی در گردونه بزنید

کنید، ممکن است به همچنان که بر نتایج این تمرین تأمل می
این گرودنه  تان برسد(همچنان که به ذهن من خطور کرد)ذهن

ی خصوصیات فردی که خود از آن باخبرید، چیز زیادی درباره
تان و این که چه رویاها و تان، ظرفیت وجودیی فردیپیشینه

ی کند. با این وجود، این گردونه دربارهافکاری دارید، بیان نمی
زندگی هر کسی را شکل  انهواقعیت اجتماعی که قدرتمند

تصور  عنوان مثال،های زیادی برای گفتن دارد. بهدهد، حرفمی
از خواب بیدار شوید و دریابید که نژادتان با  فردایی صبح کنید

لمی ی فیآنچه هنگام رفتن به رختخواب بودید، تفاوت دارد (ایده
ای). یا فرض کنید جنسیت یا به نام مرد هندوانه ۱۹۷۰به سال 

تان تغییر کرده است(چیزی که برای شخصیت گرایش جنسی
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. این تغییرات نیا ولف رخ داد)ویرجی» اورنالدو«اصلی رمان 
ی درک و برخورد مردم با شما تأثیرگذار هستند؟ چگونه بر نحوه

ین تان بر خود دارد؟ ای نگرشنحوه بر چنین تغییراتی چه تأثیری
تان مانند جایی که در آن زندگی چگونه شرایط مادی زندگیامر 
ه طریقی دهد؟ از چمیکنید یا مقدار پولی که دارید را تغییر می

تان را بهتر کند؟ از چه طریقی اوضاع تواند زندگیاین تغییر می
 تان بدتر شود؟تواند برایمی

 ی ام.لودن و ِجی.نوشته ١ی تنوع. از کتاب نیروی کار امریکاگردونه. ۱شکل یک
 گروهیل. انتشارات مجدد با مجوز انتشارات مک۱۹۹۱گروهیل،انتشارات مک روزنر،

 
                                                

1.  Workforce America 
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ها، سعی کنید به فراتر از برای پاسخ دادن به این پرسش
هده تری را مشاپیامدهای آشکار بروید تا بتوانید چیزهای دقیق

عنوان مثال، اگر در حال حاضر کنید. به
باشید و صبح در حالی از خواب  گرا)هتروسکشوال(دگرجنس

شده باشید، گرا جنسهمتبدیل به فردی بیدار شوید که 
ها و مردها متفاوت خواهد تان نسبت به زنسیاحساس جن

تان، چه دیدی شد. اما این که مردم بدون توجه به جنیست
؟ شودنسبت به شما دارند و چه رفتاری با شما دارند، چه می

آیا مردم در مدرسه یا محل کار با شما رفتاری متفاوت خواهند 
در و پ تان با شما تفاوت خواهد کرد؟داشت؟ آیا رفتار دوستان

در  به همین ترتیب، تان چطور؟مادر و خواهر و برادرهای
صورت تغییر یافتن از جنسیت زن به مرد یا از مرد به زن، از 

 امریکایی، از نژاد آسیایی به نژاد-سفیدپوست به یک افریقایی
مجبور  کهسالم به فردی فردی غیرمعلول و التین یا آنگلو، یا از 

سفید است، چه تغییراتی را صایبه استفاده از ویلچر یا ع
ی تجربه خواهید کرد؟ بار دیگر بر پیامدهای اجتماعی، بر نحوه

قضاوت و برخورد مردم با شما، در صورت رویداد چنین 
ز ان باتروی هایی پیشتغییراتی، تمرکز کنید. چه فرصت

دهید؟ چه پاداشی هایی را از دست میشود یا چه فرصتمی
 گیرد؟یا نمی یردگسر راهتان قرار می
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ی فقط چند بخش از گردونه تغییر یافتنِ  برای بیشتر مردم،
اید. گیری تغییر نمشان به طرز چشمتنوع کافی است تا زندگی

های موجود در گردونه به ما نگویند که در اگر مشخصه حتی
گذرد، با این حال این مان  چه میروح ی قلب وکدهنهان

ها د، زیرا همین مشخصهدارنها اهمیت زیادی مشخصه
ای به دیگر مردمان و جامعه پیوند هستند که ما را به گونه

 توانند پیامدهای عظیمی به دنبال داشته باشند.میو دهند می
تنوع مطرح است فقط این ای که پیرامون بنابراین، مسئله

نیست که مردم با هم متفاوت هستند. مشکل در دنیایی به 
دهی شده که مردم را به ای سازمانبه گونهآید که وجود می

 پاداش لحاظ کردن یا محروم کردن، استفاده از تفاوت برای
اعتبار ساختن، ارج ، اعتبار دادن یا بیکردن یا تنبیه دادن

به  ارزش جلوه دادن،نهی یا بینهادن یا سرکوب کردن، ارزش
 کند.میترغیب  ،حال خود گذاشتن یا آزار دادن

های درج شده در مرکز خصوص در مشخصهبه این مسئله
 کیفیتتغییر هایی که کند؛ مشخصهصدق می گردونه
به اند(کرده، دشوار نکرده باشند بودن اگر غیرممکن یافزوده

تواند برای هر کسی در هر زمان که می جز مورد معلولیت
درست است که جراحی تغییر جنسیت در  اتفاق بیفتد).
و برای برخی از افراد این امکان وجود دارد که  دسترس است
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بدل «به نژاد یا گرایش جنسی متفاوت از آنچه هستند، 
با ازدواج کردن در روزی و بعد کامالً تغییر اما این ». شوند

 طالق گرفتن در روزی دیگر، یا پیدا کردن کار جدیدی که
. کندتان را ارتقاء دهد، فرق میجایگاه طبقاتی بارهیکبه

های دیگر گردونه، قسمت داخلی گردونه حاوی برخالف قسمت
نظر از این که چگونه بخواهیم صرف هایی است کهمشخصه

م با باید یاد بگیریبه هر ترتیب  خودمان را به دیگر بنمایانیم،
 کنیم. زندگی مانهای وجودیاین مشخصه

با این حال کنترل کردن قضاوت و درکی که از دیگران داریم 
پندارند با یک نگاه ساده ری دشوار است، زیرا مردم میکا

هایی همچون نژاد و جنسیت دیگران را توانند مشخصهمی
نژاد، جنسیت، سن،  ی، دربارهتعیین کنند. ما از سر عادت

دیگران ابزار عقیده  معلولیتگرایش جنسی، یا وضعیت 
 ١ها مبتنی بر فرضیات فراگیرکنیم. گاهی این برداشتمی

هستند مگر خالف  هتروسکشوالهمه  عنوان مثال،به -است
ماً آید، حتآن ثابت شود، یا آن که اگر کسی سفید به نظر می

سفیدپوست است. مردم معموالً بدون تأمل دست به چنین 
یا را کنند تا دنزنند و به این برداشت اتکاء میهایی میبرداشت

                                                
1.  blanket assumptions 
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که به  بینی ببینندپیشیافته و قابلعنوان مکانی سازمانبه
  .همین شکل در گذر است

ممکن است پی به این نکته نبریم که چطور چنین 
 مواجهها داریم، تا زمانی که با کسی هایی از آدمبرداشت

خصوص در های ما، بهبندیدرستی در دستهشویم که به
 ،ما بندی جنسیت یا گرایش جنسیدسته

در خیابان از کنار کسی عبور کنید که  عنوان مثال،د. بهجا نگیر  
ح نتوانید مرد یا زن بودن وی را تشخیص دهید، این ووضبه

تواند شما را قلقلک دهد و دائم فکرتان را به خود موضوع می
 مشغول کند تا زمانی که به قضیه پی ببرید.

ی وجود دو جنس را در جامعه فرهنگ ما فقط اجازه
ها مقایسه کنید ی دیگر فرهنگدهد(این فرهنگ را با برخمی

 و هر کس شناسد)،که وجود چندین جنسیت را به رسمیت می
درنگ گنجد بیدر قالب مرد بودن یا زن بودن نمیروشنی که به

به همین دلیل است که نوزادانی که  شود.تلقی می یک بیگانه
معموالً  آینددنیا می ی جنسیتی بهبا ترکیبی از هر دو مشخصه

های دستهدر یکی از دهند تا ل جراحی تغییر جنسیت میبا عم
ی فرهنگی زن یا مرد بگنجند. در مقابل، در میان تعریف شده

دکی اگر کو سرخپوستان ناواهو که از بومیان امریکایی هستند
 وضوح مرد یا زنآمد که بههای فیزیکی به دنیا میبا مشخصه
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  nadlerی جنسی سومی به نامبودنش مشخص نبود در دسته
 ی مرد یا زن بودنگرفت، جنسیتی که درست به اندازهقرار می

در برخی از قبایل بدوی بومیان امریکا،  شد.مشروع تلقی می
شان، های فیزیکیبه مشخصهافراد اجازه دارند بدون توجه 

ً مردان ممکن است  جنسیت خودشان را انتخاب کنند، مثال
 ابزار کنند.پوشیدن لباس زنانه  بینش معنوی خود را

ی ی جنسیت بر ساختار اجتماعی مبتنبیشتر طرز تفکر ما درباره
گرایانه رفتاری جنسعنوان مثال، این که رفتار هماست. به

ی شود، به متن فرهنگی بستگی دارد، طبیعی یا منحرفانه تلق
که آیا گرایش  شودمیهمچنان که این پرسش بزرگتر مطرح 

گر نوع انسانی که هستید و روشی که برای تعریف جنسی
 زندگی کردن دارید، است.

که معموالً تغییر در مرکز گردونه واقع  هایبنابراین مشخصه
تأثیرات سریع و در معرض بسیار سخت است،  هادادن آن

رار مان را عمیقاً تحت تأثیر قتوانند زندگیسختی هستند که می
» تنوعی«دهند. واضح است که گوناگونی فقط مربوط به 

ط کند. گوناگونی و تنوع فقنیست که این کلمه به آن اشاره می
 جوامع.ی آن باشد، البته فقط در برخی تواند دربارهمی

 
 
 



آلن جانسون ||قدرت و تفاوت  ازگونه،یامت  

 
٦١ 

 

 ساختار اجتماعی تفاوت
 

زمانی  ١نویس فقید امریکایی افریقایی تبار، جمیز بالدوینرمان
عنوان برانگیز را مطرح کرد که چیزی بهی بحثاین ایده

ود عنوان نژاد وجپوست و در کل چیزی بهسفیدپوست، یا سیاه
ید، ی امریکا بیاپیش از این که کسی به قاره« ندارد. وی نوشت

کا طول کشید تا امریکس سفیدپوست نبود، چندین نسل هیچ
 »کشوری سفیدپوست تبدیل شود.
ی ترین بیان، وی به یک جنبهمنظور بالدوین چه بود؟ به ساده

اساسی واقعیت اجتماعی اشاره داشت: بیشتر آنچه که ما 
کنیم یک ابداع و آفرینش تجربه می» واقعیت«عنوان به

عبارت دیگر، یک چیز ساختگی است، حتی فرهنگی است. به
 ما آن را چنین تجربه نکنیم. اگر
عنوان مثال، نژاد را در نظر بگیرید. بالدوین منکر این به

ی پوست از فردی به فرد دیگر واقعیت نیست که رنگدانه
متفاوت است. سخن وی این است که مگر اینکه شما در 

عنوان هایی را بهفرهنگی زندگی کنید که چنین تفاوت
ناسد، وگرنه چنین رسمیت بش های فاحش بهتفاوت

                                                
1.  James Baldwin 
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توان معنی هستند و میلحاظ اجتماعی بی هایی بهتفاوت
و، رایناز وجود خارجی ندارند. هایینوعی چنین تفاوتبه گفت
 هکه برترپنداری نژاد سفید را تجربه نکرد» پوستزن سیا«یک 

پوست بودن ای از سیاهتجربهداند یا است، خود را سیاه نمی
ون خود ندارد . بله او افریقایی است، آری او خود و افراد پیرام

 پوست نیست.یک زن است. اما یک زن سیاه
ی گذارد، یعنبا این وجود، وقتی این زن پا به ایاالت متحده می

ه گیرد، ناگهان بجایی که بر اساس نژاد، امتیازگونه شکل می
شود، زیرا مردم این جامعه وی پوست تبدیل مییک فرد سیاه

این  یکنند که دربردارندهتصب میک گروه اجتماعی منرا به ی
نام است، و در نتیجه با او رفتاری متفاوت خواهند داشت. به 

کند، یک همین ترتیب، همچنان که بالدوین استدالل می
کند دلیلی ندارد کشاورز نروژی تا زمانی که در نروژ زندگی می

ید، آحده میخود را سفیدپوست بداند. اما وقتی به ایاالت مت
کند اهمیت دیده شدن یکی از اولین چیزهایی که کشف می

همراه دارد،  ای که بهعنوان یک فرد سفیدپوست و امتیازگونهبه
بودن  »سفیدپوست«شود است. بنابراین این فرد مشتاق می

عنوان بخشی از هویت خود برگزیند و مطمئن شود که را به
 دیگران به آن اذعان دارند.

گوید که نژاد و تمامی رو بالدوین به ما مینایاز
ی هاهایی که در آن شکل گرفته است، سیستمبندیدسته
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ول ی اظلم و تعدی که در وهلهبیرونی برای امتیازگونه و  خاص
های دیدن یکی از راه اند، وجود ندارند.ایجاد شده هادر آن

امر است که ی واقعیت توجه به این یافتهماهیت ساخت
که در زمانی دیگر کنار  یک زمانها در ، با گنجاندن گروهچگونه

مختلف از نظر » نژادهای«گذاشته شده بودند، تعاریف 
ها توسط ها مدتعنوان، ایرلندیبهکند. تاریخی تغییر می

های انگلوساکسون حاکم بر انگلیس و ایاالت متحده پروتستان
دند، شرفته میپوست در نظر گغیرسفید» نژاد«عنوان یک به

ها و مردم کشورهای ها، یهودیان، یونانیهمچنان که ایتالیایی
ن شدند. بدیاروپای شرقی نژادهای غیرسفیدپوست تلقی می

ها به انگلیس و ایاالت متحده که از این گروهافردی ترتیب، 
پوستان کنار گذاشته کردند، همچون سیاهمهاجرت می

ین امر ا فیدپوستان بودند.شدند و تحت سلطه و استثمار سمی
ها ها قرنهای ساکن ایرلند که انگلیسویژه در مورد ایرلندیبه

. با کندکردند، صدق میعنوان نژاد فرومایه رفتار میها بهبا آن
 ها با رنگاین وجود نکته اینجاست که رنگ پوست ایرلندی

تمایز شد، غیرقابلتلقی می» سفیدپوست«پوست کسانی که 
 گر چیزی در این بین وجود داشته باشد، پوست بیشتربود. ا
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پوست دیگر  از ١»بورتر«هستند  نژاد ایرلندی افرادی که از
ها اهمیتی ی واقعی ایرلندیما رنگ چهرهااروپاییان است. 

نداشت، گروه نژادی غالب این اختیار فرهنگی را داشت که 
ن ایدلخواه تعریف نماید. بودن را به» سفیدپوست«مرزهای 

 کند.شود، صدق میتلقی می» نرمال«امر در تعریف آنچه 
پندارند، شاید برای بسیاری از کسانی که خود را سالم می

می ناتوانی جسی شگفتی باشد، اما ناتوانی جسمی و عدممایه
ت که ی دست جامعه است. این بدان معنا نیسنیز ساخته

توانایی حرکت دادن کامل پاها، تفاوت بین توانایی یا عدم
 »ساختگی« نوعی مفهومیبدون وجود هیچ واقعیت عینی، به

هایی توجه مردم چگونه به چنین تفاوتاین که اما  است.
نند کشان فکر میزنند و دربارهها برچسب میکنند و بر آنمی

ها رفتار راد با آنشان به افی نوع نگاهو چگونه در نتیجه
ً به ایدهکنندمی های موجود در فرهنگ یک سیستم ، کامال

 بستگی دارد.
مختلفی هستند و  ها دارای قدهایعنوان مثال، انسانبه

کمک  شوند بدونتلقی می» طبیعی و نرمال«بیشتر کسانی که 
ن به شاوسایل کمکی فیزیکی مانند صندلی یا نردبان دست

رسد. با وجود ناتوانی برای شپزخانه نمیهای باالیی آقفسه

                                                
1.  fairer 
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انجام کارهای ساده بدون وجود ابزارهای کمکی ویژه، این گونه 
این در مورد بیش از  شوند.تعریف نمی معلول عنوانافراد به

کند که بدون کمک عینک صد میلیون امریکایی نیز صدق می
شان نیستند. چرا؟ زیرا قادر به خوب دیدن چیزهای اطراف

قدرت تعریف نرمال  -های غالبمانند تمامی گروه -وه غالبگر
عنوان مثال، افرادی که برای رفتن به . در مقابل،دارد بودن را

 ییعن -کننداز یک مکان به مکان دیگر از ویلچر استفاده می
که بدون کمک ویلچر قادر به » برسند«به جاهایی  خواهندمی

 را ندارند که اجتماعیقدرت این  -ها نیسترسیدن به آن
، این تعریف کننددرون مرزهای نرمال بودن را شان شرایط

چیزی بیش از تجلی این واقعیت ساده است که در روند عادی 
ها و ها، اندازهها در طیف وسیعی از شکلزندگی، انسان

 شوند.شرایط جسمی و ذهنی ظاهر می
ه مردم نیز از طریق زبانی ک معلول بودن و غیرمعلول بودن

ود. شگیرند، ساخته میبرای توصیف این مفاهیم به کار می
عنوان مثال، وقتی کسی که قادر به دیدن نیست برچسب به
آید که کل وجودی وجود میه تصور ب خورد، اینمی» نابینا«

 به عبارت دیگر، ناتوانی در دیدن خالصه شده است. شخص در
ی که کسی هنگام. شودها میکوری تبدیل به هویت آن

یا » ماندهعقب«یا » چالق«یا » ی مغزیدیدهآسیب«
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رد افتد، فشود، همین اتفاق برایش میتوصیف می» ناشنوا«
ک ها به یتقلیل انسان شود و نه چیز دیگر.شمرده می معلول

ها را ها، آنبُعد واحد از آنچه هستند و مستثنی کردن آن
نرمال و « ، یعنی متفاوت از افراد»دیگری«عنوان به

، مرد، سالم) هتروسکشوالسفیدپوست، »(عادی
 یو فرودستی دوم بودن درجهکند و برچسب گذاری میعالمت
این اثر با به تصویر کشیدن افراد معلول  زند.ها میبر آن

در «ا ی» گرفتار«یا » محصور«ای که قربانیان درماندهعنوان به
هستند، و سپس » هادردها و رنج«برخی » حال رنج کشیدن از

نابیناها، -مانند ی غیرمتمایزها در یک طبقهچپاندن آن
تشدید  -های ذهنی، ناشنواها، و معلومانماندهها، عقبچالق

 شود.می
عدم توانایی دیدن یا شنیدن البته که استفاده از ویلچر یا 

دهد، و اشاره بر این که تأثیر قرار میزندگی افراد را تحت
ی دست اجتماع است، ساخته معلول بودنمعلول بودن و غیر 

یا یک دنبدان معنا نیست که چیزی غیر این جلو داده شود. اما 
یک  با فرد مانندرفتار کردن بین استفاده از ویلچر و فرق است 

انسان نرمال و عادی (که اتفاقاً برای رفتن به جاهای مختلف 
 برخورد کردن کند) و استفاده از ویلچر واز ویلچر استفاده می

مایه، کودن، فاقد توانایی دون با فرد مانند یک موجود نامرئی،
در فرد  معلولیتچیزی بیش از و  وابسته ،جنسی، منفعل
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و این تفاوت به خود معلولیت مربوط نیست بلکه  .ندیدن
مربوط به این است چنین تفاوتی چگونه در جامعه ساخته و 

، برای از این تفاوتونه چگمان شود و ما در ذهنپرداخته می
 بریم و در نتیجهبهره می ی خودمان و دیگران،فکر کردن درباره

 کنیم. چگونه با دیگران رفتار می
آنچه واقعیت ساخته شده توسط جامعه را بسیار قدرتمند 

نیم. کندرت چنین چیزی را تجربه میما بهکند این است که می
ت ی مانند نژاد یا جنسیای که فرهنگ ما چیزکنیم شیوهفکر می

ً شیوهرا تعریف می چیزها به در آن  که ای استکند صرفا
» ژادن«کنیم واقعاً چیزی به نام فکر می مفهوم عینی هستند.

 ویایگ کنیم به سادگیوجود دارد و کلماتی که ما استفاده می
اگرچه،  ».دارد خارجی وجود« هستند کهواقعیت عینی 

-نهدحقیقت این است که وقتی انسان بر روی چیزی نام می
آن چیز اهمیتی کسب  -معلولیتچه رنگ پوست باشد یا 

تر آن که، نام ساخته شده کند که پیش از آن نداشت. مهممی
ه ما ای کگیرد، به گونهبه سرعت مسیر حیاتی خود را پیش می

خالق آن نام  هاست ک فرایند اجتماعیاین کنیم فراموش می
ه ب» واقعیت«عنوان یک و شروع به رفتار با آن به بوده است

 کنیم. خودی خود می
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قبوالند که چیزی این فرایند همان چیزی است که به ما می
ً به مجموعه »نژاد«مانند  های واضح و بندیای از طبقهواقعا

گیرند، بدون توجه ها قرار مینامبهم اشاره دارد که مردم در آن
به این واقعیت که تعریف نژادهای گوناگون همواره در حال 

پوشانی مرزهای تغییر است و سرشار است از ناسازگاری و هم
یاالت متحده عنوان مثال، در قرن نوزدهم، قانون ابه نژادی.

وان عنتبار افریقایی داشتند را بهنوعی که بهکسانی  یهمه
یک  قانون«عنوان کرد، استانداردی که به شخصپوست مسیاه
 التحعنوان را به» سفیدپوست«شود، که شناخته می» قطره

ر دکرد. تعریف می» پوستانسیاه«خلوص مطلق در رابطه با 
وضعیت بومیان امریکا برای واجد شرایط بودن،  مقابل،

. دنمستلزم داشتن حداقل یک هشتم تبار بومیان امریکا بود
 ١چرا استانداردهای متفاوتی وجود داشت؟ آدرین پایپر

ود. ی اقتصادی باین امر عمدتاً یک مسئلهکند که استدالل می
 توانستند مزایای مالی را از دولت فدرالبومیان امریکا می

ای ه گونهب به نفع سفیدپوستانقانون بنابراین  مطالبه کنند،
 با این محسوب شدن دشوار شود.بومی امریکا  وضع شد که

 گرفت وقدرت را از وی می ،کسی پوست انگاشتنِ وجود سیاه
های فرد را از حق ادعا علیه سفیدپوستان، از جمله خانواده

                                                
1.  Adrian Piper 
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 بندیکرد. در هر دو مورد، طبقهاصیل سفیدپوست محروم می
های عینی داشت و در عوض نژادی ارتباط چندانی با مشخصه

 ای با قدرت و ثروت سفیدپوستان داشت. ارتباط همه جانبه
نژاد برای برچسب  کارگیریبهدر مورد این واقعیت همچنین 

ها در هنگامی که چینی کند.زدن به اقوام مختلف صدق می
قیمت به ایاالت متحده عنوان نیروی کار ارزانقرن نوزدهم به

غیرسفیدپوست را ها آن وارد شدند، دادگاه عالی کالیفرنیا
هایی که بیشترشان صاحب اعالم کرد. با این وجود، مکزیکی

ارت به تجها های زیادی در کالیفرنیا بود و با سفیدپوستزمین
 شدند.پرداختند، سفیدپوست محسوب میمی

ها دیگر کند، مکزیکیاشاره می ١امروزه، همچنان که پُل کیول
در بعضی مواقع «ها شوند و چینیسفیدپوست محسوب نمی

وقتی  شوند.محسوب می» به طور مشروط سفیدپوست
های غالب در مقابل هم قرار گیرند، گروه امتیازگونه و قدرت

هایی) کامالً میل به نادیده گرفتن چنین تناقضاتی(ناسازگاری
 ها بینجامد.ی آنبه تداوم امتیازگونه دارند تا زمانی که نتیجه

 امتیازگونه چیست؟

                                                
1.  Paul Kivel 
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ی امتیازگونه و تفاوت را درک نمایید، فرقی اگر بخواهید مسئله
راه  مانعباشید، اولین  گروه ممتاز کنند متعلق به کدامنمی

ً خودِ ایده هنگامی که مردم  ی امتیازگونه است.معموال
شنوند به گروه ممتاز تعلق دارند یا از چیزی مانند می

فع ن» ی مردانهامتیازگونه«یا » ی سفیدپوستامتیازگونه«
 ی آنچه متوجهشوند، یا دربارهمتوجه آن نمی برند،می
 به خود میدافعی کرده و حالت ت بانیتشوند احساس عصمی

های پرباری تبدیل شده است امتیازگونه به یکی از واژه .گیرند
 ادن و روشنکه نیاز به احیاء دارد تا بتوان آن را برای نام نه

انکار وجود امتیازگونه مانع جدی  .سازی حقیقت به کار گرفت
برای تغییر است، مانعی چنان جدی که یک فصل کامل را به 

دهد(فصل هفتم کتاب). اما قبل از خود اختصاص می
روی در این مبحث، بهتر است به درکی از معنای این پیش

 کلمه برسیم. 
پردازد، به توصیف این کلمه می ١همچنان که پگی مکینتاش

شود که یک گروه دارای چیز باارزشی وقتی مطرح میامتیازگونه 
باشد که از دیگران دریغ شود، صرفاً به خاطر گروهی که در آن 

موفق به یا  است قرار دارند، نه به دلیل کاری که انجام داده
 هایاگر هنگام سخنرانی، مردم صحبتاست.  انجام آن نشده

                                                
1.  Peggy Mcintosh 
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 به همان پوستی که همان سخنان رامن را نسبت به رنگین
تر بگیرند، در این صورت من از کند، جدیطریق بیان می

برم. این که یک زن ی سفیدپوستی نفع میامتیازگونه
 ی زندگیشتواند آزادانه دربارهمی هتروسکشوالپوست سیاه

رساند که ازدواج او با یک مرد صحبت کند این واقعیت را می
ها و زیرا لزبینگرایی است، ی دگرجنسشکلی از امتیازگونه

توانند بدون قرارگیری در معرض خطر، به نمی گراهاهمجنس
 شان را آشکار کنند.راحتی گرایش جنسی

ها، برای مردم نسبتاً آسان توجه کنید که در تمامی این نمونه
ند. شان غافل باشی تأثیر امتیازگونه بر زندگیاست که از نحوه

ی یک سخنرانی عنوان مثال، هنگامی که مردم بعد از ارائهبه
من التین یا  اگرکند که آیند، به ذهنم خطور نمینزد من می

ر یا تاالً رفتارشان با من انتقادیگرا بودم، احتمجنسزن یا هم
. کنمبود. در آن لحظه احساس ممتاز بودن نمی مثبتکمتر

هایی کنم کار خوبی انجام دادم و از پاداشفقط احساس می
 برم.که قرار است به همراه داشته باشد لذت می

وجود امتیازگونه بدان معنا نیست که من کار خوبی انجام 
معنای آن این باشم. این اعتبار و آبرو ق ام یا آن که الینداده

(یعنی افرادی آورم که بقیهاست که من چیزی را به دست می
 از آنی اجتماعی)که از هر لحاظ مانند من هستند به جز طبقه
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یابی من به امتیازگونه در این معنا، دست هستند. محروم
ی دستاوردهای من نیست، بلکه دارا بودن کنندهتعیین
دهد این احتمال را افزایش میونه قطعاً دارایی است که امتیازگ

ی که هر استعداد، توانایی و آرمانی که داشته باشم، نتیجه
خوبی برایم دربرخواهد داشت. به همین ترتیب، زن یا 

 ی پیامدها نیست، بلکه اینکنندهپوست بودن تعیینرنگین
 شود که شانس صحه گذاشتنبه چیزی تبدیل میها مشخصه

های این گونه افراد و درخور بر استعداد، توانایی و بلندپروازی
 پاداش بودنشان، کمرنگ خواهد شد. 

کند. لولیت صدق میدارای معاین امر همچنین در مورد افراد 
گیرند که افراد دارای افراد سالم اغلب فرض را بر این می

معلولیت فاقد هوش هستند و چیزی شبیه قربانیان نیازمند و 
توانند از خود مراقبت کنند و ای هستند که نمیدرمانده

ً به شرایط جسمی یا دستاوردها و وضعیت زندگی شان صرفا
نع ها یا موابه نوع رفتار با آنشان وابسته است و ربطی ذهنی

 گیرد ندارد.شان قرار مینگرشی که در سر راهیا  فیزیکی
سهولت آگاه نبودن از امتیازگونه یک جنبه از خودِ امتیازگونه 

یا در »(نعمت فراموشی«است که برخی آن را 
آگاهی مستلزم  نامند.می») ١معرفتی امتیازگونه«فلسفه،

                                                
1.  epistemic privilege 



آلن جانسون ||قدرت و تفاوت  ازگونه،یامت  

 
٧٣ 

 

رای ب افراد سطح پایینکردن به امر  توانایی تالش و تعهد است.
اجبار به بذل توجه به دیگران در قبال آن،  بدونتوجه به خود، 

های عنوان مثال، امریکاییی اصلی امتیازگونه است. بهجنبه
تبار مجبور هستند به سفیدپوستان و فرهنگ سفید افریقایی

 تها را به قدر کافی بشناسند تا موجباتوجه کامل نمایند و آن
ناراحتی سفیدپوستان را فراهم ننمایند، زیرا این سفیدپوستان 
 هستند که مشاغل، مدارس، دولت، نیروی پلیس و سایر 

ی امتیازگونه منابع قدرت را در اختیار دارند.ذخایر و 
دلیل اندکی به سفیدپوستان برای توجه به  سفیدپوست

گونه سفید چی های افریقایی تبار یا این که امتیازگونهامریکای
دهد. به عبارت دیگر، گذارد، میها تأثیر میبر زندگی آن

سفیدپوست بودن « دارد،همچنان که جیمز بالدوین بیان می
.» ی آن استدر امریکا معنای مجبور نبودن به فکر کردن درباره

ی مردانگی یا هر چیزی که توانیم همین سخن را دربارهما می
شد، بگوییم. بنابراین احساس مبنایی برای امتیازگونه با

که در پشت این تجمل نهفته است چنان قوی  ١یاستحقاق
ر توانند در براباست که مردان، سفیدپوستان، و سایرین می

امتیازگونه،  مسائل مربوط توجه به جلبترین حتی مالیم

                                                
1.  entitlement 
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د ما نبای«گویندطبقات ممتاز با خود میانزار کنند. احساس 
م، پاافتاده باشیبه این چیزهای پیش نگاه انداختنمجبور به 

 » این منصفانه نیست.
 دو نوع امتیازگونه

ی مکینتاش، دو نوع امتیازگونه وجود دارد. نوع اول به گفته
استحقاق «امتیازگونه مبتنی بر چیزی است که وی 

نامد، که شامل چیزهای ارزشمندی هستند می» ١نیافتهتحقیق
داشته باشند، مانند احساس ها را ی مردم باید آنکه همه

در فضاهای عمومی یا کار کردن در جایی که به آن  یتامن
اده شان ارج نهبه خاطر مشارکتاحساس تعلق داشته باشند و 

روه به گ نیافتهاستحقاق تحقیق شوند. با این حال، اگر یک
ود که شخاصی محدود شود، تبدیل به شکلی از امتیازگونه می

 نامد.می ٢»ت بدون استحقاقمزی«مکینتاش آن را 
توان بدون متضرر شدن کسی، مزایای در برخی موارد، می

عنوان مثال، اگر محل بدون استحقاق را از میان برداشت. به
ای تغییر یابد که هرکس به خاطر کاری که انجام کار به گونه

دهد ارج نهاده شود، آن امتیازگونه ناپدید خواهد شد، بی می
لب مجبور به ترک این حس شوند که به خاطر آن که گروه غا

شان در کار ارزشمند هستند. در این صورت استحقاق مشارکت
                                                

1.  unearned entitlement 
2.  unearned advantage 
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نیافته در دسترس همگان خواهد بود، و بدین ترتیب تحقیق
نخواهد بود. با این حال،  دیگر نوعی از مزیت بدون استحقاق

های در بسیاری از دیگر موارد مزیت بدون استحقاق به گروه
حاضر به اذعان به دهد که حتی تی مییک مزیت رقابب غال

آن نیستید، چه رسد به این که بخواهند از آن دست بکشند. 
ی خصوص در مورد سفیدپوستان و مردان طبقهامر بهاین 
کند، متوسط پایین صدق می یی کارگر و طبقهتر، طبقهپایین

قاتی بی طکه خیلی خوب از بهایی که بابت فقدان امتیازگونه
سروسامان دادن به زندگی و سر  از سختی کنند وپرداخت می

 اند به دست آوردند،کردن با آنچه تا اینجای زندگی توانسته
تواند چشم ی طبقاتی می. اگرچه، فقدان امتیازگونهآگاهند

ها را به این واقعیت ببندد که ارزش فرهنگی سفیدپوست آن
ها در بیشتر موقعیت پوست و زن بودنو مرد بودن بر رنگین

یابی اعتبار یا دهد که با خود ارزشها برتری میبه آن
دست کشیدن از این مزیت، میزان  شایستگی به همراه دارد.

کند. این امر به ویژه مردان رقابت را دو یا حتی سه برابر می
سفیدپوست، یعنی اقلیت در حال کاهش جمعیت ایاالت 

ی دهد. از دست دادن امتیازگونهمتحده، را تحت تأثیر قرار می
نژادی و جنسیتی زمین بازی را برای پذیرش زنان و 
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پوستان، یعنی گروهی ترکیبی که جمعیتش که با رنگین
 کند.اختالف زیاد بیشتر از مردان سفیدپوست است، هموار می

ی اعطاء سلطه«آنچه مکینتاش آن را -نوع دوم امتیازگونه
در مقابل گروه درت به یک گروه با اعطای ق -نامدمی» ١شده

عنوان مثال، الگوی رایج در رود. بهدیگر، یک گام فرتر می
گفتگو با زنان نقش کنترلی دارند، بر این فرض در مردانی که 

فرهنگی استوار است که مردان قرار است بر زنان سلطه یابند. 
ن تمایل به تمکی رسد بیش از حدپسر نوجوانی که به نظر می

نامیده شدن را به جان » بچه ننه«خطر  رش دارد،از ماد
خرد، به همین ترتیب، شوهری که به هر طریقی تحت امر می

یا بدتر از آن را) را به دوش »(ذلیلزن«زنش باشد اغلب لقب 
برای دختران چنین  یحالتچنین   ،مقابل ینقطهدر کشد. می

ین بودن توه» دختربابا«ننگی به همراه ندارد. در این فرهنگی 
شود، و این زبان برای زنی که تحت کنترل محسوب نمی

 آمیزی نیست.شوهرش است حاوی هیچ اصطالح توهین
ی نژادی ی اعطاء شده همچنین خود را در امتیازگونهسلطه

 ٢افریقایی الیس کوز نگار امریکاییروزنامه سازد.آشکار می
داستانی از یک وکیل امریکایی افریقایی، که در یک شرکت 

اوایل صبح شنبه برای  گوید. این وکیلگ شراکت دارد میبزر 
                                                

1.  conferred dominance تفویض شده   
2.  Ellis Cose 
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رود و نزدیک رسیدگی به برخی کارها، به دفتر کارش می
آسانسور با وکیل جوان سفیدپوستی که به تازگی استخدام 

 شود.شده روبرو می
 »  م؟تون کنتونم کمکمی«پرسدت مؤدبانه میمرد سفیدپوس

ند کدهد و سعی میشریک سرش را به عالمت منفی تکان می
از کنار وکیل جوان عبور کند، اما مرد سفیدپوست به طرف وی 

 ار  مرد در ساختمانپررنگ  دارد و آنچه که حال حضورگام برمی
 »تون کنم؟تونم کمکمی:«کندکشد تکرار میبه چالش می

تنها در این حالت است که مرد هویت خود را برای مرد جوان 
رود تا شریک بتواند عبور کند. سازد، که حاال کنار میآشکار می

مرد جوان سفیدپوست هیچ دلیلی برای حق دادن به خود برای 
به جز دلیلی که پنداشت تر را نداشت، کنترل مرد مسن

تواند به می دهد کهی نژاد سفید به وی میفرهنگی  سلطه
پوست دارد را نادیده راحتی هر مزیت طبقاتی که فرد رنگین

   بگیرد. 
تر مزیت بدون استحقاق معموالً در همان ابتدا اشکال مالیم

 ترین شکلی هستند کهکنند، زیرا این اشکال راحتتغییر می
عنوان مثال، طی کشند. بهها دست میهای ممتاز از آنگروه

 در ایاالت متحده های ملیگذشته، نظرسنجیی چند دهه
درصد سفیدپوستانی است که ی ی کاهش پیوستهدهندهنشان
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پوستان ابزار نسبت به رنگین های نژادپرستانهآشکارا نگرش
های آموزشی متنوعی که معموالً این روند در برنامه کنند.می

اب بازتها تمرکز دارند، بر بها دادن یا حداقل تاب آوردن تفاوت
بایست به جای اختصاص دادن میبه دیگر سخن -شودمی

ی نیافته فقط به گروه غالب، آن را به همهاستحقاق تحقیق
 افراد جامعه گسترش داد.

قدرت و توزیع نابرابر منابع  رابطه با انجام کاری در ،با این حال
به همین دلیل است که  ها، بسیار دشوارتر است.و پاداش

تر مزیت قوی ی اعطا شده و اشکالبه سلطهمباحث مربوط 
گیرند، و وقتی چنین بدون استحقاق کمتر مورد توجه قرار می

ص خصوشوند، اغلب بر تدافع خصمانه، بهمباحثی مطرح می
 ی طبقاتی کشمکشدر برابر کسانی که با فقدان امتیازگونه

 نمیلی برای کنار آمدزنند. احتماالً، این بیکنند، دامن میمی
بیش از هر عامل  دارتر امتیازگونه،ریشهتر و با اشکال جدی

 هایبرنامهسیاری از این دلیلی است برای آن که بدیگر، 
 نتایج محدود و کوتاه مدتی داشته باشند. فرهنگی متنوع،

 
 رسدامتیازگونه در زندگی روزمره چگونه به نظر می
ی خود پیشگامانههمچنان که پگی مکینتاش در کار تحقیقاتی 

ً نشان داد، امتیازگونه در جزئیات روزمره  ی زندگی افراد و تقریبا
های ذیل از شود. نمونهاجتماعی نمایان می تدر هر مناسب
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ی نژادی را مدنظر بگیرید. این فهرست به خاطر زیاد امتیازگونه
 ست.ا فهرستی بلندباالو متنوع بودن جزئیات زندگی مردم، 

 ً ی مرور سریع فهرست مقاومت کنید. در برابر وسوسهلطفا
ر دهایی که ممکن است وقت بگذارید و سعی کنید موقعیت

هر کدام از موارد فهرست رخ دهد را مشخص نمایید. همچنان 
خوانید ممکن است با خود فکر کنید چرا باید که فهرست را می

از مطالب فهرست حقیقت دارد،  کدامکه هر  مباور کن
ا ی هتروسکشوالصوص اگر خودتان سفیدپوست، مرد، خبه

ی این موارد هستم، سالم باشید. از آنجایی که من همه
 بگذارید به شما بگویم چرا این فهرست را باور دارم.

ی علمی های گردآوری شدهمبتنی بر داده مواردبرخی از این 
است، همچون آمار مربوط به درآمد افراد یا مطالعات مرتبط 

های بهداشتی گرفته تا مه چیز از دسترسی به مراقبتبا ه
داری در سیستم عدالت کیفری و تا میزان پولی که مردم جانب

د شواه حجمبر های دیگر آیتمکنند. برای ماشین پرداخت می
های متمادی مبتنی است که مردم از آوری شده طی سالجمع

 ین فهرستکنند. به ای زندگی در این جامعه بازگو میتجربه
درک کردن آنچه به احتمال زیاد در جهانی بدین گونه  منطقِ 

سئله ماین اگرچه  یافته اتفاق خواهد افتاد، را بیفزایید.سازمان
اما بسیاری از چیزهایی که ما درست واجد اثبات علمی نیست، 
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کنیم به لحاظ علمی و به معنای دقیق کلمه قابل تلقی می
 توانم به لحاظ علمیال، من نمیعنوان مثبه اثبات نیستند.
 ی وحشتناکیبرده بودن در یک مزرعه تجربه اثبات کنم که 

توانم شواهد زیادی در پشتیبانی از این ادعا می. اما است
های پیشین، خاطرات ها و بردههای بردهداستان -بیاورم

هایی که از شالق خوردن به های بردهدارندگان برده، عکس
های ها از زمانهای روزنامهداشتند، داستانشدت وحشت 

توانم زندگی در چنین داری، و مانند آن. من همچنین میبرده
با قرار دادن تمامی این شواهد در کنار  شرایطی را تصور کنم.

ً دورهی بردهتوان نتیجه گرفت که دورههم، می ی داری حتما
ت ن را ثابوحشتناکی بوده است، حتی اگر من دقیقاً نتوانم آ

 کنم. 
آید صرفاً نظرات شخص من نیست. بنابراین آنچه در ادامه می

ها بلکه با انواع مختلفی از شواهد بسیاری که طی سال
خواهید این شوند. اگر میپشتیبانی می اند،گردآوری شده

نتهای در ا» منابع« ببینید، به بخش به چشم شواهد را خودتان
 کتاب مراجعه نمایید.

دستگیر شدن سفیدپوستان نسبت به  احتمال •
پوستان کمتر است؛ اگر سفیدپوستی دستگیر سیاه
احتمال محکوم  نظر از جرم یا شرایط،، صرفشود

شدن وی کم است، و اگر محکوم شود، احتمال کمی 
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عنوان مثال، سفیدپوستان به. دارد که به زندان برود
کنندگان غیرقانونی مواد مخدر را درصد از مصرف ۸۵

دهند، اما کمتر از نیمی از کسانی که به تشکیل می
برند، اتهام مصرف مواد مخدر در زندان به سر می

 سفیدپوست هستند.
ای سوپراستار اگرچه بسیاری از ورزشکاران حرفه •

پوست در کل بازیکنان سیاه پوست هستند،سیاه
االیی استانداردهای ب ازنسبت به بازیکنان سفیدپوست 

ی ابا این حال بازی کردن در یک تیم حرفه .برخوردارند
تر سفیدپوست آسان» خوب و نه عالی«برای بازیکن 

 پوست مشابه وی است.از بازیکن سیاه
احتمال این که با درخواست وام سفیدپوستان در  •

پوستان موافقت شود، بیشتر است و مقایسه با سیاه
طور طی فرایند درخواست وام، احتمال این که همین

سفیدپوستان اطالعات ضعیف ارائه شود و یا این  به
 سردوانده شوند کمتر است.

ری پوستان پول کمتسفیدپوستان نسبت به رنگین •
دوم پرداخت های جدید یا دستبایت خرید اتومبیل
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به سفیدپوستان  ١گزینی مسکونی، و جداییکنندمی
امکان دسترسی به کاالهای با کیفیت باالتر از هر نوع 

 دهد.ت ارزان را میبا قیم
توانند انتخاب کنند که خواه از هویت سفیدپوستان می •

نژادی خود آگاهی یابند و یا آن را نادیده بگیرند و 
خودشان را بدون وابستگی به نژاد خاصی، صرفاً انسان 

 قلمداد کنند.
احتمال زیادی وجود دارد که سفیدپوستان محور  •

شته باشند هر ها را به دست گیرند و اجازه داگفتگو
 ها وطور مایلند گفتگو را پیش برند و از طرفی ایده

از جمله  شان در گفتگو جدی گرفته شود،مشارکت
ً ایده تر از طرف شخصی هایی که پیشاحتماال

پوست پیشنهاد شده و از سوی سایرین نادیده رنگین
 .اندگرفته یا رد شده

ً می • انان متواند بپندارند که قهر سفیدپوستان معموال
های دیگری که مورد های موفق، و چهرهملی، مدل

ها خواهند شوند، از نژاد آنتحسین عموم واقع می
 بود. 

                                                
1.  residential segregation 
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توانند به طور کلی فرض را بر این سفیدپوستان می •
شوند، به بگیرند که وقتی در انظار عمومی ظاهر می

ی آنچه انجام چالش کشیده نخواهند شد و درباره
ً به خاطر نمیدهند بازخواست می شوند، یا صرفا

 ی گروه نفرت قرار نخواهند گرفت.نژادشان مورد حمله
توانند فرض کنند که وقتی به خرید سفیدپوستان می •

ها مانند یک مشتری واقعی رفتار با آن روند،می
شود و نه مانند دزدان بالقوه یا افرادی که پولی برای می

ی خواهند خرید ندارند. هنگامی که سفیدپوستان م
چکی را نقد کنند یا از کارت اعتباری استفاده کنند، 
خیالشان راحت است که برای شناسایی هویت اضافه 
به دردسر نخواهند افتاد و بنا بر صداقت گذاشته 

 خواهد شد.  
های حاکم در حضور سفیدپوستان در دولت و حلقه •

ها به ها، و دیگر سازمانهای بزرگ، دانشگاهشرکت
 متناسبی باال است. طور نا

ها را از بیشتر سفیدپوستان درون جوامعی که آن •
های شغلی، بهترین مدارس، داشتن  بهترین فرصت

و بهترین خدمات اجتماعی منزوی نماید، جداگزینی 
 شوند.نمی
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سفیدپوستان دسترسی بیشتری به آموزش و  •
 های بهداشتی با کیفیت دارند. مراقبت

رد که به سفیدپوستان این احتمال زیاد وجود دا •
های های زودهنگامی برای نشان دادن تواناییفرصت

برای  عنوان نامزد بالقوهبهداده شود، یا  خود در کار
 یراهنمایبرای انجام کار ، شناخته شوند ارتقای شغلی

فرصت  در صورت شکست در کار و هدایت شوند،
ه ها داده شود، و اجازه داشته باشند بای به آندوباره

ی یادگیری نگاه کنند و نه عنوان یک تجربهشکست به
شان و ضعف این که شکست داللتی بر هویت وجودی

 شان باشد.نژادی
عنوان سفیدپوستان نگران این نیستند که نژادشان به •

 شان در کار به کاربینی شایستگیابزاری برای پیش
ان، که به خاطر نژادش نیستند ایننگران بسته شود یا 

ها احساس راحتی شان از کار کردن با آنهایتیمیهم
 خواهند داشت یا نه.

، های موفقیت را بپیمایندتوانند قلهسفیدپوستان می •
 زده شوند.ها شگفتآن که دیگران از موفقیت آنبی

سفیدپوستان مجبور به کنار آمدن با جریان  •
نما شدن نژادشان فرسای انگشتنشدنی و طاقتتمام

عنوان امری توانند نژادشان را بهها میآن نیستند.
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د تواننمسلم و عادی اتخاذ کنند، تا جایی که حتی می
ی بدون نژاد قلمداد شدن داشته باشند. برخالف تجربه
برخی از دانشجویان امریکایی افریقایی ای که تجربه

آید و طوری با کسی به سمت من نمی من دارند، تبار
عجیب » ایبیگانه«نگار من کند که امن رفتار نمی

هستم » باحال« ی این که من چقدرهستم، یا درباره
زند، یا کسی وتاب حرف نمیمتفاوتم با آبیا چقدر 

هستم، و » اهل کجا«خواهد بداند که من نمی
 کند تا به موهایم دست بزند.دستش را دراز نمی

مجبور نیستند در مشاغلی جا بگیرند که سفیدپوستان   •
در حالی که شود، دشان مشخص میبا نژا

یبانی پشتمرتبط با امور پوستان اغلب در مشاغل سیاه
ها در مشاغل فنی به کار شوند یا آسیاییمی جا داده

 شوند.گرفته می
ت پوسفیداین گونه نیست که سفیدپوستی با س •

دیگری اشتباه گرفته شود، انگار همگی شبیه هم 
شان شناخته باشند. سفیدپوستان بر اساس فردیت

عنوان افرادی با ها بهشوند، و اگر به جای که با آنمی
بندی های مجزا رفتار شود، همگی در یک طبقههویت
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قرار داده شوند، این را ») سفیدپوست«(همچون
 کنند. توهین به خود تلقی می

ه توانند انتظار داشتسفیدپوستان به طور منطقی می •
قوانین پیش طبق «کوشی و باشند در صورت سخت

 خواهد رسید، و هستند ی آن، به آنچه شایسته»رفتن
شکایت محق گزاری و گلهخود را در  نداگر به آن نرس

های نژادی دانند. این چیزی است که دیگر گروهمی
 توانند به واقع انتظار داشته باشند.نمی

ی مردان است، توجه در فهرست ذیل که مربوط به امتیازگونه
کنید که چگونه برخی از موارد موجود در فهرست نژاد در اینجا 

هم مختص این امتیازگونه موارد برخی شوند، اما تکرار می
 هستند.
ها و مشاغل سطح باال، مردان نسبت در بیشتر حرفه •

هستند.  به زنان استانداردهای شغلی کمتری را دارا
در مقایسه با وکیل » خوب و نه عالی«برای وکیل مرد 

تر زن با همان شرایط، یافتن شریک کاری آسان
 است.

های نو یا دسِت دوم پول مردان برای خرید ماشین •
 پردازند.کمتری می

کاری کند یا اشتباهی چیزی کمانجام اگر مردی در  •
تواند به طور میانجام داده و یا مرتکب جرمی شود، 
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کلی فرض را بر این بگیرد که این قصور به پای 
هایی که در مدرسه به شود. بچهجنسیتش نوشته نمی

کنند تقریباً ها شلیک میکالسیها و همطرف معلم
ی همیشه پسرها هستند، اما این واقعیت که همه

 ندرتیابد، بهها توسط مردان ارتکاب میاین خشونت
  شود. ای مهم مطرح میهعنوان مسئلبه

گیرند که قهرمانان مردان معموالً فرض را بر این می •
های مطرحی که های موفق، و دیگر چهرهملی، مدل

 مورد تحسین همگان هستند، مرد خواهند بود. 
توانند به طور کلی فرض کنند وقتی در انظار مردان می •

مورد  ، فقط به صرف مرد بودن،شوندعمومی ظاهر می
گیرند، و اگر قربانی این آزار یا توهین جنسی قرار نمی

شوند که در بازخواست نمیبه خاطر این موارد باشند 
 کردند.محله حادثه چه می

های حاکم در حضور مردان در دولت و حلقه •
ها به طور نامتناسبی های بزرگ و دیگر سازمانشرکت

 باال است. 
های فرصتن این احتمال زیاد است که به مردا •

شان در کار داده شود، هایزودهنگام برای بروز توانایی
ی ارتقای شغلی عنوان نامزدهای بالقوهیا آن که به
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شناخته شوند، راهنمایی شوند و در صورت شکست 
ها داده شود، و این فرصت را ای به آنفرصت دوباره

ی ای براعنوان تجربهداشته باشند که شکست را به
لمداد کنند؛ به جای آن که شکست داللتی یادگیری ق

در  جنسیتیباشد بر آنچه هستند و آنچه نواقص 
 وجودشان برجای گذاشته است.

یرند گمردان بیشتر از زنان افسار گفتگو را در دست می •
و این اجازه را دارند که گفتگو را به هر سو که مایلند 

شان در گفتگو جدی ها و مشارکتبکشانند و ایده
تر زنی ها را پیشته شود، حتی اگر همان ایدهگرف

مطرح کرده باشد و بقیه آن را رد کرده و یا نادیده گرفته 
 باشند.

شان برای برای مردان مسلم است که جنسیت •
که آیا مناسب محل کار  ی اینگیری دربارهتصمیم

شان از کار کردن تیمیهستند یا نه، و یا این که آیا هم
به کار گرفته  راحتی خواهد کرد یا نه،ها احساس آنبا 

 شود.نمی
یابند، بی آن که های موفقیت دست میمردان به قله •

ها شگفت زده یابی به این موفقیتسایرین از دست
  شوند. 
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پایان و فرسایشی مردان مجبور نیستند با جریان بی •
نوان عوپنجه نرم کنند (بهشان دستتوجه به جنسیت
 ه جذابیت جنسی دارند)مثال، تا چه انداز 

مردان مجبور نیستند خود را در طیف محدودی از  •
شان مشخص گردیده، جا مشاغلی که با جنسیت

هایی مانند روابط دهند، در صورتی که زنان در حوزه
اجتماعی، منابع انسانی، مددکار اجتماعی، آموزش در 
مدارس ابتدایی، کتابداری، پرستاری، کارهای دفتری و 

 شوند.جا داده میگری منشیهای سمت
به صورت کامالً منطقی انتظار داشته  توانندمی مردان •

به قوانین «باشند در صورتی که سخت کار کنند و 
، به آنچه سزاوار آن هستند دست »احترام بگذارند

خواهند یافت و اگر این گونه نشود به خود حق 
 دهند که دست به شکایت و اعتراض بزنند.می

 »مرد«عنوان استانداردهایی که برای ارزیابی مردان به •
شود با استانداردهای مورد استفاده به کار گرفته می
های دیگری همچون ها در نقشبرای ارزیابی آن

مشاغل، سازگاری و انطباق دارد. اما استانداردهایی که 
کنند اغلب با ارزیابی می» زن«عنوان زنان را صرفاً به

های اجتماعی ها را در دیگر نقشیی که آناستانداردها
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عنوان دهند، متفاوت است. بهمورد ارزیابی قرار می
و » مرد واقعی«زمان یک تواند هممثال، یک مرد می

موفق و پرخاشگر باشد، در حالی که اگر زنی  یک وکیل
عنوان وکیل موفق وکیل پرخاشگری باشد شاید به

ن قرار گیرد در باشد اما  وقتی مورد قضاوت دیگرا
 گنجد.معیارهای زنانگی نمی

متوجه فهرست ذیل که مربوط به گرایش جنسی است، در 
موارد مشترک با دو فهرست قبلی خواهید شد، اما مواردی هم 

 وجود دارند که خاص این شکل از امتیازگونه هستند.
شان را ها آزادند که روابط خصوصیهتروسکشوال •

اره با اش -گونه زندگی کنند آشکارا ظاهر سازند و بدین
شان، بازگو کردن به نام شریک زندگیکردن 

اند، ظاهر شدن با هم در انظار هایی که داشتهتجربه
شان در میز عمومی، قرار دادن عکس شریک زندگی

ت تمایال» رخ کشیدن«آنکه متهم به بی -محل کارشان
 جنسی شده یا در خطر تبعیض قرار گیرند. 

عنوان راهی ازدواج را به توانندمی هاهتروسکشوال •
ای طوالنی مدت انتخاب جهت تعهد برای داشتن رابطه

کنند، چیزی که از لحاظ اجتماعی شناخته شده و مورد 
حمایت جامعه است و مشروعیت قانونی دارد. این 
واقعیت حقوق اساسی همچون مزایای سالمت 
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همسر، توانایی به فرزندخواندگی گرفتن کودکان، 
های مالیات بر درآمد، و ث، ثبت مشترک اظهارنامهار 

گیری برای همسری که در وضعیت قدرت تصمیم
اضطراری پزشکی دچار ناتوانی است، را به 

 کند.ها اعطا میهتروسکشوال
توانند مطمئن باشند که خواه در میها هتروسکشوال •

جایی استخدام شوند، ارتقاء شغلی یابند و یا از کار 
شان، یعنی هیچ ربطی به گرایش جنسی اخراج شوند

 ای از وجودشان که قابل تغییر نیست، ندارد.جنبه
توانند بدون ترس از آزار دیدن یا ها میهتروسکشوال •

ی فیزیکی قرار گرفتن به خاطر گرایش مورد حمله
 شان، در انظار عمومی ظاهر شوند.جنسی

ی ها خطر محدود شدن به یک جنبههتروسکشوال •
خرند، گویی نوع شخصی واحد از زندگی را به جان نمی

 شود.شان خالصه که هستند در هتروسکشوال بودن
هایی عنوان انسانها بهتوان به آندر عوض، می

پیچیده که برحسب اتفاق هتروسکشوال نیز هستند 
 ها رفتار کرد.نگریست و با آن

ً برای هترو • ها مسلم است که سکشوالمعموال
ی های موفق، و دیگر چهرهاقهرمانان ملی، مدل
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سرشناسی که مورد تحسین عموم هستند، از 
 ها خواهند بود.هتروسکشوال

ه ک تصور کنند توانندها میبیشتر هتروسکشوال •
حکم دادن برای شان برای گرایش جنسی

شان در محل کار و یا این که آیا شایستگی
کند یا ها احساس راحتی میاز کار با آنشان تیمیهم

 گیرد.نه، مورد قضاوت قرار نمی
ها مجبور نیستند نگران این باشند که هتروسکشوال •

شان، گرایش برای تضعیف دستاوردها یا قدرت
شان به کار گرفته عنوان سالحی علیهشان بهجنسی
 شود.

توانند تلویزیون را روشن کنند یا ها میهتروسکشوال •
سینما بروند، و مطمئن باشند  به

هایی را ها)، اخبار، و داستانکاراکترها(شخصیت
شان ی واقعیت زندگیکنندهخواهند دید که بازتاب

 است.
توانند هر جا که بخواهند زندگی ها میهتروسکشوال •

آنکه نگران همسایگانی باشند که گرایش کنند، بی
  شمردند.میاپسند ها را نآن جنسی
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توانند در راحتی خیال آگاهی از ها میشوالهتروسک •
ها ی گرایش جنسی آناین که پنداشت دیگران درباره

 صحیح است، زندگی کنند.
در فهرست ذیل که به وضعیت ناتوانی و معلولیت ارتباط دارد، 

د که برخی از موارد با موارد موجود در دیگر یشومتوجه می
این شکل از ها مشترکند و برخی هم مختص به فهرست

 امتیازگونه هستند.
کنند یا از وضعیت  توانند انتخابافراد غیرمعلول می •

ناتوانی خود آگاه باشند و یا آن را نادیده بگیرند و به 
 عنوان انسان بنگرند.خود صرفاً به

با  هاییانسانهای غیرمعلول در چشم دیگران انسان •
تمایالت جنسی هستند که قادرند زندگی جنسی فعال 

ادر مداشته باشند، از جمله توانایی فرزندآوری و پدر و 
 بودن. 

افراد غیرمعلول دسترسی بیشتری به آموزش و  •
آید که کمتر پیش میهای بهداشتی دارند. مراقبت

های هایی که تواناییبر اساس کلیشه غیرمعلول افراد
در  یا وتفکیک شوند کم گیرند ها را دستآن

قرار داده شوند که به » اییآموزش استثن«های کالس
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شان را ی شکوفایی استعدادهای نهانیها اجازهآن
 ندهد. 

برای افراد غیرمعلول مسلم است که در محل کار و  •
آنکه نگران یابند، بیها جایگاه خود را میدیگر محیط

ارزیابی یا قضاوت شدن بر اساس تصورات و 
ی افراد معلول وجود فرضی که دربارههای پیشکلیشه

 دارد، باشند. 
ای های اولیهاحتمال این که به افراد غیرمعلول فرصت •

توانند انجام دهند، دادن آنچه در کار میبرای نشان 
ی ارتقای شغلی شناخته این که کاندیدهای بالقوه

ا های به آنشوند، یا در صورت شکست شانس دوباره
 ای برایشان حکم تجربهداده شود، و یا شکست برای

 انشیادگیری داشته باشند و نه حاکی از نواقص فردی
 باشد، زیاد است.

انتها و مجبور به تحمل موج بیافراد غیرمعلول  •
فرسای مورد توجه بودن به خاطر وضعیت طاقت

توانند وضعیت ها میشان نیستند. آنناتوانی
شان را چیزی عادی و بدیهی جلوه دهند، تا معلولیت

 حدی که انگار اصالً چنین چیزی وجود ندارد. 
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تواند درخواست کمک کنند، بدون افراد غیرمعلول می •
ها برای د کرد آنناین که مردم تصور خواه نگرانی از

 هر چیزی به کمک نیاز دارند.
به موفقیت دست یابند، توانند می افراد غیرمعلول •

آنکه مردم به دلیل انتظارات پایینی که از بی
گونه افراد برای سهیم بودن در جامعه های اینتوانایی

 زده شوند. دارند، شگفت
د پول کمتری برای خرید افراد غیرمعلول انتظار دارن •

 این افرادخودرو بپردازند، زیرا انتظار بر این است که 
ند و کمتر پیش بر در سالمت کامل ذهن به سر می

استفاده قرار آید که اجازه فریب خوردن و مورد سوءمی
 گرفتن به خود دهند. 

برای افراد غیرمعلول مسلم است که اگر سخت تالش  •
ی یش بروند، به آن شایستهکنند و طبق قواعد کاری پ

آنکه مجبور باشند بر یابند، بیآنند دست می
ه شان غلبی وضعیت تواناییهای موجود دربارهکلیشه

َ  مشاغلها در رود که آنمی کنند. احتمال کمی ست پ
و بدون ترقی گمارده شوند، آموزش شغلی ناکافی به 

دارند، هایی که نظر از تواناییها داده شود، صرفآن
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شان است حقوق دریافت کمتر از آنچه ارزش واقعی
 ها نیستند جدا شوند.کنند و از کارگرانی که شبیه آن

افراد غیرمعلول به احتمال بیشتر در گفتگو دست برتر  •
ی دارند گفتگو را پیش برند، نظرات و را دارند و اجازه

ود، شگونه افراد در گفتگو جدی گرفته میاین مشارکت
تر توسط فردی با معلولیت هایی که پیشمله ایدهاز ج

اند و سپس رد شده و یا نادیده گرفته پیشنهاد شده
 اند.شده

کنند که قهرمانان ملی، افراد غیرمعلول تصور می •
های سرشناسی که های موفق، و دیگر چهرهمدل
تحسین همگان هستند، وضعیت معلولیت  یمایه

 خود را در میان خواهند گذاشت.
تواند به مراکز اخذ افراد غیرمعلول در روز انتخابات می •

ای هدانند به دستگاهرأی مراجعه کنند، در حالی که می
 توانندمی گیری دسترسی خواهند داشت کهرأی
عنوان شهروند در خلوت و بدون کمک گرفتن از به

 دهی خود استفاده نمایند.از حق رأیسایرین، 
ً فرض • شان بر این است که افراد غیرمعلول عموما

شوند، کسی روند و در جامعه ظاهر میوقتی بیرون می
ی ناجور یا وغریب یا وصلهعنوان عجیبها بهآن به

شان مسلم غیرخودی نگاه نخواهد کرد. همچنین برای
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ای گونهها بهها و دیگر سازهاست که بیشتر ساختمان
ها را محدود طراحی نخواهند شد که دسترسی آن

تی وقشان بر این است که ند. افراد غیرمعلول فرضکن
خواهند از مکانی به مکان دیگر سفر کنند، به می

ونقل اتوبوس، قطار، هواپیما و دیگر وسایل حمل
 دسترسی خواهند داشت. 

توانند بر روی جدی گرفته نشدن افراد غیرمعلول می •
تار ها رفحساب کنند، اما نه این که مانند کودکان با آن

 شود. 
هایی در محیطید که افراد غیرمعلول آکمتر پیش می •

های سالمندان و مدارس (مانند خانهبا شرایط خاص
) جداسازی و های ورزشی خاصاستثنایی و برنامه

غلی، مدارس، شهای و از فرصتداری شوند، نگه
ی زندگی در های روزمرهخدمات اجتماعی، و فعالیت

 جامعه محروم شوند.
افراد غیرمعلول وقتی در تالشند تا در کار جا بیفتند یا  •

ها احساس راحتی نماید، شان در کار با آنتیمیهم
مجبور نیستند نگران این باشد که وضعیت جسمانی 

 آن استفاده شود. که دارند در کار علیه 
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آمده از سرشماری ایاالت دستهای بهطور که داده همان
دهند، یکی از بارزترین متحده و دیگر منابع نشان می

هر  وتوزیع نابرابر شغل، ثروت و درآمد  ،پیامدهای امتیازگونه
آنچه که به همراه دارد، از مسکن مناسب و مدارس خوب 

، عنوان مثالکافی، است. بهداشتی هب هایگرفته تا مراقبت
ی سفیدپوستان در هر سطحی از تحصیل که باشند، به اندازه

تند. هسزیر خط فقر  درآمدیا با بیکار  پوستاننیمی از رنگین
ی سطح متوسط سفیدپوست ثروت خالصی بیش یک خانواده

ی امریکایی افریقایی تبار دارد، و متوسط برابر خانواده ۱۴از 
سفیدپوستانی که تمام سال و تمام وقت کار  یدرآمد ساالنه

ی افریقایی تبار اهدرصد بیشتر از همان امریکایی ۴۴کنند می
ها ی التینبرابر بیشتر از درآمد ساالنه  ۶۰است. این عدد 

 سطوح پیشرفتاست. مزایای درآمدی سفیدپوستان در تمام 
 تحصیلی وجود دارد.

در طول سال و تمام عطف به نابرابری جنسیتی، مردانی که 
درصد درآمد  ۵۰کنند نسبت به زنان مشابه، وقت کار می

 د.نبیشتری دار 
افراد غیرمعلول در مقایسه با افرادی که دارای معلولیت 

ی دبیرستان و کالج را هستند، دو برابر شانس تکمیل دوره
دارند، دو برابر شانس بیشتر برای استخدام شدن دارند و در 
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راد معلول احتمال دارد که در فقر زندگی عین حال نصف اف
 بگذرانند. 

به کدام گروه صحبت کنیم، امتیازگونه نظر از این که راجعصرف
دهد تا سطح خاصی از به ظور کلی این اجازه را به مردم می

پذیرش، شمول، و احترام را در دنیا برای خود قائل شوند تا 
ً ی راحتی درون منطقهبتوانند  به فعالیت  یوسیعنسبتا
، ی خودامتیازگونه شانس داشتن چیزها به شیوه بپردازند.

قدرت تنظیم دستور کار در یک موقعیت اجتماعی و تعیین 
دهد. ها را افزایش میی اجرای آنقوانین و استانداردها و نحوه

ی دهد که دربارهمرجع فرهنگی این اختیار را میامتیازگونه به 
 .تکیه کندها به همان قضاوت همواره  دیگران قضاوت کند و
ی تعریف واقعیت و بازگو کردن تعاریف این امر به مردم اجازه

دهد. ها بگنجد، را میی آنغالب از واقعیتی که در تجربه
ست که ی این اگیری دربارهامتیازگونه به معنای توانایی تصمیم

چه کسی جدی گرفته شود، به چه کسی توجه شود، چه کسی 
گوست. و این که ر مقابل چه کسی و برای چه پاسخد

ی اجتماعی به فرد اعطا از برتری و اجازهپنداری مُحرز امتیازگونه 
 کند که بدون نگرانی به چالش کشیده شدن، طبق همانمی

 رفتار کند. پندار
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دهد در مسیر زندگی داشتن امتیازگونه این اجازه را به شما می
ثنی مستعنوان بیگانه، یا آنکه بهبی به حرکت خود ادامه دهید

که باید از جمع بیرون گذاشته شود و یا همیشه » دیگری«یا 
 ی حضور داشته باشد،هایی در جمع اجازهو شروط طبا شر 

ر د«کند،. همچنان که پل کیول اشاره میگذاری شویدعالمت
ترین پایهعنوان عضوی از دونایاالت متحده، یک فرد به

از آن میراثی به یادگار برده باشد، محسوب گروهی که 
این جمله بدان معناست که اگر شما اهل چندین » شود.می

گروهی که شأن و موقعیت شما را  نگروهی قومیتی باشید، آ
دهد، همان چیزی است که به احتمال زیاد با آن تنزل می
او نیمه «شوید، مانند جمالتی از قبیل گذاری میبرچسب

ندرت پیش اما به» او نیمه ویتنامی است«یا » یهودی است
ع، در واق». او نیمه سفیدپوست است«آید که گفته شود می

رِ تبا گونههنوز هم داشتن هر تر دیدیم، گونه که پیش همان
پوست کافی است تا در چشم بسیاری از مردم کامالً سیاه
هایی پوست محسوب شوید. مردم با برچسبسیاه

ترین گروهی که پایهوند که اشاره به دونشگذاری میعالمت
ا ی» دکتر زن«های به آن متعلق هستند، دارد. مانند برچسب

 وکیل«، اما هرگز عباراتی مانند »پوستی سیاهنویسنده«
ی که بندشنوید. هر طبقهنمی» سناتور مرد«یا » سفیدپوست

تواند برای موقعیت ما را نسبت به دیگران تنزل دهد می
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دن بر روی ما به کار گرفته شود؛ ممتاز بودن یعنی برچسب ز 
ادامه دادن مسیر زندگی با آسودگی نسبی از برچسب زده 

 نشدن.
برم، هنگامی که اصطالح امتیازگونه را در این کتاب به کار می

یا توانایی انجام کارهایی  بودن را از خوش شانس این اصطالح
ً برای فرد ارزشمند هستند، اما در فرهنگ جایگاه  که شخصا

عنوان مثال، داشتن کنم. بهارزشمندی ندارند، متمایز می
شانسی است هم چیز خوبی است، دوستان خوب هم خوش

 منداما شکلی از امتیازگونه نیست، مگر آن که به صورت نظام
ی ای اجازهبه عده ات اجتماعی،و بر اساس عضویت در طبق

ای دیگر چنین حقی نداشته عدهداده شود و  داشتن دوست،
باشند. همچنین چیزی مانند احساس آزادی در ابزار احساسات 
شکلی از امتیازگونه نیست، حتی اگر بسیاری از مردم آن را چیز 
خوبی بدانند و چیزی مجاز برای زنان باشد و مردان از آن بر 

دلیل این که بیانگری احساسی امتیازگونه نیست  د.حذر شون
چه بروز احساسات ممکن است برای سالمت آن است که اگر

فرهنگ مردساالری ارزش  و حال خوب داشتن مفید باشد،
کمی برای آن قائل است؛ در مقایسه با آن، خشن به نظر آمدن 

 های اصلیو همیشه بر احساسات خود کنترل داشتن از جنبه
شوند. امتیازگونه از گی مردساالری محسوب میمردان



 ۱۴۰۰ ردیبهشتا||  ومسشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٠٢ 
 

های اجتماعی است، و آنچه که در فرهنگ سیستم هایویژگی
اند توارزش باالیی برخوردار نباشد هرگز نمیاز یک سیستم 

عنوان نوعی از امتیازگونه را دارا باشد. شخصاً صالحیت بودن به
یک خوشنودم که هر زمان احساس نیاز کنم با خیال آسوده 

کنم، تصور موقعیتی که در آن انجام چنین سیر گریه می دلِ 
چه، کاری باعث ترفیع شأن و منزلت من شود، دشوار است. اگر

ها انجام چنین کاری درست هایی که در آنتصور موقعیت
 ی عکس بدهد، آسان است. نتیجه

اگر شما مرد یا هتروسکشوال یا سفیدپوست یا غیرمعلول 
واندن توصیفات بیان شده از امتیازگونه هنگام خ و هستید

این «گویید دهید و با خود میسرتان را به عالمت نفی تکان می
 ی، شاید به خاطر شیوه»کندها در مورد من صدق نمیگفته

امتیازگونه در زندگی  که نمایی استپیچیده و گاه متناقض
 بندد. اجتماعی به کار می

 نما(پارادوکس)متناقضعنوان امتیازگونه به
چه افراد های امتیازگونه این است که اگریکی از تناقض

ی آن هستند، اما اعطای امتیازگونه هیچ ربطی کنندهدریافت
افراد جامعه عنوان مردم جامعه ندارد. در عوض، به آن افراد به

ها پذیرای امتیازگونه هستند، تنها به این خاطر که دیگران آن
ها و طبقات اجتماعی امتیازگونه تلقی گروه را متعلق به

یشتر ب بودن(نَر بودن)ی مردکنند. به دیگر سخن، امتیازگونهمی
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من به خاطر آنچه  .ی مردهامردها است تا درباره یدرباره
ای ندارم. مرد بودن در این جامعه ممتاز هستم امتیازگونه

ق به شود، و من تنها زمانی که مردم من را متعلشمرده می
ی مرد بودن را دارا تشخیص دهند، امتیازگونه» مردان«ی طبقه

خواهم بود. بنابراین بر اساس این که مردم من را در کدام 
کنم، کنم و یا نمیگروه قرار دهند، من یا امتیازگونه دریافت می

 به من بدانند.مردم حتی چیز دیگری راجعآنکه بی
ل برای دریافت عنوان مثااین بدان معنا است که به

 ی مردان، مجبور نیستیدشده به جرگهضمیمهی امتیازگونه
واقعاً مرد باشید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که 

ق ای تعلی شایستهمردم را متقاعد سازید که شما به طبقه
در انگستان  ١عنوان مثال، فیلم شکسپیر عاشقدارید. به

ک یجایی که بازی بر روی صحنه افتد، اتفاق میی الیزابت دوره
(زنی که شکسپیر ٢بود. شخصیت ویوال برای مردان امتیازگونه

شود) بیش از هر چیز خواهان بازی بر روی عاشق وی می
صحنه است و در نهایت، نه با تغییر جنسیت و تبدیل شدن 

رد، عنوان یک فآمیز خود بهبه یک مرد، بلکه با معرفی موفقیت
بخشد. این تمام چیزی است که ه رویای خود تحقق میب

                                                
1.  Shakespeare in Love 
2.  Viola 
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 گرایان وجنسهم های مشابه،به روش .ستاندمیامتیازگونه 
ابند، گرایان دست یی دگرجنستوانند به امتیازگونهها میلزبین

ور ط شکار نکنند. همینشان را آگرایش جنسی به شرطی که
ری از های پنهان مانند صرع، بسیااشخاصی با معلولیت

کننده توانند دریافتها، و اختالالت یادگیری میبیماری
ی غیرمعلوالن باشند، به شرطی که وضعیت امتیازگونه

 معلولیت و ناتوانی خود را فاش نسازند.
همچنین اگر مردم فکر کنند که شما متعلق به گروه خاصی 

ی خود را از دست می دهید. گرایش نیستید، دیگر امتیازگونه
ی ن هتروسکشوال است که به من امتیازگونهجنسی م

کند، اما فقط در صورتی که مردم من هتروسکشوال را اعطا می
گونه بشناسند. اگر قرار بود به همه اعالم کنم که همرا این
ً از دسترسی به امتیازگونه گرا هستم،جنس ی فورا

(مگر آن که مردم نخواهند شدممیهتروسکشوال محروم 
یک هتروسکشوال هنوز حرفم را باور کنند)، حتی اگر در واقع 

اگر درکی از «کند بیان می ١همچنان که شارلوت بانچ باشم.
به  کنم به خانه روید وچیستی امتیازگونه ندارید، پیشنهاد می

افرادی که با  تان،اتاقی، خانوادههم-شناسیدهر کسی را می
تمایالت  رایاعالم کنید که یک کوئیر(دا -کنیدمی ها کارآن

                                                
1.  Charlotte Bunch 
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جنسی خارج از جنسیت) هستید. تالش کنید برای یک هفته 
بنابراین، وقتی صحبت از امتیازگونه به میان » کوئیر باشید.

کند واقعاً چه کسی باشیم. مهم آن است آید، فرقی نمیمی
دام ککه دیگران فکر کنند ما چه کسی هستیم، یعنی ما را در 

 دهند.اجتماعی قرار می یجرگه
ول ا این پارادوکس امتیازگونه چندین پیامد مهم به دنبال دارد.

های مردم و آن که، امتیازگونه بیشتر از آن که در شخصیت
این که نسبت به هم چه ادراک و واکنشی دارند ریشه داشته 

ها ریشه دارد. این بدان معناست که باشد، در جوامع و گروه
 ی امتیازگونه باشد، اینر قرار بر انجام کاری برای حل مسئلهاگ

طلبد. همچنان که کار چیزی بیش از تغییر دادن اشخاص می
 نویسد:ی مرد بودن میی امتیازگونهدرباره ١هری براد

عنوان دست این موضوع را روشن نماییم که چیزی به یدبا
شدن از سیستم » خارج«ی خود برای برداشتن از امتیازگونه

وجود ندارد. فرد همیشه درون سیستم است. تنها پرسش این 
آیا فردی که بخشی از سیستم است به شکلی عمل است که 

بیشتر کند که وضع موجود را به چالش بکشد یا آن را می
امتیازگونه چیزی نیست که بتوانم من آن را  نماید.م تحکی

                                                
1.  Harry Brod 
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بستانم و بنابراین این انتخاب را داشته باشم که آن را نستانم. 
ی تا زمان بخشد، وامتیازگونه چیزی است که جامعه به من می

 بخشد تغییر ندهم،رسومی را که امتیازگونه به من میکه من 
، و من دهدامه میاد امتیازگونه همچنان به دادن آنجامعه 

چند که مقاصد به داشتن آن امتیازگونه ادامه خواهم داد، هر
 خواهانه داشته باشم. واال و تساوی

های اجتماعی و مردم جامعه که این سیستم را سیستم
د، امتیازگونه را از طرق پیچیده ارتقا نکنسازی میپیاده

 ود.شهای بعد به این موضوع پرداخته میبخشند؛ در فصلمی
در حال حاضر، برای دسترسی به امتیازگونه نیازی به این 

م، دن کنیبونیست که ما خاص باشیم یا حتی احساس خاص 
ایم زیرا امتیازگونه از آنچه که ما هستیم یا کاری که انجام داده

طور که دیدیم، یک آرایش  گیرد. بلکه، هماننمی نشأت
برحسب اتفاق اجتماعی است که بسته به این است که ما 

ی توسط مردم جامعه در کدام گروه جای بگیریم و در نتیجه
 مردم چگونه با ما رفتار کنند. بندی،این طبقه

ی متناقض ممتاز بودن بدون داشتن حس امتیازی، تجربه
ای پیامد دوم این واقعیت است که امتیازگونه بیشتر مقوله

ول با اشخاصی ی ااجتماعی است تا فردی. امتیازگونه در وهله
 عنوان استانداردهای مقایسهها بهکار دارد که ما از آنسرو

ها را شناسان آنچیزی که جامعه -کنیماستفاده می
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های مرجع برای ایجاد نامند. ما از گروهمی» های مرجعگروه«
باال یا پایین بودن ما در  حسی از چگونه خوب یا بد بودن،

برای انجام این کار، کنیم. چیزها استفاده می کلیترتیب
ً در سلسله یم، کنمراتب اجتماعی به پایین نگاه نمیمعموال

بلکه به افرادی که در سطح خودمان یا باالتر از سطح خودمان 
نگریم. بنابراین اگر به کسی که در ایاالت متحده هستند می

کند خاطرنشان کنیم که شرایط زندگیش در فقر زندگی می
تری بهسیاری از مردم هند است، باعث احساس خیلی بهتر از ب

ند کشود، زیرا کسی که در ایاالت متحده زندگی میدر وی نمی
کند. در عوض، انتخاب نمی عنوان گروه مرجعمردم هند را به

یک امریکایی خود را با کسانی مقایسه خواهد کرد که از 
 نگرد که آیاهای کلیدی مشابه خود باشد، و به این میجنبه

 زندگیش بهتر یا بدتر از این گروه مرجع است.
از آنجایی که سفیدپوست بودن در این جامعه (ایاالت متحده) 

است، سفیدپوستان میل دارند خودشان را با دیگر  دارزشمن
مین پوستان. به هسفیدپوستان مقایسه کنند، و نه با رنگین

ند و کن ترتیب، مردان تمایل دارند خود را با مردان دیگر مقایسه
چه، این بدان معنا است که سفیدپوستان وقتی نه با زنان. اگر

کنند، تمایل ندارد به خاطر شان مقایسه میخود را با گروه مرجع
ت شان نیز سفیدپوسنژادشان ممتاز بودن کنند، زیرا گروه مرجع



 ۱۴۰۰ ردیبهشتا||  ومسشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٠٨ 
 

هستند. به همین ترتیب، مردان در مقایسه با دیگر مردها، میل 
شان ممتاز شمرده شوند، زیرا در اینجا سیتندارند به خاطر جن

برد. در ها را به جایگاهی باالتر از دیگر مردان نمیجنسیت آن
بی مراتاینجا یک استثنای جزئی در این مورد مربوط به سلسه

گرا وجود دارد، که جنساست که بین مردان هتروسکشوال و هم
را  شود مردان هتروسکشوال به احتمال زیاد خودباعث می

رو به لحاظ اجتماعی اینبه حساب آورند و از» مردان واقعی«
عنوان بودن به نَر تر تلقی شوند. اما حتی در اینجا، صرفباارزش

ا نیز گر جنسشود، زیرا مردان همشکلی از امتیازگونه تجربه نمی
 هستند. نر

تواند برای کسانی رخ دهد که از در این الگوها یک استثنا می
ی لحاظ جنسیت یا نژاد ممتاز هستند، اما به لحاظ طبقه

 یابند. این اشخاص برایبندی پایین میاجتماعی خود را در رتبه
در قعر طبقات اجتماعی،  ه شدندیدمصون ماندن از حس و 

کید بر جنسیت ممکن است از مسیر خود خارج شوند و  با تأ
 پوستانمفروض یا برتری نژادشان، خود را با زنان یا رنگین

 ورتص تواند بهعنوان مثال، این مقایسه میمقایسه کنند. به
آمیز مردانگی، یا تالشی آشکار برای قرار دادن زنان حس اغراق

، ساندن آزار از طریق، »در جای خود«پوستان یا رنگین
با زنان یا  حقیرآمیز یا پستخشونت یا رفتاری آشکارا ت

 ظاهر شود.، پوستانرنگین
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ی فرعی ممتاز بودن بدون آگاهی از آن این است که نتیجه
ً احساسی توان در طرف دیگر امتیازگونه بود، بیمی آنکه لزوما

وم شنعنوان مثال، من گاهی مینسبت به این حالت داشت. به
مورد ظلم واقع عنوان یک زن من هرگز به«گوید زن مثالً می

شود تا این ایده را که اغلب چنین چیزی گفته می» ام.نشده
 .وجود دارد به چالش بکشدمرد عنوان امتیازگونه اساساً چیزی به

ی ذهنی خود در رابطه با شود زن در تجربهاما این کار باعث می
تعلق داشتن به یکی از دو گروه اجتماعی(مرد یا زن) دچار 

ی اجتماعی (مرد بودن یا زن بودن) ن دو مقولهسردرگمی شود. ای
ی از جمله امتیازگونه-یکی نیستند.  یک زن به دالیل گوناگون

ی خانوادگی غیرمعمول یا صرفاً به خاطر جوان طبقاتی یا تجربه
ممکن است از قرارگیری در معرض بسیاری از پیامدهای  -بودن

 .د، خودداری کنددانای که مردان را ممتاز میزن بودن در جامعه
یا چنین زنی ممکن است توانسته باشد بر پیامدهای زن بودن 

حس نکند این پیامدها مانعی بر سر غلبه کند، تا جایی که دیگر 
راهش هستند. یا ممکن است درگیر انکار چنین عواقبی باشد. یا 

خبر خبر باشد(احتماالً بیشاید از مورد تبعیض واقع شدن خود بی
از این که زن بودن دلیل نادیده گرفتن وی توسط اساتید در 

درون ی ملکهکالس است) یا آنقدر موقعیت مادون خود را چنان 
کرده و پذیرفته باشد که دیگر آن را به صورت یک مشکل خود 
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د زیرا به شونن نادیده گرفته میکند که زنانبیند(احتماالً فکر می
حد کافی باهوش نیستند که چیزی بگویند که ارزش شنیدن 

ی چنین زنی مبتنی بر نظر از آن که تجربهداشته باشد). صرف
ی اوست و الزم نیست در واقعیت چیست، این فقط تجربه

نار ای کمه(از جمله وی) باید با آن به گونهتر که هاجتماعی بزرگ
این حالت مانند زندگی در  مطابقت داشته باشد.بیایند، 

از خیس شدن خود  کردن هوای بارانی و به نوعی مواظبتوآب
بارانی است، و خیس شدن چیزی است که  هنوز است. اینجا

 بیشتر مردم مجبورند با آن کنار بیایند. 
 کنداین تناقض که امتیازگونه لزوماً شما را خوشحال نمی

ها که احساس ردان با گفتن این حرفشنوم ممن اغلب می
شان در زندگی هایکنند یا به خواستهخوشحالی نمی

ها ی مرد بودن هستند. آناند، منکر وجود امتیازگونهنرسیده
زمان هم ممتاز و هم بدبخت توان همآورند که نمیدلیل می

امتیازگونه به معنای «گفت، طوری که مردی می، یا همان بود
ی چیزهای خوب است، اگر احساس خوبی نداری، داشتن همه

 » پس حتماً ممتاز نیستی.
این واکنش متداولی است که به تفاوت بین افراد و 

دانستن این که  شود.های اجتماعی مربوط میبندیدسته
از تعلق دارد، ی ممتکسی به یک یا بیش از یک طبقه

، یا »مرد بودن«یا » هتروسکشوال«، یا »سفیدپوست«
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زندگی واقعاً  دارد کهپرده از این راز برنمی» غیرمعلول بودن«
ی برای چنین کسانی چگونه است. تعلق داشتن به یک طبقه

ممتاز شانس فرد را به نفع انواع خاصی از مزایا و رفتارهای 
تعلق هیچ چیزی را برای هیچ کند، اما این ای بهتر میسلیقه

عنوان مثال، سفیدپوست کند. بهفرد خاصی تضمین نمی
ی اجتماعی باال متولد شدن، مرد بودن، و برخورداری از طبقه

را  یقیناً شخصهای ممتازی است که ترکیبی قدرتمند از مقوله
در صف دریافت تمام انواع چیزهای باارزش قرار خواهد داد. 

چیز را در بازار سهام از  تواند همهوز میاما چنین شخصی هن
دست دهد و مجبور شود در زیر پل روی یک تکه مقوا زندگی 
کند. با این وجود، حتی اگر امتیاز وابسته به نژاد، جنسیت، و 

ی اجتماعی برای این شخص خاص جواب ندهد، طبقه
عنوان یک واقعیت زندگی امتیازگونه هنوز به خودی خود به

 جود خواهد داشت. اجتماعی و
دلیل دیگری که چرا امتیازگونه و خوشحالی اغلب با هم جور 

ه آن کسانی ک برایتواند  مینیستند این است که امتیازگونه 
. دارا بودن امتیازگونه به معنای سهیم بر باشدهزینهرا دارند 

ی دیگران، مزیت و بودن در سیستمی است که به هزینه
 تواندکند، و این وضعیت میعطا میسلطه را به فرد ممتاز ا

وان عنبرند باشد. بهموجب ناراحتی کسانی که از آن بهره می
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 ی هنگفتی برای مردمی سفیدپوست هزینهمثال، امتیازگونه
ت دپوسیپوست دربردارد، و در بعضی سطوح مردم سفرنگین

آگاهی از این مسئله کلنجار روند. اینجا جایی که باید با 
گیرد و سفیدپوستان اغلب برای احساس گناه سرچشه می

 زنند.ندیدن آن به هر دری میخودداری از این حس و 
دارد،  ی خود رای مرد بودن هزینهبه همین ترتیب، امتیازگونه

نگی اد و در تالشند مردنکنوقتی مردان با مردان دیگر رقابت می
 به حساب آیند» مردان واقعی« یجرگهخود را ثابت کنند تا در 

باالتر بودن از  هیدر جایگاقرارگیری شدن و جدا ی و شایسته
بنابراین جای تعجب نیست که مردان اغلب  .باشند زنان

ناراحت هستند و این حس ناراحتی خود را به واقعیت مرد 
 .دهندربط میبودن 

 
 ی امتیازگونهروی دیگر سکه ظلم:

بندی اجتماعی که از امتیاز طبقاتی برخوردار در برابر هر طبقه
ی اجتماعی دیگر در رابطه با آن مورد است، یک یا چندین طبقه

به توصیف ظلم  ١گیرند. همچنان که مارلین فرایظلم قرار می
پردازد، مفهوم ظلم به نیروهای اجتماعی اشاره دارد که میل می
تا   ها دارند،آن٢به مردم و مهار کردن » فشار آوردن«به 

                                                
1.  Marilyn Frye 
2.  hold down 
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یابی مردم به یک زندگی ها را بسته و مانع دستوبال آندست
میل به باز کردن درهای  طور که امتیازگونه خوب شوند. همان

 .های فرصت داردمیل به محکم بستن درب فرصت دارد، ظلم نیز
های ظلم نیز مانند امتیازگونه حاصل روابط اجتماعی بین طبقه

شود افراد باعث میامتیازگونه و تحت ظلم است، که 
های شخصی متفاوتی از تحت ظلم قرار گرفتن داشته تجربه

»). امعنوان یک زن هرگز تحت ظلم قرار نگرفتهمن به«باشند(
ن بدان معناست که برای تحت ظلم بودن الزم است ضمناً ای

وستم تعلق داشته باشیم. به عبارت ی تحت ظلمبه یک طبقه
عنوان مرد تحت ظلم قرار بگیرند، توانند بهدیگر، مردان نمی

ت عنوان سفیدپوستوانند بههمان طور که سفیدپوستان نمی
ی سفیدپوست مورد ظلم قرار گیرند و یا در طبقه

عنوان بهی خود در طبقهتوانند نمی هاشوالهتروسک
تحت ظلم باشند، زیرا یک گروه فقط در صورتی  هتروسکشوال

شود که گروه دیگری وجود داشته باشد که تحت ظلم واقع می
تر همچنان که پیش رسانی بر این گروه را دارا باشد.قدرت ظلم

ً وقتی حس بندیدیدیم، مردم در طبقه های امتیازگونه قطعا
د. کننظالم بودن دارند، احساس بدی نسبت به خود پیدا می

به خاطر مسئولیتی که در قبال تأمین عنوان مثال، مردان به
نیازهای خانواده دارند، بار سنگینی بر دوش خود احساس 



 ۱۴۰۰ ردیبهشتا||  ومسشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١١٤ 
 

مردان «ر اثر این ضرورت که کنند. یا آن که مردان دمی
باید به جز ابراز خشم، از بروز احساسات دیگر » واقعی

خودداری کنند، احساس محدود شدن و حتی آسیب دیدن 
ای شان هزینهبرایچه دسترسی به امتیازگونه کنند. اگرمی

 این چیزی، دناحساس ظالم بودن کن دربردارد که ممکن است 
دهد و شان روی میآنچه برای ماهیتشود که ظلم نامیده می

 .کندرا تحریف می چرایی آن
ی گیرد که هزینهعنوان مثال، این واقعیت را نادیده میبه

مرد بودن بسیار بیشتر از مزایای آن است، در حالی  امتیازگونه
 ی زن بودن بیشتر از مزایای متناظر نیست.ی ظالمانهکه هزینه

به سمت این  ما را نینهمچ» ظلم«کاربرد نادرست برچسب 
کشاند که اگر زنان و مردان هر دو به دلیل استدالل غلط می

شوند، در این صورت ظلم شان تحت ظلم واقع میجنسیت
شود و یک جنس، باعث ایجاد تعادل در طرف دیگر می

ای حرف به میان آورد. توان از وجود هیچ امتیازگونهنمی
دان به خاطر بنابراین، وقتی سعی داریم بر روی دردی که مر 

(یا سفیدپوستان به خاطر نژادشان و مانند آن) جنسیت 
بنامیم یا صرفاً » ظلم«کشند برچسبی نهیم، چه آن را می

چگونگی درک ما از جهان  در بنامیم، تفاوت بزرگی» درد«
 کند.ی عملکرد آن ایجاد میمان و  نحوهاطراف
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ود مردان شهای امتیازگونه باعث میالبته که پیچیدگی سیستم
گرا یا معلول سجنپوست بودن یا همنیز، در صورت رنگین

ر، ظلم تی اجتماعی پایینبودن و یا تعلق داشتن به یک طبقه
ً به خاطر مرد بودن. به همین  را تجربه کنند، اما نه صرفا
ترتیب، سفیدپوستان ممکن است به دالیل زیادی تحت ظلم 

 یدپوست هستند. واقع شوند، اما نه به دلیل این که سف
توجه کنید همچنین به دلیل آن که ظلم ناشی از روابط بین 

امکان تحت ظلم واقع شدن توسط  طبقات اجتماعی است،
تواند ی خاص میخود جامعه وجود ندارد. زندگی در یک جامعه

توان این حس شوربختی را در مردم به وجود آورد، اما نمی
که از وجودی برخیزد  نامید، مگر آن» ظلم«حس شوربختی را 

ین ایک سیستم امتیازگونه قرار گرفته است.  قعر جدولکه در 
عنوان یک کل واحد اتفاق تواند در رابطه با جامعه بهامر نمی

بیفتد، زیرا جامعه چیزی نیست که بتواند امتیازگونه داشته 
سبت ن ممتاز دم جامعه با تعلق داشتن به طبقاتباشد. تنها مر 

تی که از امتیاز طبقاتی برخوردار نیستند، به دیگر طبقا
 گونه باشند.توانند اینمی

بت ی ممتازی که نسدر نهایت این که، تعلق داشتن به یک طبقه
نوان عظالمانه دارد، با بودن به رفتاریبه دیگر طبقات اجتماعی 

ال، عنوان مثفردی ظالم که رفتاری ظالمانه دارد، یکی نیست. به
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عنوان زنان بهبه ی اجتماعی عنوان یک طبقهاین که مردان به
کنند، یک واقعیت اجتماعی ظلم میی اجتماعی طبقهدیگر 

گوید که یک مرد است. اگرچه، این واقعیت اجتماعی به ما نمی
ها کند یا چگونه با آناص درباره زنان چگونه فکر یا احساس میخ

داختن ر باشد که نیاز به پ تواند تمایز ظریفیکند. این میرفتار می
ی این که ظلم چیست ی روشنی درباره، اما اگر بخواهیم ایدهدارد

کند، داشته باشیم، باید و چگونه در دفاع از امتیازگونه عمل می
 به آن بپردازیم. به صورت اساسی 

امتیازگونه و ظلم در  ناشی از آسیب سرایتحال که شاهد 
ممکن است احساس  زندگی مردمان جامعه هستیم،

ن مادر این باره چه کاری از دست« که درماندگی و حیرت کنیم
چنین احساسی به شما دست ها اگر اکنون یا بعد» آید؟برمی

 ُ  پردازد.یماین پرسش  پاسخ به ه سر بزنید که بهداد به فصل ن




