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 سخن اول
در این شماره از گاهنامه آراشما، دو مقاله کالسیک درباره 

 . شده استها منتشر مساله اقلیت
این مجموعه، بار دیگر به مفهوم امتیازگونه  اولمقاله 

های یکی از نوشته(پریویلج) پرداخته است. این مقاله 
مفهوم امتیازگونه است که نزدیک به پانزده کالسیک درباره 

در آن است که  نوشتهاهمیت این سال از انتشار آن می گذرد. 
کند تا نشان دهد زبان اکثریت، و کسانی که از تالش می

ونه تعلق به جامعه اکثریت برخوردارند، ساختاری پیدا امتیازگ
ان گیرد. در واقع زبهای اکثریت را نادیده مینهکه امتیازگوکرده 

اعضای ای را که اکثریت، امتیازهای ساختاری و ناعادالنه
 کند. د، پنهان میناکثریت دار امعه ج

 هکننده را در جامعما نیز می توانیم همین ساختار زبانی پنهان
خود تجربه کنیم. کافی است به یکی از اعضای جامعه اکثریت 

ر در برابها فارس(مثال یکی از مردان در مقابل زنان یا یکی از 
) یادآوری کنید که ها و ...ها و کردها و بلوچها یا ترکعرب
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امتیازی دارد که عضو جامعه اقلیت آن را ندارد. اولین شیوه 
 و پافشاری آنسازی مواجهه، انکار این امتیاز است و بعد عادی

 ونهگبر اینکه این امتیاز عادالنه است و اینکه او از این امتیاز 
 ری طبیعی است.برخوردار بوده ام

او حق طالق دارد و همسرش ندارد، مثال اگر به مردی بگویید 
ابتدا ممکن است اصال مساله طالق را نادیده بگیرد و ادعا کند 

ون قرار نیست که از که اصال چنین چیزی اهمیتی ندارد چ
نها جایی ندارد! در آهمسرش طالق بگیرد و طالق در زندگی 

گام بعد ممکن است بکوشد که وجود این امتیاز را بخشی از 
 ا ازخود ر  برخورداری دستگاه دینی یا فرهنگی توصیف کرده و 

 توجیه کند. را آن امتیاز 
مشابه همین مواجهه در مورد زبان فارسی تکرار خواهد شد. 

 حتی در جایی -اینکه زبان فارسی به زور در تمامی نقاط ایران
زبان رسمی واداری  -کس فارسی حرف نمی زندکه هیچ

وآموزشی است، امتیازی است که ابتدا امتیازبودن آن انکار می
سازی شده و طبیعی جلوه شود و بعد وجود این امتیاز عادی

های تاریخی هم جعل خواهد شد که داستان داده خواهد شد.
ریخ تا ا باید چنین باشد و این کامال طبیعی است و در طولچر 

 هم همیشه اینطور بوده است.
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در عمل موجب  است که یاین همان ساختار تبعیض
شود و در زبان، هایی برای اعضای جامعه اکثریت میامتیازگونه

 انجامد.سازی آن میبه انکار و عادی
نوشته جاشوا این شماره از گاهنامه آراشما، دوم مقاله 

شناس نامدار آمریکایی است. بیشترین جامعه فیشمن،
 هزار از شیب و بوده  تحقیقات او درباره مساله زبان و دوزبانی 

، آموزش دو زبانه و یزبانچندشناسی جامعه زمینهدر مقاله 
های لو بخش بزرگی از اولین تام هها نوشتتیآموزش اقل

او شناختی در این زمینه مدیون کارهای اوست. جامعهجدی 
 درگذشت. ۲۰۱۵سال ماه مارس در 

، شودمنتشر میآراشما  ترجمه آن در  ای کهفیشمن در مقاله
 شناختی از مفهوم اتنیسیتیکوشد تا تعریفی جامعهابتدا می

ارائه دهد. اتنیسیتی در ایران گاه به معنی قومی ترجمه شده 
رسد که تر این مفهوم، به نظر میکه با توجه به ابعاد پیچیده

کوشد تا ترجمه دقیقی نیست. فیشمن در این مقاله می
ا نیز ر  اتنیکیهای جوییبرتری مبتنی برهای نژادپرستی زمینه

جستجو کند. 
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  :و سکوت زبان
 ١هاهای امتیازگونهساختارآشکار سازی 
 ٣آدرین د. دیویس با همکاری ٢استفانی م. ویلدمن

                                                
از مجله  ۳۵و اولین بار در جلد  نگاشته شده ۱۹۹۵این مقاله در سال  .١

SANTA CLARA LAW REVIEW منتشر شده است.۹۰۵تا  ۸۸۱، صفحات 
فلوریدای جنوبی؛ دکترای استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه  .٢

؛ کارشناسی ۱۹۷۳حقوق دانشگاه استنفورد، تخصصی حقوق از دانشکده 
 ۱۹۷۰هنر از دانشگاه استنفورد، 

با تشکر ویژه از دانشکده حقوق دانشگاه سنت توماس، جایی که نسخه 
ارائه شد. بخش  ۱۹۹۴قبلی این مقاله به عنوان سخنرانی برگزیده در سال 

(ریچارد دلگادو،  ه انتقادی نژادها: لبه تیغنظریکوچکی از این مقاله در 
) وجود دارد. نسخه دیگر این مقاله در کتاب استفانی م. ۱۹۹۵ویرایش 

ویلدمن با همکاری مارگالین آرمسترانگ، آدرین د. دیویس، و ترینا گریلو 
های فاش شده: چگونه امتیازات نامرئی امریکا را به تحلیل امتیازگونهبه نام 

 ). ۱۹۹۶آمد (انتشارات نیویورک سیتی، به زودی  خواهدبرد می
دانشیار حقوق، دانشگاه امریکا، کالج حقوق واشنگتن، دکترای تخصصی  .٣

 حقوق از دانشکده حقوق ییل، لیسانس هنر از دانشگاه ییل
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من به کمک فکری دریافتی از دو همکارم، آدرین  :ویلدمن

کنم. هر سه ما برای حدود دو دیویس و ترینا گریلو، اذعان می
سال با هم کار کردیم، چندین مقاله مقدماتی برای بررسی 

رای ب» با همکاری«عبارت ها و فرودستی نوشتیم. امتیازگونه
نویسندگی این مقاله نشان دهنده نقش دیویس در 

است که » هاایسم«هایهای مربوط به زبان و دستهپاراگراف
در این مقاله به » من«ما با هم در مقاالت مقدماتی نوشتیم. 

کند. از همه افرادی که انجام این کار را ممکن من اشاره می
مارگالین آرمسترانگ، مارشا  خصوصا ،کنمساختند تشکر می

برزن، لورا براون، فیلیس براش، لیندا کالردی، جون کاربن، 
والتر کوهن، آدرین دیویس، ریچارد دلگادو، مری دانلوپ، 
ترینا گریلو، بِوِرلی هورشبرگ، فرانسی کندال، جولیان کاسا، 
جانت لی، چارلز لورنس، کریستین لیتلتون، مارتا ماهونی، 

رگارت راسل، ویل رامبل، لی رایان، ماریان چارز ریک، ما
شوسترم، ژان استفانسیک، مایکل توبرینر، کاترین ولز، و 

 اریک رایت.
یکی از همکاران من یک بار خوابی دید که من در آن 

امریکایی -همکارم، که افریقاییدر آن خواب،  ۱حضور داشتم.
است، در حضور مرد کامال سفیدپوستی که درصدد بوده او را 
مورد ظلم قرار دهد و قوه درک، انسان بودن و تعلق وی به 
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کرده که خودش باشد. در جامعه را انکار نماید، تالش می
بودم از طرف رویای او، من، یک زن سفیدپوست، سعی کرده

رد سفیدپوست و من طوری صحبت او صحبت کنم، اما م
 بودیم که گویا دوست من آنجا نیست.کرده

دانم دوستم این تصویر من را ناراحت کرد چون می
تواند از خودش دفاع کند. با دانستن این حقیقت، او می

ای دانست که حضور ناراحتی من را به خاطر شرکت در مکالمه
کنم این تصویر من را به این اما من فکر می ۲کرد.او را نفی می

هم ناراحت کرد که حاکی از نقش برتر من بود، نقشی  دلیل
 که من به آن اذعان نداشتم.

سفیدپوست بودن را توصیف  گونهدوستم امتیاز 
داد در ی که به من و مرد در رویا اجازه میاگونهکرد، امتیاز می

صورت خاصی، بین مورد دوستم و مسائل مربوط به نژاد به 
 مشترک ما به این معنا بود گونهخودمان، صحبت کنیم. امتیاز 

که گفتگوی ما برای تعیین این که دوستم نهایتا عضوی از 
وسیله سفیدپوست جامعه خواهد بود یا نه مهم بود. جامعه به

کدام از ما این شد، بدون این که هیچبودن ما تعریف می
ی لزوما از آن آگاه باشیم. این مطلب را بر زبان آوریم یا حت

حقیقت که ما هردو سفیدپوست بودیم به ما چیزی بیشتر از 
به ما زمینه  این موضوعداد؛ اشتراک در رنگ پوست می
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های ما برتری داد که به تفاوتمشترک مشخصی می
رای گیری ببخشید و ما را به شکل گروهی با قدرت تصمیممی

درون جامعه ما جای گیرد در تواند آن که چه کس دیگری می
 آورد. می

هنگام تعریف کردن رویایش، دوستم مرا به عنوان 
را دوست ندارد توصیف کرد،  و مبارزه فردی که کشمکش

کننده و نادرست بود، اما جوهری از توصیفی که بنظرم ناراحت
حقیقت در خود داشت. این درست است که من کشمکش را 

رم. بندارم؛ من از کشمکش درونی یا بیرونی لذت نمی دوست
و  باشدزندگی به نرمی جریان داشته دهممن ترجیح میکال 

ی رویارویمملو از . اما زندگی من همواره مردم با هم کنار بیایند
برای است، گرچه روشی که من های درونی بودهبا کشمکش

 است.جویانه هام به ندرت ستیز پیش گرفتهرویارویی در این 
وبرو ها ره با آنهایی که من در زندگیم هموار کشمکش

یافتن . من به دنبال هاستهستم در باره امتیازگونه
به انقیاد درآوردن سایرین  مبارزه باهایی برای استراتژی

. این آگاهی به ندرت به کشمکش درونی منجر هستم
ام در مورد شده ها روبروهایی که من با آنکشمکششود. می

ها محرومم، مانند که از آن ستهایی نیظلم یا امتیازگونه
گ فرهنیک مزایای جنسیتی یا یهودی بودن و نبودن عضوی از 

اند. ه، نبودغالب، یعنی به طرز عجیبی یا مسیحی یا غیرمذهبی
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 ارم،دی است که هایامتیازگونه مربوط بهها بلکه این کشمکش
 کهاینگرا بودن، و دگرجنس گونهاز جمله طبقه، نژاد، و امتیاز 

هماهنگ با اعتقاداتم در م را اگونهچگونه زندگی پر از امتیاز 
 های برابر و جامعه فراگیر به پیش برم.خصوص فرصت

ها به بهرحال، من نتوانستم در باره این کشمکش
ریف تعوقتی که پانزده سال پیش خواب خود را برایم  ،دوستم

 نقطه تمرکز زندگیم رادر آن زمان چیزی بگویم، زیرا من  کرد،
ن و حتی اگر ای بودم.تعریف نکرده گونهامتیاز  علیهبرمبارزه 

به عنوان  گونهکردم، توصیف امتیاز ها را درک میشمکشک
ت وقهیچن ، ماین وصفرسد. با تجمالتی به نظر می مشکلً 
ه بهاست هایی را که زندگیم مملو از آنم کشمکشنتوانست

به وسیله  گونهربط بدهم، چون معموال امتیاز  گونهامتیاز 
 است. غیر قابل تشخیص گونهصاحب امتیاز 

به عنوان آنچه که به طور  گونهبه جای توصیف امتیاز 
به عنوان آنچه که باید  گونه، امتیاز استخاص به ما اعطا شده

 .رسدبه نظر می استشدهدر تاروپود زندگی تنیده و باشد
وقتی که کسی به خاطر زن بودنم، با من متفاوت رفتار  بنابراین

ها به خاطر . یا وقتی که کالسشدم، متوجه میکردمی
کریسمس تعطیل شدند ولی نه به خاطر یوم کیپور (یکی از 

هزاران راهی . اما من متوجه شدممتوجه می اعیاد یهودیان)
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گرا سفیدپوست بودن، طبقه، و دگرجنس هایکه امتیازگونه
 کرد نبودم.تر میحرکت من در دنیا را آسانبودن 

 پس من شروع به توجه کردن نمودم.
ه ایی کهها و مقاالت بسیاری با قدردانی از کمککتاب

 شود.نموده است آغاز مینویسنده برای تکمیل اثرش دریافت 
فکری خودم به دو همکارم،  خواهم با اذعان به دِینمن می

که هر دو استاد حقوق و از زنان آدرین دیویس و ترینا گریلو، 
ر خاطدانم که اکنون بهمی رنگین پوست هستند، آغاز کنم.

این اهمیت برای من دوستی با آنان درک بیشتری دارم. 
رده نباید ناچیز شمصحبت درباره سیستم های قدرت  دوستی و

 شود.
کردم، یک در کالسی که یک زمانی تدریس می

ه همیش«امریکایی به این نتیجه رسید: -افریقاییدانشجوی 
برای مبارزه با نژادپرستی چه  پرسند کهسفیدپوستان از من می

ن لیبه عنوان او –ها این است توانند بکنند. پاسخ من به آنمی
قدم در این فرآیند طوالنی با یک رنگین پوست دوست 

 .»بشوید
این توصیه مهمی است، اما نگرانم درست 

ین دوستی با یک رنگ نشود. برای سفیدپوستان زیادی،فهمیده
اند خودشان را قانع ها توانستهپوست به این معناست که آن

یروزی پباشند، چون این دوست نشانه کنند که نباید نژادپرست 
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رد بیان ک شناسمهاست. خانم رنگین پوست دیگری که میآن
ها که دوستان سفیدپوست زیادی دارد ولی در مورد نژاد با آن

دوستان  زیراترسد وی از آسیب دیدن میکند. بحثی نمی
ارند پیش رو ددر رابطه با نژاد سفیدپوستش قمار کوچکتری را 

از عهده برآید. پس د در مقابل قمار بسیار بزرگی که او بای
 نظر کند.آسانتر است که کال از این مکالمه صرف

با در نظر گرفتن این مشکالت، اجازه بدهید که بگویم 
دوست « توصیه ساده ولی جدی قدر تحت تاثیر اینچرا این
بیشتر مایی که سفیدپوست هستیم  ام.قرار گرفته» بشوید
اد نژ کنیم. نژادی را سپری می جداسازیهای تحت تاثیر زندگی

، به این معنا که به داردنمود ای در بیشتر الگوهای محله
زندگی ما به عنوان همچنین است. مدارس هم منتقل شده

مان گرا عموما به وسیله گرایش جنسیجنسافراد غیرهم
تیم ی که دگرجنس خواه هسمایشود. بیشتر جداسازی می

ها اگر خواه، و با زوجگرجنستمایل به معاشرت با افراد د
ه بر آنچ کنیمخودمان زوج هستیم، داریم. نوعی که زندگی می

در دنیای پیرامونمان توان دیدن و شنیدنش را داریم تاثیر 
گذارد. بنابراین اگر تصمیم به داشتن دوستی از گونه می

متفاوتی دارید، باید بدانید این به آن معناست که باید روی 
 آنچه برای دوستتان مهم است کار کنید. کردن به گوشتوانایی 
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 دوست فرصتنه تنها دانشگاه محل خاصی است که 
فرصت گوش کردن آگاهانه کند، بلکه پیدا کردن را فراهم می

 را هم به وجود به بسیاری از افرادی که دوستتان نیستند
های مختلف به ویژه در یک این فرصت شنیدن دیدگاهد. آور می

 جای به حقوق اهمیت دارد و دانشکده حقوق را حتی دانشکده
قانون و عدالت نماد   کند.تبدیل میتری در یک دانشگاه خاص
در فرهنگ امریکاست. دانشکده  های عمیق و ماندگارارزش
باید بتوانیم در باره ساختارهای ن جایی است که در آ حقوق

کر تف حفظ یا محدود نمودن قدرتو نقش قانون در  امتیازگونه
 کنیم.

یک ن است قدرت مبا این وجود، قدرتی که دغدغه 
کنگره لجام گسیخته نیست. نشده یا یک مقام اجرایی کنترل

ای است که به وسیله ساختارهای قدرت بلکه قدرت امتیازگونه
در این من شود. ، و در عین حال درهم تنیده، حفظ میمجزا

 گرایش جنسیساختارهای قدرت نژاد، جنسیت، و به  مقاله
مانند طبقه، اعتقاد دینی، یا  یپردازم. ساختارهای دیگرمی

 شوندنامیده می توانایی»عدم«ها، که گاهی سایر توانمندی
ا هنیز باید مورد بررسی قرار بگیرند، اما من در اینجا به آن

 پردازم.نمی
من این بررسی را با داشتن بعضی از فرضیات آغاز 

خواند، فردی با حسن ی که این مقاله را میفردمعتقدم  کردم.
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براساس نژاد، جنسیت، گرایش  خواهدنمینیت است که 
اقتصادی، یا توانایی جسمانی تبعیض  داراییجنسی، دین، 

ن ، و ایدانم که تعصب و تنفر در دنیا وجود داردمیقائل شود. 
به هرحال، ها مبارزه کنیم. مهم است که با این بداندیشی

و سکوت:  زبان«با عنوان  ایکنم افرادی که مقالهفرض می
سعی د نخوانرا می» هاهای امتیازگونهآشکار سازی ساختار

من ». درست رفتار کنند«شان کنند در زندگی روزمرهمی
ها حتی برای مردم خواهم توضیح بدهم که چرا امتیازگونهمی

 هستند. غیر قابل تشخیصبا حسن نیت اینقدر 
ی که برای بحث در مورد تبعیض و بررسی زبانابتدا با 

این زبان  .کنمشروع می کنیمفرودستی استفاده می
د. در مرحله دوم به ساز می غیرقابل تشخیصها را امتیازگونه

هم دهای آن را توضیح میپردازم، شکلامتیازگونه میتعریف 
عد از . بکنمظلم را تأکید میو نیز  بررسی امتیازگونهو اهمیت 

ها که چگونه وجوه مشترک تبعیض دهمآن، نشان می
)intersectionalityپیچیده  وری تعاملبا یادآ ،توانند) می

ونه امتیازگ مفهوم ، بهساختارهای امتیازگونه و فرودست سازی
. سرانجام، با بررسی اهمیت عملکرد ندوضوح بیشتری ببخش

های درسمان بحث را خاتمه ساختارهای امتیازگونه در کالس
 دهم. می
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بعضی از تعاریف زبان و سکوت را در نظر بگیرید. 
است، با این وجود در حفظ ساختارهای  واضح مفهوم سکوت

اره اش کالمسکوت به نبودن صوت و قدرت بسیار مهم است. 
نتیجه قدردانی از آرامش یا نشانگر ن است . سکوت ممکدارد

عمیق باشد. همچنین ممکن است  عملکرد فرآیندهای ذهنی
سکوت حاصل ظلم یا ترس باشد. وجود سکوت، به هر دلیلی 

آنچه که که باشد، به معنای عدم انتقاد کالمی است. 
کنیم، به حفظ گوییم، آنچه که در موردش صحبت نمینمی

برای توصیف یا سخن گفتن در  اما انجامد.میشرایط موجود 
نیاز به استفاده از زبان داریم. این ساختارهای ناگفته  مورد

بت ها صحامتیازگونه بارهکنیم در که سعی میولی حتی زمانی
رک توانایی ما برای داز کنیم مانع کنیم، زبانی که استفاده می

وجود را به شرایط مکه شود میهایی ساختارهای امتیازگونه
  اند.وجود آورده

چگونه زبان ساختارهای امتیازگونه موجود را پنهان . ۱
 .سازدمی

بازتولید  در نتیجه و پنهان ماندنزبان باعث 
 ،شود. برای شروع صحبت در مورد فرودستیها میامتیازگونه

هایی مانند نژاد و جنسیت هایمان را به دستهدیدگاه
این کلمات جزئی از یک ساختار کنیم. بندی میدسته
 بریم وساختاری که بدون تفکر به کار می بندی هستند،دسته
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. نژاد و جنسیت، رسدی خنثی به نظر میشناساز لحاظ زبان
یم شنوفقط کلمات هستند. با این حال زمانی که می نهایتا،

: اولین سوالمان این استمعموال است، دار شدهفردی بچه
 پرسیم به جایچرا این سوال را می» یا دختر؟بچه پسر است «

» حال مادر و بچه خوب است؟«مثال بپرسیم:  کهاین
، به گفته فیلسوف »بچه پسر است یا دختر؟«پرسیم: می

دانیم چگونه با این ما نمی به این دلیل که، مریلین فرای
  ۳موجود جدید بدون دانستن جنسیتش ارتباط برقرار کنیم.

توانید با کسی بحث و گفتگو کنید تصور کنید چه مدتی می
ها جنسیت او را بدانید. ما افراد را درون این دستهکه بدون آن
 دنیای ما مبتنی بر جنسیت است. چوندهیم قرار می

که نادیده  همچنین دنیای ما مبتنی بر نژاد است، 
 سختذهنی مربوط به نژاد را  (تذکارهای) هایهگرفتن نکت

نیم، کبندی نژادی استفاده میما از زبان برای دسته نماید.می
 و نژاد دیگر سفیدپوستمخصوصا اگر سفیدپوست باشیم، 
ی یک دانشجو صدا کردننباشد. پروفسور مارژ شولتز در باره 

پروفسور شولتز وی را  ۴.نوشته است امریکایی -اسپانیایی
است. رودریگز بودهکرده، اما نام او آقای صدا  »آقای مارتینز«

ند؛ چون همان روز اهدانشجویان از اشتباه او عصبانی شد
، نام موکلی که »آقای هرناندز«استاد دیگری آقای رودریگز را 
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در . بودخطاب نموده ،هدر پرونده قضائی مورد بحثشان بود
رد صحبت ک پروفسور شولتز در این مورد جلسه بعدی کالس،

ما را به سمت  ندهای فکری ما،که چگونه اشتباه وی و فرآی
 اذعان نمود کهاو  برد.بندی برای فکر کردن به پیش میدسته
شیدن کرنج در نتیجه سازی و منجر به کلیشه ینداین فرآ چگونه

شود. همه ما در این دنیای مبتنی بر نژاد و جنسیت، می افراد
رت را به صو فهم یکدیگرکه  کنیمزندگی می هاییدرون دسته

 سازد.یک کل مشکل می
های کلی مانند نژاد و جنسیت برطرف مشکل با واژه

مانند ورودی تونلی  ،ها تصویریشود. هرکدام از این دستهنمی
ها را دربردارد. نژاد اغلب با های مختلف، به زیردستهفلشبا 

اگرچه نژادهای دیگری نیز شود، سیاه و سفید تعریف می
. گاهی به سفیدپوست و رنگین پوست اکتفا وجود دارند

شود، برای مثال های هر یک ذکر میشود؛ گاهی هم دستهمی
کایی، امری -امریکایی، آسیایی -امریکایی، اسپانیایی-افریقایی

(سرخپوستان)، و امریکایی سفیدپوست، اگر  مریکایی بومیا
 تلیسیعنی اصال سفیدپوست ذکر شود. تمام این کلمات، 

های برابر به در ظاهر خنثی و مانند عنوانهای نژادی، زیردسته
در  یکدیگرمانند هها رسند. اما هرقدر این زیردستهنظر می

 خنثی و بدون جانبداریهرقدر با لحنی و شوند، لیست گنجانده
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 که سازندبیان شوند، این کلمات ساختار  قدرتی را پنهان می
 دهد.ها میسفیدپوستبه  امتیاز را آن ساختارً 

اکی که ح رسدجنسیت نیز یک دسته خنثی به نظر می
های مرد و زن است. بنابر پیشنهاد یک مقاله علمی از زیردسته

تری از ممکن است توصیف دقیقجدید پنج نوع جنسیت 
ر تری دسنگین ساختاری اما منفعت آناتومی انسان باشد،

های به ظاهر خنثی، مرد دسته ۵تصویر دو جنس وجود دارد. 
که بخشی از ساختار قدرت  ،، امتیازبخشی به مردان راو زن

. سعی کنید در مورد برخی از سازدجنسیتی است، پنهان می
های جنسیتی برابر مثل شاه و ملکه، پرنس و پرنسس عنوان

یابید که زن و مرد در تصویر فکر کنید و به سرعت درمی
 برابر نیستند. هایفرهنگی ما عنوان

با قاطعیت در مورد شاعر و منتقد اجتماعی آدرین ریچ 
به عنوان بخشی از ساختار قدرت خواهی اجباری دگرجنس

تقریبا به هرجایی که بنگریم،  ۶نگاشته است.جنسیتی 
شود. در خواهی به عنوان هنجار متعارف تصویر میدگرجنس

به معنای  ، زوج مپیکالدر رقص روی یخ  همراه با اسکیت
 ۷شود.می تیمی متشکل از یک زن و مرد درنظر گرفته

گوید آنچه در همه جا شیوع دارد. ریچ میخواهی دگرجنس
خواهی بر . دگرجنسگراهاستجنساست وجود هم غیرعادی
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م بریکلماتی که به کار می هر نوع رابطه دیگری امتیاز دارد.
حاکی از که لزن و شوهر خنثی نیستند، بیا مانند ازدواج، 

 هستند.خواهان امتیازبخشی به دگرجنس
فرهنگ ما صحبت در مورد طبقه اقتصادی را منع 

گرچه نیازهای اساسی انسان مانند خوراک، پوشاک و ا. کندمی
دسترسی به پول وابسته است، این نیازهای  یاپناهگاه به پول 

. شونداساسی تنها به عنوان مسئولیت فردی شناخته می
یرعادی بازگشتی غ امتیازگونه مبتنی بر دارایی اقتصادیمفهوم 

 ،زادگانبه گذشته که کشورهایی با حکومت مطلقه، اشراف
افراطی و ای یا ایدهو آورد بردگان، و رعایا را به خاطر می

کهن هم  گان. با این وجود حتی واژ رسدبه نظر می خطرناک
خواهد در دسته فقیران چکس نمیدهد که هینشان می

ئی نامر (ندارها) قرار بگیرد. بنابراین ساختار قدرت اقتصادی 
 آورد.داشتن امتیاز میداند که پول نیست زیرا هرکسی می

قابلیتاز طریق  افراد البته این افسانه هم وجود دارد که همه
این افسانه اما . دارند را دسترسی به قدرت امکان های فردی

ی بودن ساختارهای قدرتی اقتصادی از نامرئ برابر هایفرصت
 کنند.ن آرمان جلوگیری میکه از تحقق آ کندحمایت می

سایر کلماتی که برای توصیف فرودستی استفاده 
ها کنیم نیز موجب پنهان کردن عملکرد امتیازگونهمی
ای از اصطالحاتی مانند . مردم به طور فزایندهشوندمی
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برای توصیف  )sexism(جنسیو تبعیض  )racism(ادپرستیژ ن
-ها (. زبان ایسمکنندرفتار نابرابر و تداوم قدرت استفاده می

ismsآمیز است. اما ) روشی برای توصیف رفتار تبعیض
 دار به عنوان عالمت اختصاری برایواژگان ایسماین استفاده از 

 دارد.دربر زا چند مشکل جدی را رفتار نامطلوب و آسیب توصیف
ند کنژادپرست نامیدن افراد این رفتار را فردی میاوال، 

و ساختار بزرگتری که افراد درون آن قرار دارند را نادیده 
پنهان . نژادپرست نامیدن یک فرد این واقعیت را انگاردمی
دهد که از لحاظ تی تنها جایی رخ میادپرسکه نژ سازد می

ر این ام ایت قرار بگیرد.فرهنگی، اجتماعی و قانونی مورد حم
هایی نیرو در نظر گرفتن به جای ،سازدتقصیر را متوجه فرد می

کند را شکل ای که فرد در آن زندگی میکه فرد و جامعه
ها این به آن معناست که آن. برای سفیدپوستان اندداده
ران نگ نانبشوند. آخواهند نژادپرست نامیدهدانند که نمیمی
که هستند که چگونه از این عنوان اجتناب کنند به جای آن این

 .نگران نژادپرستی ساختاری و چگونگی تغییر آن باشند
های بزرگتر نژاد، جنسیت دوما، زبان ایسم ها بر دسته

 حاکی از آن استها تمرکز دارد. زبان ایسمو گرایش جنسی 
 جودهای بزرگتر دو نیمه به ظاهر خنثی وکه درون این دسته

از طریق این  ن،بنابرای های برابر در یک آینه.دارد، نیمه
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و  خواهسفید و سیاه، زن و مرد، دگرجنس پردازی زبانی،قرینه
های برابر در نظر زیربخشبه عنوان گرا جنسهم

ها به این موضوع توجه شوند. در واقع، اگرچه دستهمیگرفته
 گراجنساه و همخوندارند، سفید و سیاه، زن و مرد، دگرجنس

در جامعه برابر نیستند. بنابراین، نحوه تفکر و بیان ما در 
 پایه و اساسها که ها و زیردستهخصوص این دسته

، های برابرها به عنوان بخش، با درنظر گرفتن آنهاستایسم
 ازد.سالگوی فرادستی و فرودستی درون هر طبقه را پنهان می

ایسم به خودی خود این توهم را  عبارتهمچنین، 
کند که الگوهای فرادستی و فرودستی یکسان و قابل ایجاد می
که اگر فردی  حاکی از آن است ایسم . زبانهستند جابجایی

موقعیتش  دچار فرودستی شده،شکلی از ظلم  به واسطه
ز ساختار یا شکل دیگری ابه واسطه شبیه فرد دیگری است که 

 فردی که به شکلیبنابراین، است. دستی شده دچار فروظلم 
خود را به عنوان فردی بیند که نیازی نمی است، فرودست
رای ب در شکل دیگری ببیند.ظالم، یا ذینفع از ظلم، احتماال 

مثال، زنان سفیدپوست، به واسطه داشتن یک ایسم که 
 )sexismتبعیض جنسی (–کند موقعیت آنان را توصیف می
رستی ادپکه به واسطه نژ  نباشند ممکن است متوجه امتیازاتی

آنان خود را در طبقه فرودست قرار  است.نصبیشان شده
 اند.داده
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ه های بکه، تمرکز بر رفتار فردی، زیربخشباالخره این
که شالوده ها، و قابلیت جابجایی ظاهری ظاهر خنثای دسته

نه و قدرت را هاست همگی وجود ساختارهای امتیازگوایسم
که واژگان موجود ساختارهای امتیارگونه سازند. وقتیپنهان می

دیدن و سخن گفتن در خصوص نحوه امرئی می سازند، را ن
ربوط مبرتری سفیدپوستان عبارتی  عملکرد ظلم سخت است.

، و نه مربوط به زندگی روزمره های افراطی و تندروبه گروه
 نژادپرستی شود.می محسوب شهروندان خیرخواه سفیدپوست

مفهومی است که سفیدپوستان به عنوان کار بدی تعریف 
صحبت  جازهاین واژگان ادهند. کنند که دیگران انجام میمی

دهند، اما مکانیسمی کردن در باره تبعیض و ظلم را به ما می
کنند. این امر پنهان مید را ساز که ظلم را ممکن و موثر می

که همیشه  را، اص و مشخص ظلمنفعان خهمچنین وجود ذی
فاده است سازد.هم مرتکبین حقیقی ظلم نیستند، مخفی می

شی بخها، یا هرگونه تمرکزی بر تبعیض، امتیازاز زبان ایسم
 نماید.توسط ساختارهای قدرت را پنهان می

بنابراین، همان لغاتی که برای صحبت در مورد تبعیض 
وأم ت ذاتا متیازبخشیکنیم، ساختارهای قدرت و ااستفاده می

 برطرف نمودنبرای برد. ای از ابهام فرو میها را در هالهبا آن
هایی که موثر تبعیض باید ساختارهای قدرت و امتیازگونه
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های جاری جای یم و در گفتمانشکار ساز کنند را آایجاد می
حرکت به سمت یک نظریه واحد در مورد  ه منظوردهیم. ب
فرودستی، ناچاریم راهی برای صحبت در ایجادکننده نیروهای 

که در خصوص نژاد، جنس، ها بیابیم. هنگامیمورد امتیازگونه
کنیم، الزم است هریک به عنوان ایش جنسی گفتگو میو گر 

ی از هایی برای بعضساختار قدرتی توصیف شود که امتیازگونه
مقاالت آورد. هایی برای سایرین به وجود میافراد و آسیب

ها یا تبعیض متمرکزند و عامل امتیازگونه را ا بر آسیباکثر 
در مورد این بتوانیم که واقعا انگارند. برای ایننادیده می

 مشکالت صحبت کنیم، امتیازگونه باید دیده شود.
ها، نقش مهمی در قانون با انکار وجود امتیازگونه

ه کمک بکند. و با این انکار، قانون، ها بازی میتداوم امتیازگونه
 نماید.ها را تضمین میزبان ما، تداوم امتیازگونه

 
 . امتیازگونه چیست؟۲

ینا وبستر امتیازگونه را-الکترونیک مریام دیکشنری
حقی که به عنوان مزیت یا لطف به کسی « کند می گونه معنی
صاحب ممکن است درست است که ». شوداعطا می
د که معتقد باش بگیرید، اگر شما بخواهید آن را از اوامتیازگونه 

شایستگی دهنده اما حق نشان .وی حقی برای داشتن آن دارد
 است. امتیازگونه یک حق نیست. امتیازاحراز یک 
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) معنی ۱۹۷۸دیکشنری انگلیسی امریکن هریتیج (
مزیت، مصونیت، مجوز، « کند گونه بیان میامتیازگونه را این
ا اعطای، یا صنفی که به فردی، طبقه یخاص حق، یا منفعت

این کلمه از لغت التین » مند هستند.شده یا از آن بهره
»privilegium «که به معنای قانونی است که یک  مشتق شده

مجرد یا به معنای » privus«دهد، تأثیر قرار میتحت فرد را 
 به معنای قانون است.» lex«فرد و 

امتیازگونه در این تعریف شامل ریشه مهم کلمه 
مند کلمه امتیازگونه در طبیعت قانونی و نظام قانون است.

مند است. و این طبیعت نظاممعنی امروزی آن از دست رفته
 .ساختارهای قدرت است که باید بررسی کنیم

ترین پس امتیازگونه چیست؟ ما آن را در وقیحانه
فقط مردان در این باشگاه پذیرفته «شنایم. اشکالش می

ها اجازه ورود به آن مدرسه را امریکایی-افریقایی» «شوند.یم
ما اها یقینا وجود دارد، به کارگیری وقیحانه امتیازگونه» ندارند.
گویند قسمتی از آنچه که اکثر مردم می ،نیستند هاآنفقط 

فقط نوک کوه یخی ها دهد. آنرا تشکیل میسبک زندگی ما 
 در بررسی امتیازگونه هستند.

کنیم، چند عامل را وقتی امتیازگونه را بررسی می
گروه صاحب امتیازگونه  های، ویژگیدهیم. اوالتشخیص می
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هنجارهای اجتماعی را، اغلب به نفع گروه صاحب امتیازگونه، 
 کند. دوما، اعضای گروه صاحب امتیازگونهتعریف می

ری اتوانند بر امتیازگونه خود تکیه و از اعتراض به ظلم خوددمی
ها با هنجارهای اجتماعی به همراه . تعارض امتیازگونهکنند

انتخاب تلویحی نادیده گرفتن ظلم به این معناست که 
 شود.میامتیارگونه به ندرت توسط صاحب آن دیده

 
 عادی سازی امتیازگونه -الف

و  سازدبررسی امتیازگونه خصوصیات آن را آشکار می
نوعی —نجارهای اجتماعین به عنوان ههای صاحبان آویژگی

در نظر  --است عادیکه چیزها هستند و آنچه که در جامعه 
سازی امتیازگونه به این معناست عادیاین  ۹د.نشوگرفته می

ها و معیارهای افراد صاحب که افراد جامعه براساس ویژگی
شوند یا گیرند، موفق میامتیازگونه مورد قضاوت قرار می

شوند. ویژگی امتیازگونه و ارزیابی می خورند،شکست می
اند افرادی که بیرون این حوزهکند. هنجار را تعریف می

 هستند. » ثانوی«نابهنجار یا 
ای که آرزو دارد در لیگ برای مثال، دختر سیزده ساله

 باشد، برتریگیر زن یا توپ، هرقدر توپبرتر بیسبال بازی کند
ی رسیدن به این هدف داشته تواند امیدواری اندکی برافقط می

ر برای بازیکنان لیگ برت» قابلیت«ترین . مرد بودن مهمباشد
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 هایی که به صورت قانونی. به همین ترتیب، زوجبیسبال است
یک مرد یا زن  گرا هستند.یابند دگرجنساجازه ازدواج می

یک زندگی مشترک را دارد،  برای گرا، که آمادگی تعهدجنسهم
ای من نمونه تواند از درگاه قابلیت برای ازدواج عبور کند.نمی
وقتی که برای خدمت در داشتم هنجار بودن را  از خارجاز 

اعضای هیأت منصفه باید تا . هیأت منصفه فرا خوانده شدم
در آن سال، زندگی خانوادگی من بعدازظهر کار کنند.  ۵ساعت 

 ۲:۴۰فرزندانم را در ساعت باید  بود کهریزی شدهطوری برنامه
شدم که هر ، و مطمئن میداشتمبعدازظهر از مدرسه برمی

رسیدند. اگر زندگی های مختلف خود میکدام به فعالیت
قائل شود، نیازهای من امتیاز  دادگاهی قرار بود برای

ها بایست یک مرخصی ساعتی بعدازظهری به افتخار بچهمی
ها، و زندگی گرفت. اما در این فرهنگ زندگی بچهیدر نظر م

د و ما شوثانویه یا چیز دیگری در نظر گرفته میمراقبین آنان، 
 باید از هنجارها تبعیت کنیم.

از هنجار  خارج منیازهای مراقبت از فرزندان حتی اگر
بودند، من از لحاظ اقتصادی از این امتیاز برخوردار بودم که 

ه . عملکرد من بتوانستم از عهده نیازهای فرزندانم بربیایممی
شد و نه امتیازگونه. توانایی من برای برداشتن مادری تعبیر می
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حاصل از  مزیت هااز مدرسه و حضور در بعدازظهر آن اهبچه
 .امتیازگونه من بود

ند منافع زیادی مندافراد گروهی که از امتیازگونه بهره
غالب ساختار قدرت به دست  جهت شان بارابطهبه واسطه را 

ود. شبه این صورت شناخته نمی با قدرت رابطهاین  آورند.می
به عنوان شایستگی فردی تعبیر یا ممکن است بلکه اغلب 

این فرآیند همانندسازی با قدرت  در اثربرای مثال،  شود.ه ارائ
 های میراثی (فامیلی) درپذیرش ها،و تبدیل به قابلیت

ی مبتن پذیرش ،های تخصصیی ممتاز و دانشکدههادانشگاه
حبان آوردهای صا. دستشوندبر شایستگی تعبیر می

های فردی، به جای نتیجه کوشش در ها ارزشمند وامتیازگونه
 شود.امتیازگونه، دیده می

ا به ر  یب مردانهشپردازان فمینیست بسیاری از نظریه
قانون، شامل طبیعت  در استانداردهای هنجاری سمت

با تعصب مردانه مالزم  ۱۰،قانونیهای نسیتی شده قضاوتج
های و تعصب جنسیتی در کالس ۱۱،استاندارد فرد منطقی

 تری به امتیازگونه مردانهنگاه وسیعاند. توصیف نموده ۱۲درس
های مردانه دهد که تعاریف مبتنی بر مدلدر جامعه نشان می

د. کاترین نکنبسیاری از هنجارهای اجتماعی را معین می
 گیرد:نتیجه میچنین اینکینون مک
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 ،کندها را تعریف میفیزیولوژی مردانه بیشتر ورزش
، کنندبیمه را تعیین می هایپوشش آنانتی نیازهای سالم

لگوهای شغلی ها انتظارات محل کار و اآن بیوگرافی اجتماعی
 ها و عالئق آنان کیفیت دانش، دیدگاهدکنموفق را تعریف می

نان آهای و دغدغهند، تجارب کنرا توصیف می و پژوهش
 خدمت سربازی آنانکنند، را تعریف می و قابلیت شایستگی
تعریف  کند، حضور آنان خانواده رارا توصیف می شهروندی

ا و هجنگ—کند، عدم توانایی آنان در کنار آمدن با یکدیگرمی
کند، و آلت تناسلی می ترسیمرا تاریخ —هایشانفرمانروایی

 ۱۳کند.آنان جنسیت را تعیین می

 
اسی های اسبنابراین امتیازگونه مردانه بسیاری از جنبه

ودن مردانه ب کند.ف میبا نگاه مردانه توصی مریکایی رافرهنگ ا
د، یابوقتی که به عنوان هنجار اجتماعی عمومیت میاین نگاه 

ماند. شود، از دیدها پنهان میو معیاری برای همه ما می
برای  که ) به عنوان ضمیر عمومیheی مردانه (»او«استفاده از 

اتاق را نادیده شود، اما زنان درون بیان میهمه افراد اشاره به 
ی »او«ضمیر عمومی  ولی. شودانگارد، به هنجار تبدیل میمی

خواهند آن را که زنان می) مجاز نیست، و هنگامیsheزنانه (
ه . این احساس بشوندبه کار ببرند بسیاری از افراد ناراحت می
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گرامر انگلیسی نیست، بلکه از فاده صحیح استعدم خاطر 
 است که در ایتار امتیازگونه مردانهمبارزه با ساخ مربوط به

 است.ی مردانه پنهان شده»او«پرده هنجار استفاده از 
 

 برعلیه ظلم یا عدم مبارزه انتخاب مبارزه -ب
 با تواننداگر بخواهند میها امتیازگونه انصاحب

. این ویژگی وارد نشونددر مبارزات علیه ظلم  خاطر آسودگی
دیگر امتیازگونه است. اغلب این کار به وسیله سکوت کردن 

هیأت سمت عضو در همان زمانی که من در شود. انجام می
گرفتم، در عین حال درون منصفه خارج از امتیازگونه قرار می

در زمان ادای سوگند برای عضویت هیأت امتیازگونه هم بودم. 
 . سپسدکر باید خود را معرفی می منصفه، هر عضو احتمالی

پرسیدند. من وکالی خواهان و خواهنده سواالت تکمیلی را می
مراقب بودم که وکیل مدافع، در طول مراسم ادای سوگند، از 

شبیه مردان آسیایی بود هر عضو احتمالی هیأت منصفه که 
یگر کند. از هیچکس دپرسید که آیا به انگلیسی صحبت میمی

 . مردداداهمیتی نمیشد. قاضی سیده نمیاین سوال پر 
وقتی این سوال از وی پرسیده شد  امریکایی کنار من-آسیایی

دانم لبخند زد و به خود لرزید (خود را عقب کشید). من نمی
چنین را بود سواالتی اینچندبار در طول عمرش مجبور شده

گونه آغاز کنم: بنظرم رسید پاسخ خودم را اینپاسخ بدهد. 
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ن استفانی ویلدمن هستم، من استاد حقوق هستم، و بله، م«
خواستم به این طریق می» کنم.من انگلیسی صحبت می

 سازی وکیل مدافع جلبرفتار مبتنی بر فرودستا را به هتوجه
من امتیازگونه سفیدپوست بودنم را  کنم، اما این کار را نکردم.

م را با درگیر امن امتیازگونهدر واقع، با سکوت نشان دادم. 
نشدن نشان دادم، اگرچه ممکن است این انتخاب همیشه به 

 .صورت نگیردها صورت آگاهانه توسط صاحبان امتیازگونه
قدرت هایی که فرد دارد، امتیازگونه دبر اساس تعدا

خواهد درگیرشان بشود. انتخاب انواع مبارزاتی را دارد که می
 همانندسازی با ظلم به شکلحتی این انتخاب ممکن است 

 که تاسشکل گرفتهبه وسیله آن ای که امتیازگونه شود،دیده
داشتن امتیازگونه در  مزیتِ  سازد.این انتخاب را پنهان می

روابط اجتماعی به فرد صاحب امتیازگونه از طرق مختلفی مانند 
ت هدایدریافت احترام، دانش خاص، یا آسایش بیشتری برای 

رساند. امتیازگونه برای صاحبش فع میتعامالت اجتماعی ن
د، قسمتی از دنیا، روشی برای وجود دار نامرئی است؛ فقط 

دیگران یک  که چیزها هستند.یمدلخیلی ساده و یا زندگی، 
 نقص.، یک غیبتدارند، یک  فقدان

 
 ساختارهای امتیازگونه -۳
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 توان انتخاببهنجار بودن،  شترکهای معلیرغم ویژگی
 آشکار نبودناعتراض یا عدم اعتراض به ساختارهای قدرت، و 

 ممکن است براساس مختلف، شکل امتیازگونه هایامتیازگونه
کننده آن متفاوت باشد. در هر ساختار نوع روابط قدرت تولید

دهد و عمل قدرتی، امتیازگونه خود را به شکلی نشان می
 ه وجود آن را بکه  است روابط قدرتینتیجه کند که می

اند. امتیازگونه سفیدپوستی از ساختار قدرت نژاد آورده
و  ۱۵امتیازگونه مردانگی ۱۴.شودبرتر سفیدپوست ناشی می

جنسیتی حاصل  بندیخواهی از رتبهامتیازگونه دگرجنس
  ۱۶شود.می

ینتاش ، پگی مکبررسی امتیازگونه سفیدپوست بودنبا 
او  ۱۷توصیف کرد.» موضوعی فرّار و دست نیافتنی«آن را 

ونه که از این امتیازگ متوجه شد که به عنوان فردی سفیدپوست
وی  ۱۸»فشار خودداری از آن زیاد است.«مند است، بهره

 د:کنگونه تعریف میامتیازگونه سفیدپوست بودن را این
هر روز می هایی بادآورده که [او]از دارایی ایمجموعه

اعتنا بی» قرار است«موردش در [او] خرج کند، اما  تواند
وزن بی باریک کوله امتیازگونه سفیدپوست بودن مانند ۱۹.ماندب

ها، ابزار، نامهضمانتاز تمهیدات مخصوص، پر نامرئی 
ها، ویزاها، های رمز، گذرنامهکتابچهها، راهنماها، نقشه
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های سفید و چکنما، ابزارآالت اضطراری، ها، قطبلباس
 ۲۰است. امضاء

که تشخیص داد مکینتاش چهل و شش موقعیت را 
برای او به عنوان فردی سفیدپوست فراهم است و همکاران، 

 ۲۱ها محرومند.امریکایی او از آن-، و آشنایان آفریقاییدوستان
که مردمی که مانند او این شنیدنها عبارتند از: بعضی از آن

سفیدپوست هستند میراث یا تمدن امریکایی را به این شکل 
عدم نیاز به آموزش فرزندانش در مورد ممکن ساختند؛ 

عدم درخواست و  ان؛از خودش نژادپرستی برای مراقبت روزانه
 ۲۲نژادش.همه افراد هم از او برای صحبت از طرف

رد. ی دانسجامتیازگونه همچنین پایه و اساس گرایش 
داند، و عموما خواهی را فرض مسلم میجامعه دگرجنس

مارک پروفسور  ۲۳انگارد.گرایانه را نادیده میجنسروابط هم
فاجر آنچه را که او سه برداشت اولیه در مورد زنان و مردان 

روابط جنسی به  یهفرضدهد: نامد توضیح میگرا میجنسهم
داشتن خصوصیات جنس مقابل،  یهفرضعنوان شیوه زندگی، 

گراها برای بحث عمومی جنسو این ایده که مسائل هم
  مناسب نیستند.

به نظر پروفسور فاجر، فرضیه روابط جنسی به عنوان 
 یررایج در بین غعقیده «شیوه زندگی به این معناست که یک 
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گرا تجربه جنسگرایان وجود دارد که افراد همجنسهم
 گراجنسه جنسی نسبت به افراد غیر هممتفاوتی از رابط

اعتیادآور، و کامال خالی از همه جانبه، «به طریقی که » دارند
در  ۲۴»مدت، و ساختار خانواده است.بلند عشق، روابط

خصوص داشتن خصوصیات جنس مقابل، پروفسور فاجر 
گرا معتقدند جنسدهد که بسیاری از افراد غیرهمتوضیح می

 ایرفتاری که از لحاظ کلیشه«گرا جنسهمکه مردان و زنان 
این ایده  ۲۵»دهند.نشان می را مربوط به جنس مقابل است

گراها برای بحث عمومی مناسب نیستند جنسکه مسائل هم
مربوط به امور » سوال نکنید، صحبت نکنید«همچون  اخیرا

 ۲۶.استدریافت نموده را پوشش خبری چشمگیری نظامی
بودن  گراجنساگر حتی هم پروفسور فاجر، به گفته، بنابراین

 گرایی پذیرفتنیجنسصحبت در مورد هم«قابل قبول باشد، 
عکسی از عشق بیست که شناسم می راپروفسوری  ۲۷»نیست.

اش، که همانند خودش مرد است، به همراه عکس ساله
به او کس هیچگاه رش دارد. هیچدر روی میز کا پسرشان،

  »خانواده زیبایی داری.چه «است: نگفته
های اولیه را واضحا به پروفسور فاجر این برداشت

ایی هاست. با این وجود، او جنبهعنوان امتیازگونه مطرح نکرده
 دهدگرایش جنسی را توضیح می مربوط به از ساختار قدرت
ا هدهد در جهانی که این فرضیهاجازه میگراها که به دگرجنس
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ه ن شان وجود ندارد زندگی کنند.جنسیدر خصوص تمایالت 
 گراها وجود ندارد، بلکه درتنها این فرضیات در مورد دگرجنس

شود و حتی به صورت صحبت میها تمایالت جنسی آنباره 
 شود.عمومی تبلیغ می

ها، جالب است که علیرغم فراگیری امتیازگونه
معموال امتیازگونه و نقش های ضد تبعیض ها و فعالیتتئوری

اند. یک استثنای قابل آن در تداوم تبعیض را بررسی نکرده
کیمبرل کرنشاو است، که [با استفاده از توجه کار پروفسور 

نژاد و جنس ... «است: های نژاد و جنس] توضیح دادهمثال
همیت ارسانند که آشکارا به قربانیانشان آسیب میتنها زمانی

که امتیازبخشی به سفیدپوستان و مردان نجاییاز آ ؛یابندمی
  ۲۸»شود.، عموما اصال دیده نمیدهدا رخ نمیآشکار 

ضد تبعیض، به جای توجه به روابط اساسی طرفداران 
فقط بر میان سلطه، فرودستی، و امتیازگونه حاصل از آن، 

 تمرکزهای فرودستان یعنی ویژگیبخشی از ساختار قدرت 
  .نمایندمی

 دهد:گونه توضیح میپروفسور آدرین دیویس این
سلطه، فرودستی، و امتیازگونه سه سر یک اژدها 

، سلطه و فرودستی یعنی هستند. حمله به آشکارترین سرها
ها، سر سوم یعنی ریز ریز کردن آنتالش شجاعانه برای و 
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امتیازگونه را نخواهد کشت. مانند یک اژدهای چندسر 
ه سرها هالک نشوند، قطعا سر دیگری را که اگر هم ایافسانه

به وجود خواهد آورد، تبعیض نیز با تمرکز تنها بر ... سلطه و 
 ۲۹رود.از بین نمیفرودستی 

است یعنی فرودستی مجددا از سری که رها شده
با این وجود واژگان توصیفی و  امتیازگونه رشد خواهد کرد،

توانایی ما برای دیدن سر سوم مانع پردازی تبعیض مفهوم
را مهم است زی ناپیدا بودنشود. این میاژدها یعنی امتیازگونه 

تواند مورد بحث یا تغییر قرار بگیرد. شود، نمیدیده نمینچه آ
ست ابتدا الزم ا بنابراین، برای خاتمه بخشیدن به فرودستی،

امتیازگونه را تشخیص بدهیم. تشخیص امتیازگونه به معنای 
جاد واژگان و ساختار کالمی جدید برای بیان نظریه ضد ای

د دن امتیازگونه و وار صویر کشیتبه تنها با  فرودستی است.
یض توانند با تبعها، افراد با حسن نیت میکردن آن در گفتمان

  بجنگند.
 

 شیدن امتیازگونه. به تصویر ک۴
برای به تصویر کشیدن امتیازگونه  تالشبرای من، 

 دیدن امتیازگونه سفیدپوستبرای  تالششکل به اغلب اوقات 
که در خصوص این تالش حتی وقتی ۳۰است. بودنم

و  اوضاع را بدتر کندترسم که نژادپرستی خودم نویسم، میمی
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ز اباعث شود به جای منفعت آسیب بیشتری برسانم. برخی 
وی از ر ی کهسفیدپوست یدن فردخوانندگان ممکن است با د

کند حیرت کنند. من ندامت به نژادپرست بودنش اعتراف می
گویم. فقط معتقدم که مهم نیست چقدر این را با افتخار نمی

هنوز  اما کنم،سخت برای نژادپرست نبودن تالش می
چرا که بخشی از نژادپرستی ساختاری است، من  نژادپرستم.

 م. بر کنم آن را ببینم سود میای که تالش میاز امتیازگونه
 ه پروفسور ترینا گریلو نگاشتم،ای که به همرادر مقاله

دپوستان سفی سلطهتصمیم گرفتیم که از اصطالح نژادپرستی/
ده ما این ای ۳۱در مورد نژادپرستی استفاده کنیم. برای صحبت

گلوریا ژان واتکینس معروف به بل ( را از پروفسور بل هوکز
نژادپرستی دیگر برای من «گرفتیم که نوشته بود:  )هوکز

ر پوستان و ساینیست که بتواند استثمار سیاه اصطالحی
مم فهتوصیف کند ... دارم میپوستان در این جامعه را رنگین

 سفیدپوستان سلطهکه بهترین اصطالح برای این موضوع 
  ۳۲.»است

، ینندبسفیدپوستان جهان را از فیلتر آگاهی نژادی نمی
اگرچه سفیدها خودشان، البته، یک نژاد هستند. توانایی 

که سفیدپوستی هم نژاد است، یک نژاد، درحالی گرفتننادیده
و یک مزیت اجتماعی است. اصطالح  امتیازگونه
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 ونهامتیازگان مین بر رابطه نژادپرستی/سلطه سفیدپوستا
دشان و نژادپرستی نژا گرفتننادیدهسفیدپوستان برای 

 د. آمیز تأکید دار تبعیض
کند، سفیدپوستان همچنانکه بل هوکز بیان می

 از طریقمند به سلطه آزادیخواه خودشان را متعصب یا عالقه
توانند طرقی را ها نمیآن« امانند، داتهدید و اجبار نمی

ها ادی، که آنرفتارشان ساختار سلطه نژ که تشخیص بدهند 
حمایت و تایید را  کن شود،کنند ای کاش ریشهادعا می

 نژادپرستانه است. سفیدپوستانً  برتریتداوم  ۳۳.»کندمی
 نژادپرست هستیمسفیدپوستان  ما همهبه این بیان 

چون همگی از امتیازگونه ساختاری سفیدپوست بودن نفع 
یاری و رفتاری اختبریم. سفیدپوستان معموال نژادپرستی را می

که به وسیله دیگرانی ترسناک انجام گیرند در نظر میتعمدی 
کنیم تا زمان زیادی را صرف می سفیدپوستانما شود. می

یک  .یم که نژادپرست نیستیمخودمان و دیگران را متقاعد ساز 
سفیدپوستان پذیرش آن است که ما  قدم بزرگ برای

نژادپرست هستیم و سپس باید ببینیم که برای رفع آن چه باید 
  ۳۴بکنیم.

ش تال تییای نداشتن تبعیض جنسمن همچنین بر 
با کارم در خصوص نژادپرستی متفاوت  موضوعاین کنم. می

فرودستی جنسیتی را تجربه  خودم ، زیرا من یک زنم واست
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که به واسطه کنم. اما مهم است که بفهمیم حتی زمانیمی
ره ثم مند نیستیم،ساختار قدرت خاصی از امتیازگونه بهره

 من نماید.هایش را در ما القا میفرهنگی هستیم که نگرش
 پرسم وسوال میدانشجویان دخترم از  باید مطمئن شوم که

های کنم که به پاسخهایشان گوش میپاسخبه همان دقتی به 
 پسران.

ها توانایی دیدن امتیازگونه کسبکه برای چنانهم
باشیم که هریک از خاطر داشته، مهم است بهکنیمتالش می

درست  .مان هستیمتر از تنها نژاد یا جنسیتبسیار پیچیدهما 
طور که من نژادی دارم، که سفیدپوست است، و همان

و  گرا)جنسی (دگرجنس یکه زن است، من گرایشجنسیتی، 
گرایشی مذهبی (یهودی) و انگشتانی الغر هم دارم و یک 

 هستم. هم شناگر 
ای از نکته این است که من، و البته همه ما، مجموعه

صل ف. پروفسور کیمبرل کرنشاو ایده بسیاری از چیزها هستیم
ل فص ویکار  ۳۵مطرح نمود. را در حوزه قضایی زنان مشترک

مثال ، با جنسیت را امریکایی،-افریقایی مشترک نژاد، برای مثال
 وسطها تفصل مشترکبررسی نماید. بنابراین، میبررسی  زن

 ها تمرکز دارد. امتیازگونهبر فصل مشترک فرودستی کرنشاو
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ها فرودستی یا سایر ساختارهای امتیازگونه تواند بامیهم 
 باشد.فصل مشترک داشته

 ه دلیلشان بها در فصل مشترکامتیازگونه مشاهده
این حقیقت که هیچ فردی کامال برخوردار یا کامال محروم از 

ب اکثر ما به طرقی صاح ای است.امتیازگونه نیست کار پیچیده
یک فرد بسیار امتیازگونه و در موارد دیگر فاقد آن هستیم. 

ه و نسبت ب رگترین فرزند خانواده بودهفقیر ممکن است بز
باشد. ثروتمندترین خواهر و برادرهایش اعمال قدرت نموده

تواند یک قاضی فدرال باشد، ، که میامریکایی-زن افریقایی
 زند آماجاست هنوز هنگامی که در خیابان قدم می ممکن

نژادی و جنسیتی قرار بگیرد. تجربه همزمان های برچسب
ان مزندگیاز ی مختلف هاها در جنبهها و فرودستیامتیازگونه

ها را از شود و حضور امتیازگونهمان میجب ابهام تجربیاتمو
 سازد.زبان و آگاهی ما هرچه بیشتر پنهان می

م و از جایگاه یما اغلب بر تجربه ظلم تمرکز دار 
ه ککنیم بدون اینعمل میامتیازگونه برای مقابله با ظلم 

-زن افریقاییآگاهانه این انتخاب را انجام دهیم. یک پروفسور 
اه امتیازگونه قدرت به عنوان یک استاد امریکایی از جایگ

فرودستی که دانشجویان مرد آن بر  کند تاعمل می دانشگاه
یا  ماید.غلبه ن او تحمیل کنند توانستند برمی شسفیدپوست

زن سفیدپوست ممکن است از امتیازگونه  استادیک 
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 کند، فادهجامعه کالسش است ریفعسفیدپوست بودن برای ت
ضعف و از جایگاه قدرت آن امتیازگونه برای کاستن از هر 

ای بر  شمورد استفاده دانشجویان جنسیتی که ممکن است
که . از آنجاییبهره ببرد قرار بگیردتضعیف کنترل کالس وی 

جایگاه امتیازگونه ممکن است ناآگاهانه  استفاده ازانتخاب 
زن سفیدپوست، ممکن  فرد، برای مثال استادصورت بگیرد، 

در  دارد امکاناست خود را قربانی تبعیض جنسیتی ببیند، که 
اما بعید است که او متوجه مشارکت واقع هم چنین باشد. 

موجود در کالس،  خود در اعمال تبعیض، به وسیله ایجاد جوّ 
 باشد.

تواند به آشکارسازی ها میتوجه به فصل مشترک
امر خصوصا زمانی اتفاق میفتد  . اینها کمک کندامتیازگونه

ها چندوجهی، شامل باشیم فصل مشترککه به خاطر داشته
فصل ها، هستند. و امتیازگونه هامشترک فرودستی هایفصل

ها را به صورت سه بعدی تصور کنید، که در آن مشترک
یک نفر از مرکز کنند. هم برخورد میهای متعددی بهخط
تواند جهات مختلف را ببیند. هر فردی در مرکز این می

 ها، جایی که بسیاری از این رشتهقرار داردفراوان های تقاطع
کوش بال یک  ۳۶رسند، شبیه به یک کوش بال.به هم می

ود شمیبازی محبوب کودکان است. اگرچه توپ نامیدهاسباب
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رتاب کردن و گرفتن را و یک حجم کروی سفت مناسب برای پ
. ممحکد، کوش بال نه سفت است و نه ساز متبادر میبه ذهن 

ل هم وصصدها رشته الستیکی را تصور کنید که در مرکز به
توده نرم و ه طور ذهنی انتهای هر رشته را ببرید. بهستند. 

جنبان درون دستتان کوش بال است، که باز هم برای پرتاب 
که در هوا پرواز اما هنگامی کردن و گرفتن مناسب است،

ی هاکه در سرجایش باد از میان رشتهکند یا زمانیمی
ک دهد. کوش بال یتغییر شکل می کنداش عبور میالستیکی

 توپ جنبان است.
 ُ کامل  (فرامدرن) ست مدرنکوش بال یک توپ پ

که هر فردی سازد نمایان میاین مطلب را «شکل آن  ۳۷.است
های مختلف هایی] که در زمینهز [دستها یک ماتریکس وندر

های متفاوت که به شکل» استمحاط شده با هم تعامل دارند
م و برخورداریها از امتیازگونه در بعضی زمینهما  ۳۸آید.درمی

ها در تعامل با در برخی دیگر فرودست هستیم، و این زمینه
    هم هستند.

همانند کوش بندی های اجتماعی برای دستهکوشش
هستند ولی جرم  تحولدر حال تغییر و و پویا و متحرک،  بالً 

کنند. وقتی جامعه فردی را بر اساس مرکزی خود را حفظ می
، کندبندی مییا رنگین پوست، دسته پوستنژادش، به سفید

گوید: و می داردرا برمی ی کوش بالهایکی از رشته در واقع،
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رد. کننده و مرکزی دااین نقشی تعییناین رشته را ببینید، «
، مهم باشدای بسیار و نژاد ممکن است رشته» این مهم است.

ا توپ ینگاه به یک رشته برای دیدن شکل کلی  در واقع،اما 
نامیدن این » نژاد«کند. حتی کمکی نمیوضعیت کلی فرد 

کند زیرا نژاد ممکن است وجوه مختلف آن را پنهان می تجربه
های مختلف مانند رنگ پوست، فرهنگ، از رشتهای دسته

 هویت، و تجربیات را دربرگیرد.
از  ها تصور مابندیبا این دسته دنتمایل به برچسب ز 

ا ر  با هم مرتبطند، یهای متعددرشته ، که در آنکل کوش بال
. هیچ فردی واقعا در یک دسته جای کندمبهم و تاریک می

قرار  یهای زیادمشترک دستهگیرد؛ بلکه هرکس در فصل نمی
بندی تصور پیچیدگی هر فرد را تفکر براساس دستهدارد. 

فشار فرهنگی  برای انتخاب یک  سازد.سخت یا غیرممکن می
ولی اجبار برای چنین  ۳۹است.ها وجود داشتهدسته سال
را  تواند عدالتشود که نمیدیدی توخالی منجر میانتخابی به 
 برقرار کند.

یازمند آن است که فرد را به صورت کامل در عدالت ن
های اجتماعی پیچیده زمینه اجتماعیش ببینیم، اما زمینه

های پیچیده و سخت که در عمل منجر به موقعیتهستند. 
توانند با زبان عادی توصیف شوند، زیرا شوند نمیفرودستی می
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با  اگونه ر کند. زبان امتیاز ها را مخفی میاین زبان امتیازگونه
د، کنپنهان می فرودستیهای اصلی پایه خنثی سازی زبانیِ 

پنهان در کلماتی مانند نژاد،  بندی فرهنگیِ بنابراین رتبه
 اب شود.جنسیت، و گرایش جنسی از زبان کنار گذاشته می

، اما شودکمتر نمی مشکالتپیچیدگی ، بندیرتبه سازیآشکار 
یر پذمفیدتر امکانتر و ها به طریقی واضحصحبت در مورد آن

  شود.می
های متصل به هایی هستیم که از رشتهما کوش بال

ها به این رشتهدر فرهنگ ما با ایم. ساخته شده زیادی هم
 ها مفاهیمیشود. بعضی از این دستهرفتار نمی شکلی واحد

منعکس شده و فرضیات دیگری را به وجود در محیط دارند که 
. ای استچنین دسته، نژاد ۱۹۹۰در امریکای دهه آورند. می

موهای بلوند و  با ساله است ۱۷برای مثال، دوستی دارم که 
 خود را به واسطه میراث پریده کهشمان میشی و پوستی رنگچ

کند. اش اسپانیایی و ترکیب سیاه و سفید معرفی میژنتیکی
 دزیا با هیجان زمانیوی همچنین باهوش و یک شناگر است. 

ا شدنش به دانشگاه کالیفرنیدر خصوص پذیرفته با دوستش
در  ،بوددادهتحصیلی  استعدادگو، که به او بورسیه دیهدر سن

ید: گواست که به اصطالح دوستش به او میحال صحبت بوده
 »بودی؟نوشته ولی نژادت را چه ،عجب«



هاازگونهیامت یهاساختار یزبان و سکوت: آشکارساز  

 
٤٥ 

 

استفاده از دسته نژاد قدرت محو کردن تمام 
های هایش برای نمرههمه شب بیخوابی، آوردهای اودست

 به کار. را داشت هایش در تمرینات شنابهتر، و تمام تالش
 ارزشی و به طریقیبردن کلمه نژاد در این مکالمه به او حس بی

تأکید دوستش بر نژاد، اشاره به  را داد.» کمتر بودن«
او را تحقیر کرد، اگرچه او به نژادش سفیدپوست نبودنش، 

 کرد.میافتخار 
، مانند نژاد، نگاه ما  ۴۰های مبتنی بر قدرتبندیدسته

اکثر مایی که از امتیازگونه دهد. به دنیا و خودمان را شکل می
های سفیدپوستانه سفیدپوست بودن برخورداریم زندگی

هایمان را ها، مراکز درمانی، و محلهفروشگاه داریم. مدارس،
گذرانیم، در که وقت میدر نظر بگیرید. در بیشتر جاهایی

 در به بودننسبت که محیطی سفیدپوست هستیم، مگراین
  باشیم.نگاهی مثبت داشتهبا تلفیق نژادی محیطی 

های حقوق ما از معدود اماکنی هستند که دانشکده
 ،را داریم ت در یک اجتماع تلفیقیبرای شرکشانس واقعی 

 حقیقتاهای قدرت دستهاین اجتماعی که از لحاظ بسیاری از 
متنوع است. به وجودآوردن حس اجتماع در میان چنین 

ید با های قدرت مختلفی چالش بزرگ ماست. موسساتدسته
پروژه به وجودآوردن اجتماعی متنوع به عنوان بخشی از کار  به
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محسوس بودن کار مهم است،  ۴۱کنند.شان توجه موسسه
دار است. یک استاد حقوق چون این فرآیندی ادامه

یک بار پرسید چرا باید به کار که شناسم می راسفیدپوست 
که قبال هشت ساعت، یک نژادپرستی ادامه دهد وقتی علیه

 کارگاهی در این مورد را به ،روز کامل در تعطیالت آخر هفته
  ایانی برای نژادپرستی نمودار نیست. و هیچ پ اختصاص داده

که در ساختن جامعه دخالت ساختارهای قدرت 
حل سریعی ندارند، اما ساختن جامعه باید کنند هیچ راهمی

واند تهمه زندگی ما. یک فرد سفیدپوست می—زندگی ما باشد
اش نگران هر زمان که بخواهد با برگشتن به امتیازگونه

 توانند ساختارگراها میو دگرجنسنژادپرستی نباشد. مردان 
بندی جنسیتی را، اگر بخواهند، نادیده بگیرند. زنان و همرتبه

 توانند.گراها نمیجنس
هایی از دانشجویان از گروه جرماخیرا در کالس شبه

  ۴۲.را بنویسندجرم اصالح شبه افکارشان در موردخواستم که 
در مورد بحث قسمتی از هدفم فراهم کردن موقعیتی برای 

ها با خواستم که آنمی دانشجویان بود. مشکالت در بین
 حلً م تری فکر کنند. روزنامه حقوقیِ یکدیگر در باره دنیای کامل

ر یک همایش همراه عکس دانشجویان، د، بهرابرتر  تفکرات
 (سمپوزیوم) شبه جرم منتشر کرد.
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های سازمانی حتی در شرایطی اینقدر به بندیرتبه
هایی که دهند. یکی از گروهخود را نشان میظاهر ایمن 

. بودپوست تشکیل شدهرنگین زناناز فقط کارشان چاپ شد 
باید  «زنان گفتم: این بعد از انتشار افکارشان، من به یکی از 

 .»دباشیشدهخیلی از انتشار کارتان خوشحال 
 بقیهالبته «هایش را باال انداخت و گفت: شانهاو 

است که ما اینقدر در گویند کار ما برای این انتخاب شدهمی
ه اید بایم که شما فقط خواستهدانشکده حقوق ضعیف بوده

ه که شما نسبت بدانید، به خاطر این. میباشیدما کمکی کرده
 »اقلیت ها در این دانشکده دلسوز هستید.

چرخید با ناباوری که افکار زیادی در ذهنم میچنانهم
ها به طریقی ، که کار آناین شایعهبازتاب به او نگاه کردم. 

ها اساس و غیرواقعی بود، آنکار بقیه بوده، اگرچه بی کمتر از
برای همانگونه که  ،انتشار کارشان بردن از را از لذت

ن ای مورددر  محروم کرد. ممکن بود،دانشجویان سفیدپوست 
دانشجوی اسپانیایی، حتی خوشحالی زودگذر حاصل از دیدن 

هویت  شد.اش از وی گرفتهنامش در روزنامه و انتشار مقاله
 کرد و اینکه جامعه را سفیدپوست تعریف می» هاآن«نام بی

حتی این میزان ناچیز اعتماد  نامید،دانشجویان را دیگران می
 .دیغ کر در  انرا از آن به نفس و موفقیت
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، همانند بقیه توانیدشما حتی نمی«به او گفتم: 
لذت  تاناز انتشار مقاله دانشجویان حاضر در همایش،

اینجا دقیقا امور «او سرش را تکان داد و گفت:  »ببرید.
 »کنم.همینگونه است. من تعجب نمی

ه گونکه دانشجویان اینبودم از ایناما من تعجب کرده
ونه کردند. بخشی از امتیازگرفتار مینسبت به سایر دانشجویان 

 نبرای فراموش کردسفیدپوست بودنم قادر است تعجب کند، 
پوست برای بقاء در موسسات عمدتا که افراد رنگیننچه آ

، من ب. عالوه بر تعجتوانند فراموش کنندسفیدپوست نمی
که تالش آموزشی از اینناامیدی و خشم داشتم  البته احساس

 شان منجردانشجویان برای انتشار مقالههمه من در کمک به 
 بود.پوست شدهبه درد و اندوه دانشجویان رنگین

بنابراین، خیلی مهم است که ما، به عنوان اعضای یک 
جامعه دانشگاهی حقوق، مبحث ساختارهای قدرت و 

 پویایی ۴۳های درسمان ببریم.امتیازگونه را به کالس
های درس، البته در متن ساختارهای قدرت و امتیازگونه کالس

گیرد. فرهنگی که در ها پرداخت، شکل میکه این مقاله به آن
ها آن د وکنمی هایمان نفوذبه درون کالس کنیمآن زندگی می

. و کندمی آلودهاه سیای بر تختهحتی قبل از نگارش کلمه را
از امتیازگونه نخبگان  تحصیالت حقوقی خودش شکل دیگری
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، رشته حقوق درس دانشکده هایدر پویایی کالس فکری
   را دارد. ،دیگری از کوش بال

موزش از طریق مدل آ یعنی روش سنتی سقراط،
و الگموجب توهین و ارعاب در کالس و  ،پرسیدن سواالت زیاد

که همه چیز را شود میقراردادن استاد به عنوان کسی 
ها به صورت سالن کنفرانس ساخته بیشتر کالس داند.می

یک نفر تنها روی سکو جلوی بقیه با صدای بلندتری  اند،شده
هایی قرار دارد و بقیه دانشجویانی هستند که در ردیف

ی را دارند که به باال و آن منفعل ناظرهایاند و نقش نشسته
توقع  ،اقتدار در مقابلاین تأکید بر انفعال کنند. فرد نگاه می

رود. تعجبی است که از آموزش حقوقی انتظار می و الگویی
 سلسله مراتبندارد که پروفسور دانکن کندی آن را آموزش 

  ۴۴.نامدمی
 زمانی پروفسور گلوریا واتکینس، معروف به بل هوکز،

های حضار شد و شروع به را دیدم که وارد قسمت صندلی
. نزدیک بودن زدکه در میان آنان قدم میحالیصحبت کرد در

او حس صمیمیتی ایجاد کرد و خیلی موثر بود. ولی بعضی از 
، شد »هاآن«دانشجویان وقتی او سکو را ترک کرد و وارد حریم 

استاد صاحب باز هم  احساس تجاوز به حقوقشان را داشتند.
 کند.شکل تعامل را تعیین میامتیازگونه است و 
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سایر  ی بهجذاب میانبرمعلم گونه اقتدار امتیاز 
 یها، زیرا همه اساتید با بستهاستهای امتیازگونه ساختار 

 زنی هر استادبا  شوند.ها وارد کالس نمییکسانی از امتیازگونه
 ام معتقد است که اساتیدکه تا کنون در این مورد صحبت کرده

در از قبل  ، »تو به اینجا تعلق داری« با اشاره ظریف، مرد
که اساتید زن وقتی وارد چه ، آناندپذیرفته شده درس کالس

اخیرا نشریه حقوقی زنان  کنند.شوند دریافت نمیکالس می
را به همایشی در خصوص تجربیات  یک شماره کاملبرکلی 

امریکایی که در مدارس عالی حقوق تدریس -زنان افریقایی
 آور است.خواندن آن بسیار الزام ۴۵اختصاص داد. کنندمی

راجع به پدیده امتیازگونه گفتگویی من اخیرا 
 داشتم با یک همکار مردها دانشگاهمردانه علمی  هایهیأت

د. به نظر وی این مفهوم حت شبسیار نارا که از این موضوع
که  او گفتشد. ارج نمودن اساتید مرد میباعث کمامتیازگونه 

کرد، نمیکرده، که اگر به سختی در کالس درسش کار 
فق من با او موا او استاد خوبی است. گفتنددانشجویانش نمی

بودم که دانشجویان به سرعت یک استاد ضعیف را، چه مرد 
فرض . اما من در مورد پیشکنندباشد چه زن، رد می

کسی سخنی  کهاز آن پیشکردم که ی صحبت میبودنماهر
شک خاصی که دانشجویان نسبت به  دهد.باشد رخ میگفته

اند) دارند به من چون یک زنم (بعضی این را به من اظهار کرده
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 مقابلتر کار کنم وقتی در این معناست که من باید سخت
که من با امتیازگونه سفیدپوست بودنم با آن ایستم،کالس می

 ایستم.در آنجا می
تید با امتیازگونه و جایگاهمان در ما به عنوان اسا

؛ نیمکمی دست و پنجه نرمسلسله مراتب تحصیالت حقوقی 
در مورد ای مقالهکنند. من دانشجویان هم همین کار را می

این سکوت، یا  ۴۶ام.های درس نوشتهسکوت حاکم بر کالس
ها حس تعلق دهد که به آنوقتی رخ میعدم مشارکت، 

ممکن است این کار را که کنیم. در حالینداشتن را منتقل می
به  ،سازی جنسیتیکامال غیرمتعمدانه انجام دهیم، فرودست

 ،دنتوانند دختران را مسخره کندانشجویان پسری که می نفع
 .ستادین نسل بودهشیوه مرسوم تحصیالت حقوقی برای چن

داستان به اصطالح   یک دانشجوی حقوق دانشگاه ییل
(که  را تعریف کرد که استاد درس شواهد و مدارک او» جوکی«

در جریان  قتل زنی توسط همسرش در باره پرونده مرد بود)
. زن در جریان مشاجره به مادرش زنگ بودهگفتیک جروبحث 

 ،آیا شهادت مادر مقتولبود؛ مسئله حقوقی این بود که زده
ود را بکه آنچه دخترش در طی مشاجره تلفنی به مادرش گفته

ً  .یا نه پذیرش بودکرد قابل گزارش می ح مدارک را توضی استاد
 هابنظرم این آخرین مشاجره آن«گفت:  به شوخیو بعد داد 
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با این صحبت درونی بیان خود را  العملدانشجو عکس» بود.
 کرد:

ر به او بگویم جوک گفتن دآیا باید دستم را بلند کنم و 
آیا باید  دار نیست؟دیده) خندهخورده (آسیبمورد زنان کتک

او پذیرش سوال پرسیدن در بعد از کالس با او صحبت کنم؟ 
کالس را ندارد، پس شاید باید بعدا به سراغش بروم، اما توجه 

عالوه یک . بهشدهایم به این مطلب جلب نخواهدهمکالسی
ام وجود دارد و نمره این درس را از دست جای خالی در دفترچه

  ۴۷خواهم داد.
رت جنسیت بر دانشجویان زن ما تاثیر ساختار قد

به عنوان اساتید باید تضمین کنیم که هر ما بار است. زیان
 فردی بخشی از فرآیند آموزشی است.

تضمین مشارکت همه در فرآیند آموزشی به این 
معناست که ما، به عنوان اساتید و دانشجویان، و اعضای یک 

باید در مورد این فکر کنیم که چگونه اظهارات و اجتماع، 
این اساس ادب  شوند.شنیده می درس نظریات ما در کالس

خواهیم اجتماع ما دربرگیرنده همه است و نه سانسور. اگر می
 »دختره«و زنان را » جهود«مردم کلیمی را افراد درونش باشد، 

شویم وقتی این، به گفته ریچارد زننده میما آسیبنامیم. نمی
 ۴۸بریم.را به کار می» کنندکلماتی که مجروح می«دلگادو، 
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همچنین ما باید متوجه باشیم که چه کسانی در 
 دقت کنیم کهکنند. کنند یا نمیمان صحبت میهایکالس
، ندککند، چه کسانی را تأیید میکسانی را صدا میچه  استاد

، و از چه کسانی دهدتری میهای طوالنیانی فرصتبه چه کس
 ٪۱۰که دانشجویان دختر من زمانی .کندسرعت عبور میبه 

دهند در صورتی که در واقع های کالس را انجام میصحبت
گه ها را بعد از کالس ن، آندهندکالس را تشکیل می ۵۰٪
ها صحبت کنم. این قوای دارم تا در این خصوص با آنمی

مشخص بشوند و مورد توجه درون کالس باید محرکه نامرئی 
 قرار بگیرند.

های دیگران و در آموزش، شنیدن حرف روش من
درت قسخنرانی و ترتیب کالس به من  شکلگوش کردن است. 

ولی ما  هنری کار است، فرمدانم که این می دهد.و امتیاز می
باشیم. باید ها داشتههای بهتری برای ساختن کالسباید طرح

تر از آن، باید جای اسباب و اثاثیه را عوض کنیم. و مهم
ی برای ارتباط با یکدیگر برای ساختن اجتماع های بهترروش

 کس از مشکالت این فرآیند در امان نیست. ایجاد کنیم. هیچ
ب جیل لوقا بااجگیر، تمثیلی از انحکایت فریسی و ب

، خطاب به کسانی است که به درستکاری خود اعتقاد دارند، ۱۸
، ایتحکنگرند. در این که به سایرین به دیده تحقیر میحالیدر
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های خودش را برای مراعات و اجرای احکام دینی فریسی تالش
. ولی است کند که بهتر از باجگیرکند و خدا را شکر میبیان می

کند. حکایت باجگیر با فروتنی از خداوند طلب رحمت می
ادعای بلندی کند، پست گیرد که هرکس طور نتیجه میاین

  ۵۰گردد و هرکس خویشتن را فروتن سازد، سرافرازی یابد.
ند این حکایت را بشنود و فکر نکند: تواکسی نمی

کر طور فچقدر خوشحالم که من مثل فریسی نیستم، من آن«
شویم، چون فکر و آن وقت است که گمراه می» کنم.نمی
ر ما کابرای  حکایتکنیم که بهتر از دیگران هستیم. این می

ان که اینقدر دیدنش ،هایمانیعنی تالش برای دیدن امتیازگونه
که چگونه به جای نگرانی در مورد اینمهم است.  سخت است،

اشم، تبعیض دیگری نب، یا هر تیقائل به تبعیض نژادی، جنسی
ای فکر کنیم که این به ساختارهای قدرت و امتیازگونه

و تالش کنیم که کاری برای آن  کنند.ها را حفظ میتبعیض
 انجام بدهیم.

حسن نیت بتوانند این  که صاحبانامیدوارم 
 هایمان تغییر دهند.ساختارهای قدرت را با دیدنشان در زندگی

صی سیاسی امر شخ «یعنی  ۱۹۷۰قدرت شعار فمینیستی دهه 
باید به طرقی جدید مورد بررسی قرار بگیرد. سعی کنید » است

شما  اببا کسی دوست شوید که در فصول مشترک متفاوتی 
 است.ایستاده
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و چه ارتباطی با  چیست» اتنیسیتی«
 دارد؟» زبان«

 تاریخی-ی و اجتماعیشناس های پدیدار با نظر به جنبه
 ٤جاشوا فیشمن

 
                                                

اشوا نوشته ج» زبان و اتنیسیتی«. این مقاله ترجمه فصل اول از کتاب  ٤
 منتشر شد.  ۱۹۸۹فیشمن است که در سال 

 مشخصات کتاب چنین است:
Joshua A. Fishman: Language and ethnicity in minority 
sociolinguistic perspective, 717 pp. Clevedon, Philadelphia: 
Multilingual Matters. 1989. 
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نباید مدام درگیر صحت و سقم تعاریف ارائه  منبه عقیده 
شده بود؛ البته از همان ابتدا ضروری است تمایزهایی مطلوب 

اتنیسیتی بُعدی از فرهنگ  در زمینه مورد گفتمان تعریف کرد.
به  شود. است که مجموع تعاریف خود و دیگری را شامل می

 و» گراندی«در تقابل با» ما«اتنیسیتی،   تعبیری در گستره
قرار دارند. البته این در » دیگری«نیز در تقابل با » دیگران«

در وهله شه آگاهانه و قابل رؤیت نیست (زندگی روزمره همی
 نیز در ادامهاند، و  ناسیونالیسم اتنیکیخصوصیات  هااین اول

یگری ی د تاریخی اتنیک و جنبه-ی اجتماعی مرتبط با جنبه
وان گفت ت این وجود نمی د)؛ باند که باید حتماً بررسی شوهست

شوند و البته در برخی  ای انجام می بدون هیچگونه آگاهی
 د.شون های تقابلی کامالً امری آگاهانه محسوب می بررسی

مقیاس تعریف اتنیسیتی با استفاده از واحدهای اندازه و 
تواند ویژگی کلی  می  یک مشخصهچندان کارآمد نیست. 

ثال در سطح گروه، طایفه واحدهای کوچک مقیاس به عنوان م
 های بزرگتر به عنوان بر مقیاسبالعکس یا دهکده باشد؛ یا 

مثال مناطقی از کشور، کل کشور یا حتی چندین کشور 
همسایه نیز اعمال شود؛ این بدین معنی است که روابط 

در هر اتنیک دیگر اینکه  و سیاسی لزوماً یکی نیستند. اتنیکی
خودبسندگی و استقالل فرهنگی دیده تمایل به کامل بودن، 

هم از  ،شودمی شود؛ یعنی در این راه هم قدم برداشته می
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ر طی چندین داینکه هم و شود،  دید اجتماع کامل تلقی می
 ای دارد. تاریخچه دیرینه نسل باقی مانده است و

خاص (مثالً خیاطان)، افراد  ایحرفه افراد در :های شامل گروه
افراد در رده سنی خاص (مثالً  با جنسیت یکسان (مثالً زنان)،

نوجوانان)، و یا افراد هم مرتبه اجتماعی (مثالً قشر کارگر)، 
ین به اآن هم شوند؛  کاملی محسوب نمی یهای اتنیک گروه

 دهند. دلیل که اینها تنها بخش کوچکی از فرهنگ را شکل می
ها در شرایط خاص دارای  این گروه م به ذکر استالز  البته

 و هستند؛ نیز ها و مفاهیم اتنیکی مخصوص به خود ویژگی
یل به توانند تبد برخی ازآنها نیز با اعمال تمایزهای کاربردی می

 ها شوند. از دیگر گروه مستقلاتنیکی کامل و 
با این همه، مسئله اتنیسیتی در حیطه پدیدارشناسی قرار 

هر اتنیک را  های خاص یعنی در بررسی ها باید ویژگیدارد؛ 
در حقیقت اتنیسیتی مبنای کلی ساختارهای مد نظر قرار داد. 

 توان آن را تشخیص داد، فرهنگی بشر است؛ زیرا می-اجتماعی
اتنیسیتی  تفسیر کرد و به واقع در زندگی روزمره مشاهده کرد.

لی رفتار تج شود، در به صورت یک کل واحد در نظر گرفته می
شود. گذاری می یابد و با در نظر گرفتن احساسات ارزش می

ها و  ی علت/معلول همچنین است که دربردارنده
مطالعه اتنیسیتی به  خارجی است. آمدهای داخلی و رفتار/پی



 ۱۴۰۰ رداد خ||  هارمچشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٦٦ 
 

ه شود، بلک مند در علوم طبیعی منجر نمی ساختاری نظام
 دهد که جایگاهش ساختاری فرهنگی و ذهنی تشکیل می

ذهن و قلب است و بشر را در انجام امور روزمره هدایت 
است؛ و   ی کیهان  توان گفت موضوعی به گستره می کند. می

درک بشر از زندگی، تاریخ، جهان و کائنات را به کلی تغییر 
 دهد. می

تری  کلی بُعد ،اتنیسیتی و فرهنگ یکی نیستند؛ بلکه فرهنگ
های  ازیس تابع مدرناز اتنیسیتی است. فصل مشترک این دو 

جامعه است. در ابتدای تشکیل یک جامعه، اتنیسیتی 
ش ی رو اشتراکات بیشتری با فرهنگ کل دارد؛ و دربردارنده

سازی، شخم زدن،  هایی اتنیکی برای لباس پوشیدن، خانه
 طبابت، عبادت، جنگ، تجارت، هنر، ورزش و تحصیل است.

 یرند، اما به سرعتپذ و با اینکه این امور آگاهانه صورت نمی
رات تر، اتنیسیتی تحت تأثی در جوامع پیشرفته شوند. فراگیر می

المللی (که ریشه اتنیکی آنها مشخص نیست و یا از آن  بین
اه ای فراتر از مرزهای ملی ر  شود، و به گستره پوشی می چشم

گیرد و در حد رفتارهایی اجتماعی باقی  پیدا کرده است) قرار می
توان گفت امری آگاهانه است و در  مین مبنا میماند. بر ه می

 سازوکار تجهیز مرزهای فرهنگی کارآمد است.
دیگر اینکه مسئله اتنیسیتی ارتباطی با اختالفات درون گروهی 

البته بسیاری از این اختالفات ریشه در مسائل اتنیکی  ندارد.
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شود؛ از جمله  دارند، اما دالیل دیگری نیز موجب اختالف می
ل مذهبی، اقتصادی، شغلی، مسکونی، سیاسی، مسائ

ای آمده عقیدتی و غیره. در حقیقت اختالفات اتنیکی و پی
ا نشاند و هیچ فرهنگی ب همه را به سوگ می  فجیع ناشی از آن

هایی در امان نبوده  های مختلف از شر چنین ظلم اتنیک
ت و بندی نیس های مختلف قابل درجه ظلم اتنیسیتی است.

 شود آن را از دیگر ابعاد هر گروه متمایز ساخت. نمیبنابراین 
یسیتی اتنحقیقت ناگفته دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه 

در نظریه اجتماعی غرب، حتی از مصداق بارز معصیت نیز گناه 
 بیشتری دارد.

در پایان باید گفت بحث اتنیسیتی هیچ سنخیتی با منزلت 
ن غربی به یکسان دانستن تمایل پیروان پا ها ندارد. اقلیت 

تنیکی، ی اها ی بی فایده بودن اقلیت این دو از جهتی در نتیجه
توان گفت در  و از جهت دیگر می چه بومی و چه مهاجر،

ی بقایای برابرپنداری موهِن قبلی مابین اتنیسیتی و  نتیجه
اگر این کارکرد جدی گرفته  است.» تمدن مسیحیت«فقدان 

، »ها تمامی آن اقلیت«آید که  ش میشود، این ذهنیت نیز پی
ندارند که از آن شروع شده باشند و » ای اولیه«هیچگونه نژاد 

در جوامع پیشرفته تحت سلطه دیگران هم دارای هیچ ویژگی 
 اند. خاصی چه به صورت فیزیکی و چه در پدیدارشناختی نبوده
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همچنین این کارکرد، پدیدارها را با بافت مورد مطالعه اشتباه 
 و» گروه های اتنیکی«بدون شک موضوعاتی مانند  گیرد. می

ها با اتنیسیتی نیز موجود است؛ اما مربوط  همسانی این گروه
به می مرتبه و چه بلندمرت ها، چه پایین ها و اکثریت به اقلیت

گیرد  در شرایطی خاص صورت می» طبقه بندی اتنیکی«. شود
ه عام آن اشتبا یو نباید آن را با مسئله اتنیسیتی در معنا

 گرفت.
به هم  ای شاخصی، اجرایی و یا نشانه اتنیسیتی و زبان به طرق

ای  برای ما هیچ راه فراری از اولین سیستم نشانه .ندا مرتبط
ً نه تا وقتی که سرگرم پدیدارشناسی  وجود ندارد؛ مخصوصا

ها، حفظ همه مرزها و درگیر راه و روش و دانش  تعریف
های  شمار سیستم این وجود زبان یکی از بیبا  باشیم.  اتنیکی

در پایان باید گفت زبان هم  تفکیکی با حداقل آگاهی است.
 تواند نخستین علت، شعار، پذیرد و هم می آگاهانه صورت می

پیوند ناگسستنی بین زبان و  نگرانی و خط دفاعی هم باشد.
ند توا پذیر است؟) هم می مذهب (آیا مذهب بدون زبان امکان

تواند از حرمت  را به امری مقدس بدل کند، و هم می» انزب«
های  با حمایت آن حتی در فرهنگ سکوالر بکاهد.

ناسیونالیست سکوالر، زبان بخشی از مذهب سکوالر در نظر 
دهد و آن را برای  گرفته شده است که جامعه را پیوند می

 کند. مقابله با هر چالشی بسیج می
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تجربی به نکات گفته شده برسیم های  چنانچه تنها از جنبه
در واقع قضیه بر سر این  اصل قضیه را فراموش خواهیم کرد.

نیست که مرزهای اتنیکی و پیوند آنها با زبان حقیقی است یا 
خیر، واقعی است یا ساختگی، معتبر است یا اغراق شده، در 

ها هم هست یا خیر، نژادپرستانه است یا  خدمت دیگر حیطه
بلکه اصل  تفکیک کننده است یا متحد کننده. عینی و دقیق،

این است که اتنیسیتی بُعدی اجتناب ناپذیر از مجموع تعاریف 
ی معنا، احساس و تأثیری  و عملکردها و گاهی نیز دربردارنده

مسئله اتنیک با وفاداری و تقدس در هم  وصف ناشدنی است.
 آمیخته است و نباید اهمیت آن را نادیده گرفت و به چیز

 های مختلف این دیگری تعبیر کرد. همچنین است که جنبه
گرایان آکادمیک  موضوع در حال دگرگونی بوده ولی تجربه

های آن را بدانند و چه  نقطه نظرات خود را دارند و (چه ارزش
گر اینکه دی مطالعه این مبحث ندارند.   ندانند) توجهی کافی به

و برخی  اند  جربه کردهنوع بشر اتنیسیتی را در دوره ای حتماً ت
برماست چرایی این مسئله  رو بوده اند. نیز همیشه با آن روبه

 و پیوند آن با زبان را دریابیم.
در این بخش با تکیه بر چهار مقاله، به بررسی تمایز مابین 

ای  طالعهی م اتنیسیتی و تبعیض نژادی پرداخته شد؛ و با ارائه
ن را علت اساسی موردی نشان داده شد که پیوندی که آ
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هایی ضعیف، انسانی و ناقض در مطالعات  دانیم، رگه می
ها موفق به  نگامی که آنه. اجتماعی نخبگان دارد-فرهنگی

گذاری مجدد زبانشناسی قومی خود شدند، تغییرات این  پایه
 تر شد. پیوند نیز دشوارتر و پیچیده

 
 ٥زبان، اتنیسیتی و تبعیض نژادی .۱
کالم که از نظر  خوشِ  هم به صوتِ در ایرلندی، ذهن «

 هد ود بخش است، واکنش نشان می اجدادمان بسیار مسرت
ای است برای بیان امیال و آرزوها،  همین ذهن وسیله هم

بخش  ها، اصالت، و حتی به نوعی التیام ها و شکست موفقیت
 »رود در بیان ضعف بشر در کل تاریخ به کار می

 ).۱۹۶۹:۷۱(برنان،
 

پیرامون متغیرهایی که در نظریه اجتماعی و : سیتیزبان و اتنی
 انداجتماعی از قلم افتادهتاریخ 

اژه وآمده تاکنون بر سر تعریف   های پیش بسیاری از بحث
عالقه وافری به تعریف و  منبا اینکه  است.» اتنیسیتی«

های  بحث تعیین حد و مرز آن دارم، لیکن بیشتر مشتاق جرو

                                                
ها  ها و زبانشناسی گردی حول محور زبانمیز  مجموعهاصل این مقاله در . ٥

 موجود است. ۳۰۹-۲۹۷، صص. ۱۹۷۷
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های علوم  مثال روشن است حیطهپیش آمده ام؛ به عنوان 
 اجتماعی فاقد سنتی فکری در ارتباط با این بحث هستند.

پردازان حوزه علوم اجتماعی هیچگاه با مد   متفکران و نظریه
نظر قرار دادن اتنیسیتی (البته صحیح تر است بگوییم زبان و 

 ای مختص اتنیسیتی یا مباحث شناسی اتنیسیتی) جامعه
اری ک و یا بازپروری نکرده اند. حتی حداقل مربوط به آن ایجاد

توانست انجام شود به عنوان مثال تصویری از پیوند  که می
ای ه همزمان بین زندگی اجتماعی و تفکر اجتماعی در بخش

بنابراین امروزه در اواخر قرن بیستم  مهم دنیا نیز ارائه نشد.
یاره ما سکمدی بر -داند تا پایان این اثر تراژدی که تنها خدا می

چه مقدار زمان باقیست، هنوز درگیر مسئله اتنیک هستیم؛ 
هزار ساله پان   انگار که تازه به وجود آمده و تفکر سه

 های مرتبط (برای تحت پوشش و بررسی ییاروپا ای و مدیترانه
یم) دار  قرار دادن آن بخش از بشریت که اکثرمان با آن آشنایی

ضح است که این رویکرد پر وا .به فراموشی سپرده شده است
ما به دیگر اشکال و فرایندهای اجتماعی مانند خانواده، 
شهرنشینی، مذهب ، تکنولوژی و این قبیل مسائل نیست. 

توان سود  ها نیز بسیار می های فکری پشت این البته از سنت
های  مایگی ها و بی چنین نتیجه گرفتم که درگیری من برد.

ئله مان در رابطه با مس های عمدی  توجهی فکری و همچنین بی



 ۱۴۰۰ رداد خ||  هارمچشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٧٢ 
 

اتنیسیتی، خود مسائلی قابل بحث در حیطه اتنیک اند و هم 
هایی هستند که با آشکار شدن  ها پدیده توان گفت این می

های مختلفی از علم دست خواهیم  شان به جنبه ابعاد مختلف
 یافت.

با این حال این موضوع از حوزه مطالعاتی این بخش خارج 
انم بینم که بتو ای نمی ز در خود چنین توانایینی مناست. 

شناسی زبان و  تمامی اطالعات مورد نیاز (در حوزه جامعه
شناسی دانش مربوطه) را تقدیم حضورتان  اتنیسیتی، و جامعه

آخرین نکته اینکه بهتر است هم بازپروری و هم تحلیل  کنم.
یک ستاریخچه اجتماعی و نظریات اجتماعی را از زمان عبری کال

» یظهور مجدد اتنیسیت«و زمان یونان باستان تا قرن بیستم و 
در این پروسه  در دهه گذشته در غرب مد نظر قرار دهیم.

همچنین باید به امپراطوری روم، در غرب و در شرق، بپردازیم: 
و  مدیترانه، زندگی-اولین کلیسا و آباء کلیسا، اسالم در یورو

سراسر اروپا، اصالحات و تفکر قرون وسطایی و رنسانسی در 
های تجاری و صنعتی که تغییر/دوام  ضد اصالحات، انقالب

وند، ش اجتماعی و محرک تفکر و نظریات اجتماعی محسوب می
 .های اجتماعی مدرن و همچنین ظهور مکاتب فکری و جنبش

های مدرن، باید اختالفات  در مورد آخر یعنی مکاتب و جنبش
-ریهرد-های مارکسیست اوتمارکسیستی و تف-سرمایه داری

شناسی و نیز در  شناسی و مردم وِبِری را در تفکرات جامعه
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 وهای سیاسی و اقتصادی، در قرن بدشگون نوزدهم  فعالیت
در ادامه تنها به چند در قرن فجیع بیستم بررسی کنیم. 

ی هایی از زبان و اتنیسیت ی سرنخ موضوع محدود که دربردانده
 شود. اشاره میهاست  در این دیدگاه

 
 اتنیسیتی چیست؟

(البته جا برای تحقیق بیشتر  مناز آنجا که یکی از اهداف 
ی نظریات متفکران علوم اجتماعی  همیشه وجود دارد) واگویه

در باب اتنیسیتی از جمله نحوه تعریف این واژه است، لذا 
د؛ خواهد ش ءتر ارضا اشتیاقم به این موضوع در سطحی کلی

مکان دسترسی به همه اشکال و تعاریف اتنیک چرا که باید ا
رجوع  ۱۹۷۴وجود داشته باشد (برای مطالعه بیشتر به ایساجیو 

دوام فرهنگی «مباحث مورد عالقه من مفهوم و نمایش  کنید).
است؛ یعنی بایستی هم مفهوم و هم » ها در طول نسل

ا ه پیوندها به افراد همان گروه (مردم) انتقال داده شود. این
هایی هستند که نه تنها تاریخچه پرباری دارند، بلکه  گروه

ا، ه مهمتر اینکه اصل و نسب مشترک و بنابراین موهبت
توان  می مسئولیتها، حق و حقوق و تعهدات مشترکی نیز دارند.

ها  همسو با تمام جوامع و فرهنگ منعالقه مورد گفت مباحث 
خشی از ا بنیست؛ البته به میزان تسلط اتنیسیتی بر همه ی
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درک و فهم اجتماعی نیز بستگی دارد (این نسبت مستقیمی با 
توان از مواردی نام برد که به  پیشرفت جوامع دارد). به ویژه می

از کجا  ما که هستیم؟ نوعی با این سؤاالت در ارتباط اند:
و  ٦به نظر من (و لوپاژ مشخصه خاصی داریم؟ ایم؟ آمده

ین سؤاالت را از فردی واحد در )، چنانچه ا۱۹۸۲، ٧تابورت کلر
شنویم  متفاوتی می هایهای متفاوت بپرسیم حتماً پاسخ زمان

تر هم  های بیشتر، متفاوت دهنده ها با توجه به پاسخ (پاسخ
در اینجا سعی شده است پیوندهای مربوط به زبان  شوند). می

 به عنوان بُعد اعتباری مسئله اتنیک در نظر گرفته شود.
 

 اولیه» ماهیت«ی  مایه بن
ی اسرائیل باستان و یونان باستان، جهان متشکل از  به عقیده

بیولوژیکی » های ماهیت«چندین اتنیک با مشخصات و 
ن های متفاوتی نیز در جها متفاوتی است؛ و بنابراین تاریخچه

وع ای نیز با موض  این عقیده که شامل پشت پرده وجود دارد.
ها  های ناسیونالیست اندیشهبقای جسم پس از مرگ است، در 

های مدرن نیز دیده شده است و هنوز که هنوزه در  و هردری
ای، اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکا  برخی مناطق پان مدیترانه

                                                
.٦ Le Page 

Keller-. Tabouret٧ 
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ی درک انسان  خارج از قوه» ماهیت«در واقع این  وجود دارد.
ً بخش مهمی  و مختص مافوق بشر است. زبان نیز طبیعتا

بنابراین این تفکر که  ان و اشک است.همانند خون، استخو
گویند و  الوهیت(ها) به زبان مخصوص هر اتنیک سخن می

الغیر، بسیار شایع است (هرچندکه همگان آن را صحیح 
به ذکر  الزم ها در تضاد است). دانند و با بسیاری از مکتب نمی

ه شناسی است ک ای از کیهان این موضوع از مباحث حوزه است
زبان و اتنیک به عنوان عناصر اصلی سازنده   در آن مجموعه

روزتر،  البته در تفکرات به شود.کل جوامع بشری قلمداد می
با  .رود ریشه ابرانسانی و ذات بیولوژیکی آن نیز زیر سؤال می

ی بسیاری از نظریه پردازان و فیلسوفان،  این وجود به عقیده
رسمی و  اتنیکیاتنیسیتی و پیدایش اتنیک جدید (به عبارتی 
های طبیعی و  دارای پیوندهای اتنیسیتی و زبانی) از جنبه

ضروری زندگی اجتماعی بشر است (در رابطه با بحثی که در 
توانید آخرین نظریات شوروری  چند سطر اخیر مطرح شد می

های اروپای  اندیشه ).مطالعه کنید ۱۹۷۴را در کتاب براملی 
خالی از لطف نیز ستا شرقی و مدیترانه شرقی در همین را

ً در ترکیب نظریات ٨۱۹۴۵نیست (یاکوبسن ). در واقع دقیقا

                                                
.٨ Jakobson 
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ترین و  یابیم صحت زبانی طبیعی مدیترانه است که درمی-یورو
تناب اج ترین بخش در باب تداوم پنهانی و غیرقابل ضروری

 ی فرهنگی/فیزیکی است. مجموعه
 »تغییر ماهیت«ی  مایه بن

گاهی همسو با نظریه ذکر شده در  ای تقریباً متفاوت و عقیده
ه سطح ب توان باالتر برد و ها را می باال این است که سطح اتنیک

یافته و جدیدتری دست پیدا کرد. باالترین سطح،  توسعه
زدایی است؛ بدین معنی که در نهایت هیچگونه اتنیکی  اتنیک

مشاجره میان کسانی که اتنیسیتی را پدیده ای  در کار نیست.
 ً دانند و کسانی که از طرف دیگر آن  ثابت و خدادادی می کامال

را همیشه قابل تغییر می دانند، از افالطون و ارسطو آغاز شد. 
شده  یزدای اولین گروه پیشنهاد تشکیل چندین جامعه اتنیک

ای  ها این کار به شیوه مدیریت حکومتی دادند. به عقیده آن
منجر  رفانه استط دوستانه و بی که صحیح، قابل اصالح، نوع

ها  ها به تمام مردها و مردها به تمام زن چنانچه زن شود.می
ی زن و شوهری نیز وجود  متعلق باشند، در اینصورت رابطه

به همین ترتیب فرزندان نیز فاقد پدر و مادر اند؛ زیرا  ندارد.
ها مادر آن فرزند هستند. بنابراین  پدر و تمام زن ،تمام مردها

ها و مردها است و بالعکس همه زن همه زنآن بچه، فرزند 
تنها یک چنین  ها و مردها نیز مادر و پدر آن فرزند هستند.

که اعضای آن هیچ تفاوتی در ادامه تداوم بیولوژیکی -گروهی 
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شامل  هچراکبه نفع جامعه است؛  -بینانسلی با یکدیگر ندارند
نیازهای کلی  و ای نیست هیچ مشخصه خاص و یا خانواده

ماع را بدون تعصب، جانبداری، طمع و تضاد منافع در نظر اجت
 داند. ی اتنیسیتی می ها را الزمه گیرد؛ افالطون همه این می

ارسطو این دیدگاه را به شدت مورد اعتراض قرار داد. به عقیده 
رغم تمام ایرادات اتنیسیتی، کسانی که مورد عشق و  او علی
وانند به ت بعدها نیز نمیگیرند،  خاصی قرار نمی» افراد«عالقه 

دیگران عشق بورزند و از نعمت وجود افراد در زندگی خود 
هر بچه باید یک پدر و مادر داشته باشد و هر  استفاده کنند.

بنا بر نظر ارسطو  پدر و مادر هم باید تنها یک بچه داشته باشند.
اتنیسیتی در تقویت عشقهای خانوادگی و گسترش   چالش

خود است. از این رو این پیوندها » نوع«پیوندهای طبیعی به 
 شامل افراد نزدیکتر به فرد است.

 
این ماهیت به طور ثابتی تشکیل شده است. بسط و تغییر 

به کرات  تر  ماهیت زبان و اتنیسیتی به سطحی باالتر و جامع
ی مانند سنت آگوستین، تفکرات در تفکرات اولیه مسیح

های  رومی، اندیشه قرون وسطایی (شامل بسیاری از فلسفه
 اخالقی) و نیز در تمرکز اقتصادی کاپیتالیستی دیده می شود.

 فظیجدال لو  زدایی اتنیکالزم به ذکر است در سطحی باالتر، 
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پردازان اجتماعی مدرن مسیحی،  ی برخی از نظریه به عقیده
ای   های کالسیک، اهداف عالی و کاپیتالیستمارکسیست ها 

هستند که نیاز به هزاران سال زمان دارند؛ و از طرف دیگر به 
های اجتماعی  نظریه» های برجسته سنت«و تمام ٩نظر وبر 

مدرن از سنت سیمون گرفته تا پارسونز، به عنوان 
درن آور در جوامع صنعتی م آمدهایی بدیهی و البته تأسف پیش

 شوند. تلقی می 
 

 گسیخته، غیرعقالنی و مبتنی بر بافت اتنیسیتی درهم
ی منف  همه پژوهشگران باستان و قرون وسطی در مورد جنبه

ز کنند؛ اما خود نی و پنهان مسئله اتنیسیتی اظهار نظر می
دانند که این تنها یک روی سکه است و البته شامل  می

فتیم همانطور که گ هایی هم مثبت و هم منفی است. جنبه
و در ادامه  ی مخالف اولین بار توسط افالطون ارائه شد. نظریه

و مدافعان استقرار ١١، جان استوارت میل ١٠لورد آکتون
ها  نآ داری غربی به آن رسمیت بخشیدند. دموکراسی سرمایه

ی  زننده انجامند را برهم هایی که به تشکیل حکومت می اتنیک
انند د وحشتناک میتمدن، اشتیاقی اولیه، کابوس و اهرمنی 

                                                
.٩ Weber 
.١٠ Lord Acton 
.١١ John Stuart Mill 



 دارد؟» زبان«با  یو چه ارتباط ستیچ »یتیسیاتن«

 
٧٩ 

 

ما به ی اروپاست ا نکرده که هنوز هم در کمین مناطق پیشرفت
لطف الهی در بریتانیای کبیر، فرانسه، اسپانیا، هلند و نیز در 

آورانه مهار  فن-نفعان تحکیم سیاسی و رشد اقتصادی اولین ذی
 شده است.

 
 بود که در آن زبان و  ای تکاملی این دیدگاه همزمان با نظریه

ی که شدند. بدین معن برشمرده می» قانونی«های  تنیسیتیا
و  ی ثبات اقتصادی ، نتیجهدر غربپیوند بین آنها و رواجشان 

های متمادی  یعنی آنها محصول قانونی قرن سیاسی است.
 .داری، تجارت، سپاه و مذهب هستند ثبات در حکومت

همچنین این عقیده که دولت کارآمد و باثبات خود ملیت 
در  ها دیدگاه غالب کند، برای مدت اش را تأسیس می قانونی

با این حال عکس این عقیده یعنی اینکه ملیت . غرب بود
بتواند تشکیل حکومت کند، رد شد. در واقع دیدگاهی غیر 
طبیعی، ناعادالنه، غیرمنطقی و مختل صلح و تمدن تلقی 

ی با یهای اتنیسیتی بریتانی یا رومانیا زمانی اندیشه شد. می
ها در  شد ولی امروزه این رد می» صحیح«ی  با جامعه  مقایسه
قت تصور در حقی شوند. های اتنیسیتی کبکی دیده می اندیشه

های  بر این بود که گرایشات شیطانی و غریزی زبان و اتنیسیتی
گر،  های اغتشاش برای تشکیل حکومت» غیرقانونی«
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خی هنوز بر  هاست؛ و البته ترین مخشصه منفی اقلیت اصلی
هاست اتنیسیتی با مشکالت  از این رو مدت هم بر این باورند.
 »گرفتار«های  های بدون قانون و جمعیت سیاسی، اقلیت

 شود. کوچک خارجی، به اشتباه گرفته می
 

توان گفت مارکسیسم کالسیک تفاوت چندانی  با این وجود می
ی  عقیدهبه  از این نظر با تمرکز اقتصادی کاپیتالیستی نداشت.

ً در فاز ملیت به  میل، رفتار زبان و اتنیسیتی، مخصوصا
و ناپسند بود که باید به هر » غیر منطقی«حکومت، چنان 

شد؛ و به جد اهرمنی بود که تنها از  قیمتی جلوشان گرفته می
نوان (به ع .سر لج و لجبازی با نظم سیاسی تشکیل شده بود

ریخی که زمانی تا  ملیتی«مثال برای رها شدن از برچسب 
ای مابین  این مثال در دسته». شکست خورده است

ها به  دی آنبن های میل و آکتون جای دارد. تقسیم بندی تقسیم
ها دارای تمدن هستند و  ها و بدها است. خوب دو دسته خوب

 ١٣و انگلس ١٢در ابتدا مارکسای ندارند).  بدها تمدن و گذشته
به دلیل تأثیر سوء ناشی از رفتارهای زبانی و اتنیکی فاز ملیت 

ها  به حکومت بر مشاجرات گروهی و اتحاد کارگران، مخالف آن

                                                
.١٢ Marx 
.١٣ Engels 
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بودند (در نهایت هم استثنائاتی کینه توزانه و فرصت طلبانه 
البته هنگامی که میل رفتارهای زبانی . ها قائل شدند برای آن

ان داند، مارکس و پیرو سند میو اتنیکی را صرفاً موضوعی ناپ
ها را نه تنها موضوعی ناپسند بلکه توهم و دروغی ناپسند  او آن

دانند که در واقع ثمره اقتصاد است. همچنین به عقیده  نیز می
مارکس و پیروان او رفتارهای زبانی و اتنیکی توهمات پوچی 

از های حکمران برای تضعیف و هستند که توسط کاپیتالیست
 ن طبقه کارگر در کل دنیا، تشکیل شده اند.بین برد

 
احتیاجی به گفتن نیست که در عصر حاضر هم میل و هم 
مارکس پیروان خود را دارند. این افراد تمام اعمال و رفتار زننده 

  به کشی را هم به زبان و اتنیک نسبت می دهند. مانند نسل
عالوه این دیدگاه عینی هنوز هم در میان دانشمندان اجتماعی 
که منکر هرگونه اعتبار ذهنی یا کاربرد اتنیسیتی هستند و نیز 

ساختگی دست نخبگان به   میان افرادی که به چشم ثمره
منظور جلب حمایت گسترده برای اهداف سیاسی و اقتصادی 

ی ها موافق عقیده آن ).١٩٦٤نگرند، وجود دارد (گلنر، به آن می
 ):١٨٦٦مخالف انگلس در یک قرن قبل هستند (
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شود که در یک حکومت واحد  هیچ کشوری در اروپا یافت نمی«
های مختلفی نداشته باشد. سلتی هایلندی و ولزی  ملیت
هایی متفاوت از ملیت انگلیسی هستند؛ با این وجود  ملیت

ه هیچگاه اهمیتی در مقام یک ملیت حتی بیش از سکن
. .. .ها داده نشده است آن  سلتیک بریتانی در فرانسه به

ها هیچ چیز  اهمیت اروپا و پویایی مردم از دید اصول ملیت
و   (التین) والشی که هیچ تاریخچه  نیست. اهمیت رومانی

حتی انرژی مورد نیاز برای اینکار را نیز نداشته، برابر است با 
پویایی ملی ایتالیایی که تاریخی دو هزار ساله و 

ا، در ه ای داشته است. ولزی ها و مانکسمن تأثیرنپذیرفته
قل های مست صورت تمایل حقوقی برابر در تشکیل سیاست

دارند، البته همین در مقایسه با ملیت انگلیسی بسیار مضحک 
و ناچیز است! اصل ماجرا نیز در همین چیزهای مضحک است. 

ها تنها در اروپای  لیتدر واقع این امکان وجود دارد که اصول م
شود؛ اروپای شرقی به کرات مورد امواج حمله  شرقی تشکیل

هایی بوده که امروزه  ها قرار گرفته و شاهد ویرانی آسیایی
شان کنند.  توانند از یکدیگر تفکیک نگاران نیز به سختی می قوم

های اهل  ها، مجارستانی در آنجا ترکباید گفت همچنین 
ها و حدود دوازده قبیله اسالونی در  یهودی ها، فنالند، رومانی

 ».پایانی با یکدیگر زندگی می کردند سردرگمی بی
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ً تا به امروز غربی ها معتقد بودند اتنیسیتی مربوط به  اساسا
های خارج از غرب و مردم عادی  ی افراد سرخوش و زبان همه

ها در  شده است. به نظر آن (و البته ناخواسته) جهان می
ر سازی صورت نگرفته بود و بیش از آنکه به نظ اتنیسیتی تمدن

 ی زحمت و دردسر بود. برسد مایه
 

 بخش ای خالقانه و التیام اتنیسیتی، پدیده
الجرا های الزم ا نظریات ذاتی اتنیسیتی معموالً به مسئولیت

برای ماهیت بینانسلی اشاره دارند؛ یعنی به وظایف مشترک 
د. ای خاص اشاره دارن و قابل اجرا به شیوههایی از یک نوع  گروه

معی های فردی و ج ها پاداش البته الزم به ذکر است این نظریه
دهند. با این وجود  هایی را نیز مد نظر قرار می چنین وفاداری

ته ها نیز گامی به جلو برداش تر، اندیشه به لطف نظریات کلی
اری بر بسیهای کالسیک عبری تأکید  دیدگاه دیگر اینکه اند.

توان  تکامل اتنیسیتی دارند؛ یعنی معتقدند از راه تقدیس می
حتی با این وجود که  شاهد اتنیکی بدون عیب و نقص بود.

ها بر تکامل نظری اتنیک عبری است  تمرکز اصلی عبری
این فقط یهودیت نبود (درست همانند کمبودهای این اتنیک)، 

ارتقا یابد و سازگار ها و انتظارات خالق،  که توانست با طرح
ها  تفکرات عبری ).۱۹۸۵ شود (فیشمن، مایرفلد و فیشمن،
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 های مقدس مسحور ی این پیام است که اتنیک منبع اولیه
. بخش و متقاعدکننده هستند کننده، تقویت کننده، التیام

و  بخشی جسم ،آور شادی، تمامیت ، تقدس همچنین پیام
 یدستورات فرمانروای هستاعالن زبان و اتنیسیتی به پیروی از 

». جای دارند زندگی و طول روز مادر ها  چراکه آن«ست: نیز ه
هرکس در میان افرادی از جنس خود زندگی کند، به زبان 

 هرآنچه خودشان سخن بگوید و دستورات الهی را اجرا کند،
را نیز  ۱۹۷۸( فیشمن  شود داراستنامیده میامید به زندگی 
 مطالعه کنید).

 
تنیک و زبان مادری به کرات در هر گوشه از اروپا و در لذت ا

تمام اعصار بیان شده است. در دوران مدرن این احساس به 
اصلی کلی، احساسی عمومی ،تجلیل ذات تنوعات زبانی و 

ای از نمایش جالل خداوندی، ارزش،  اتنیکی به عنوان گوشه
و در  خش،ب بخشی خالقانه و خالقیت الهام زیبایی، منبع الهام

واقع به اعمال و اخالق ابتدایی بشری بدل شده است. بسیاری 
بر این عقیده اند که همین تنوعات اتنیکی و زبانی است که 
جهان را برای زندگی جای بهتری کرده است. و همین خالقیت 

. سازی کرده است که انسان است و زیبایی درونی این تنوعات
ست تنوعات منجر به از د پر بیراه نیست اگر بگوییم فقدان این

دادن صفات انسانی، مکانیکی شدن و بینوایی مطلق بشر 
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شود. همچنین کاهش این تنوعات زنگ خطر، و تمایلی به  می
 ایستادگی و مبارزه است. در هردری، ماتزینی، اسالوی و کالنی

های مدرن و  شناسی در حقیقت در بیشتر انسان-
یکی و ت تنوعات اتنماهی -شناسی های انسان  شناسی زبان

اپذیری ن گرایی فرهنگی، به لذت پایان زیبایی مطلق کثرت
تبدیل شد. این نوع نگرش در برخی مواقع در اصول کلی 

شود و گاهی نیز راهش از آن جداست؛  می دموکرات ادغام 
آن  شود و بنابر ها می این اصول شامل حقوق الینفک انسان

د ستقالل فردی نیز دارنهای اتنیکی ا افراد در عین وابستگی
). دموکراسی از یک سو حقوقی جایگزین و ۱۹۶۵(تالمون، 

 کند؛ این شامل حق پذیرش جدای از اتنیسیتی نیز تعبیه می
شهروندی کشوری دیگر است. از سوی دیگر نیز حق حفظ 

آورد و به نوعی ضامن تداوم  اتنیک اولیه فرد را به ارمغان می
ه فرزندان تازه به دنیا آمده نیز آن اتنیک است؛ تا بدین وسیل

ی همان اتنیک قرار گیرند، خالقانه رشد کنند، و بتوانند  در زمره
های خود را با حفظ اصالت اتنیکی و دارای رنگ  تمام پتانسیل

 و زندگی و هویت، به کار بگیرند.
 

 ابعاد وجودی زبان و اتنیک
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های متفاوت زبان و دیدگاه موضوعات فوق دربردارنده
شیوه نگرش به این پدیده در مناطق اتنیسیتی و همچنین 

خاصی از جهان است. این موضوعات به خودی خود جدا از 
تنیکی هایی اشان مربوط به آن ماهیتیکدیگر نیستند. بسیاری

 اند و از نسلی به نسلشوند که مورد قبول عامه قرار گرفتهمی
اند؛ البته تداوم نسل از طریق شیر مادر اتفاق بعد ادامه یافته

توان گفت اساساً هر اتنیک دارای یک جزء افتد. بنابراین میمی
ای تجربه چیره شدن بر مرگ، و نیز وعده، راز مگو، »وجودی«

برای جاودانگی است؛ چراکه آن ماهیت مورد قبول عامه از 
فرار در  ن راهکند. با اینکه چندینسلی به نسل بعد راه پیدا می

های هولناکی نیز در آن بین وجود داخل و خارج و نیز آستانگی
دارد، تداوم فیزیکی جسم عرفانی همچنان ادامه دارد. و زبان 

یرد گنیز بخشی از این جسم است. زبان به جد از آن نشأت می
و در واقع خود نیز دارای جسم است (از همین روست که اجازه 

 دهد).نمیای را تغییرات پایه
 

و » عمل«های مبرهن است که زبان روی واقعی سکه
است که به اشتباه آن روی اتنیسیتی انگاشته » دانش«

شود. از آنجا که عمل و دانش اتنیکی تغییرپذیر است، می
هایی مسئولیتکند. اعمال اتنیکی اشتباه نیز در آن راه پیدا می

ش اتنیکی نیز توان از آن شانه خالی کرد. دانهستند که می
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ترین نیاز، توان آن را رد کرد. اساسیمیای است که هدیه
 دیگر اینکهالزم هست اما کافی نیست. یعنی وجود اتنیک، 

همه چیز قابل به دست آوردن و از دست دادن است؛ و زبان 
نیز هیچگاه از این دسته مستثنی نبوده است 

اتفاق به ها این سازی اتنیکآماده). در پیش۱۹۷۷(فیشمن،
)؛ در ۱۹۶۵(فیشمن،دهد ناآگاهانه رخ میصورت طبیعی و 
اند بیشتر هایی که کامالً آماده و تثبیت شدهحالی که در اتنیک

ً و چه –یک مشوق  ً چه تلویحا آید به حساب می -صراحتا
 ).۱۹۷۲(فیشمن،

 
استعاری و های گرایش نظریات بومی به سمت دیدگاه

 اتنیسیتی است. عینی گرایان خارجیمتافیزیکی پیوند زبان و 
به جای پرداختن به رمز و راز این پیوند، به نیازهای نظامی و 

پردازند. کاربرد زبان و اتنیک در سیستم آموزشی اقتصادی می
کار جدید است. زبان و اتنیک از  مدارس نیز برای تعلیم نیروی

ن ابتدایی و از دید عینی گرایا ها، ماهیتدید اتوچونیست
خارجی، محصولی قابل تغییر اند. با این حال هر دوی این 

 . در پایانها بر سر وحدت اتنیک و زبان اتفاق نظر دارندگروه
ما و «های قابل بحث، تفسیر تفاوت باید گفت مسئله
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ای اتنیکی است که خودآگاه یا ناخودآگاه مسئله» دیگران
 .درسانمی یما را به تبعیض نژاد شود و در نهایتمحسوب می

 
 اتنیسیتی و تبعیض نژادی

شمار اصطالحاتی است که به دلیل کاربرد تبعیض نژادی از بی
بسیار در معنای مدرن و مرسوم خود، عمالً اصالت خود را از 
دست داده است. این اتفاق برای اصطالحات دموکراسی و 
سوسیالیسم نیز افتاده است. در واقع سوسیالیسم شامل 
تمام جوانب رضایت (یعنی دموکراسی مردمی، دموکراسی 

شود؛ ولی تحت هدایت، سوسیالیسم ملی و غیره) می
 منگیرد. هدف دموکراسی همه این مفاهیم را در بر نمی

نجات اصطالح تبعیض نژادی از این تمییز نابخردانه است تا 
در نهایت شمول معنایی آن حفظ شود؛ و به عبارتی بین 

ت ای اجتماعی و نظری اساتنیسیتی و تبعیض نژادی که پدیده
زی برقرار شود و بدین ترتیب در کاربردهای نامرتبط این تمای

 اصطالح نیز بازبینی شود.
 

با اینکه تبعیض نژادی به اتنیسیتی هم مرتبط است، توجه 
 هایهای وجودی نیست (به همین دلیل راهاش بر مؤلفهاصلی

فرار محدودتری نسبت به اتنیستی دارد). با این وجود با در نظر 
ت بندی به دسها مقیاسی برای رتبهم اتنیکگرفتن عدم تداو
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ای (ناخودآگاه) است آمده است. در حقیقت اتنیسیتی مصوبه
گذارد. میزان خودآگاهی در تبعیض و اصالت را به نمایش می

نژادی به مراتب بیشتر از اتنیسیتی است؛ البته نه از این بابت 
و  تای خاص است، به این دلیل که تنها به اصال»عقیده«که 

به  بالعکسبلکه کند و ها توجه نمیها و فردیتنمایش تفاوت
تر ی بهتر و بدتر بودن، باالتر یا پایینها از جنبهارزیابی تفاوت

مود ندیگر اینکه  پردازد.بودن و پذیرفته شدن یا رد شدن، می
ظاهری اتنیسیتی از تبعیض نژادی کمتر است. اتنیسیتی هیچ 

ای ندارد؛ این در حالی است که در نظام وجودی قدرت درونی
ای سلسله مراتبی است مفهوم سلطه تبعیض نژادی که پدیده

و ساختارهایی مانند نژاد برتر، سهم غالب و افرادی با ژن خوب 
ی در کالم و عمل به اتنیسیتی و تبعیض نژادشود. دیده می

 های فاحشی با یکدیگر دارند.واقع تفاوت
 

مانند بسیاری از ها بود (کامالً ضدفرانسوی ١٤گرچه عقاید هردر
روشنفکران آلمانی که در اوایل قرن نوزدهم در آغاز پادشاهی 

)، دندکر میمستقل آلمان علیه سلطه فرهنگی فرانسه مبارزه 
 او: نقل ازهیچگاه موافق تبعیض نژادی نبود. به 

                                                
.١٤ Herder 
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هیچ دو فرد، کشور، جمعیت، تاریخ و ایالتی شبیه به هم 

ها . از این رو معنای راستی، زیبایی و خوبی نیز برای آنتنیس
یکسان نیست. تقلید کورکورانه تنها منجر به هالکت و نابودی 

 ).۴۷۲صفحه ، ۴، جلدهمه کارهاشود (هردر، در مجله می
 

شناسی در جامعه جایی آیا هنوز هم علوم اخالقی و انسان
در برابر  کوچک ها در واقع یک فرضندارند؟ دیدگاه هردری
های متفاوت به حساب می آید که در دنیای سرشار از اتنیک

آن هر اتنیک خود را صاحب حق، درست و نقطه شروع زیبایی 
عیض نژادی با تعدد حزبی داند. البته تبهای آتی میو خالقیت

ی و ای منطقبیگانه است؛ چرا که تبعیض نژادی خواستار پایه
ده اتنیستی زن دیگر اینکه آمیز است.نه همزیستی مسالمت

دهد، در حالی که تبعیض نژادی است و اجازه زنده بودن می
 آورد.تنها مرگ و اسارت به ارمغان می

ض یتبع خطرها در توان گفت تمامی اتنیکدر حقیقت می
نژادی هستند؛ یعنی امکان دارد این دید به وجود آید که شیوه 

 ارزشمندتر است. نژادپرستی ی دیگرشخص زندگی شخصی از
یافت  حتی در درجاتی پایین هادر همه جوامع و فرهنگ

 توان از فرهنگ)؛ که از آن جمله می۱۹۶۸شود (بیدنی، می
علم سکوالر نام برد. البته میزان نژادپرستی در جوامع مختلف 



 دارد؟» زبان«با  یو چه ارتباط ستیچ »یتیسیاتن«

 
٩١ 

 

ذکر  الزم به های مختلف بستگی دارد.به میزان پذیرش دیدگاه
خنثی کننده تبعیض نژادی (از جمله نژادگرایی اکتسابی  است

سازی اتنیکی مغرضانه و بی چون و چرا که همانند شایسه
ت و الزم به ذکر اسای بینااتنیکی است. است)، دانش مقایسه

کند (این تجارب پایه این دانش فراتر از تجارب فردی عمل می
تی های اتنیسیمطالعات ادبیات و اتنیسیتی است). مشخصه

بعد است؛ یعنی اتنیسیتی هم نظامی  مدرن شامل دوپست
آید و هم نظامی انتخابی و کامل و مستقل به حساب می

ود، شخود کنترلی می مشارکتی است. این مهم منجر به نوعی
هم از درون و هم از بیرون، که البته در ناسیونالیسم و تبعیض 

 افتد.نژادی در درجات باال این امر اتفاق نمی
پیشتازان مدرن تبعیض نژادی از این قرار است: گوبینو در 

الف و ب، مراجعه کنید)، ۱۹۶۶،۱۹۷۰فرانسه (به بیدس،
و گروهی از )، ۱۸۹۹ن (هاستون استوارت چمبرلین در انگلستا

، ١٩٣٧فالسفه، دانشمندان و سیاستمداران آلمانی (به بارزون:
با رجوع کنید).  ١٩٤٦، وینریخ: ١٩٦٦، موزه:١٩٧١گاسمن:

توان فهمید که پیوند زبان به ها میمراجعه به آثار این
نژادپرستی نیز همانند ذات نژاد پرستی بسیار زننده است. به 

  نازی:» انشمندد«هرمان گائوچ گفته 
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ً شفاف و رسا تولید در نژاد شمال اروپایی« ها اصوات کامال
ها اینطور نیست. به شوند، ولی لهجه غیر شمال اروپاییمی

جیغ تولید واق، خرخر و جیغ عنوان مثال حیوانات اصوات واق
ولی پرنده خیلی بهتر از سایر حیوانات تولید صدا  کنند.می
ر دهانش همانند نژاد شمال کند چرا که ساختامی

 )». ۱۹۶۶:۲۲۵هاست (نقل در موزهاروپایی
ن تریدر پایان ذکر یک نکته در اینجا ضروری است که نهایی

به سطح مادون انسانی » دیگران«سطح نژادپرستی تنزل 
است؛ بدین معنی که به دیگران به چشم حیوان و حشره نگاه 

 شود.
 

 نتیجه گیری
نباید در دفاع از اتنیسیتی در نظر گرفت. مواردی که گفته شد را 

بوده  ای افراطی و انحرافی های باستان اتنیسیتی پدیده از زمان
توان گفت این از  آمده است. می که با عقل نیز جور در نمی

ها همراه  ترین موضوعاتی است که در طول قرن ابتدایی
گرفته تنو ااتنیسیتی بوده است. واژه اتنیسیتی که ازواژه یونانی 

ی کتب مقدس یهودی  شده است (این واژه به کرات در ترجمه
ن گرفته است وباعث تمایز بی به یونانی مورد استفاده قرار می

برای ملیت به معنای غیر اصیل که باری » گوی«واژه عبری 
که باری مثبت دارد بوده است)، در » ام«منفی دارد و واژه 
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گ شته است (به فرهنای دا انگلیسی اولیه بار معنایی منفی
، ۱۵۶۳و  ۱۵۵۰، اتنیست ۱۴۷۰آکسفورد: اتنیک

 ۱۸۴۷سازی ، اتنیک۱۷۷۲گرایی  ، اتنیک۱۶۶۳سازی اتنیک
شرک، خرافه، نامأنوس  -مراجعه کنید). این بارهای معنایی 

اند؛ به  در قرن مدرن امروزه نیز هنوز برداشته نشده -بودن
 اهیت اتنیکی خاصو مدل مو و م  توان از لباس عنوان مثال می

نام برد. لذا نباید نگران نادیده گرفته شدن اعمال و واژگان 
 ها بود. افراطی اتنیک

ها به  تبعیض نژادی نیز نوعی از افراط است که برخی اتنیستی
مناطق بدون  ها و شوند؛ البته بیشتر در پان اتنیک آن مبتال می

 میانشود. با این حال بهتر است تمایزی  اتنیک دیده می
ها و  اتنیسیتی و تبعیض نژادی برقرار باشد، خصوصاً در رشته

، های دو زبانه هایی که به زبان وابسته اند. در آموزش حرفه
ریزی زبانی، تالش برای صیانت از زبان و تشکالت  برنامه

 نگاری، به واقع اهداف، مسائل و اجتماعی و قوم شناختی زبان
شود. بنابراین   مان مشخص می روی های روبه چالش
های میان مذهب و تعصب، جنسیت و تبعیض  تفاوت

مرج، و جنسیتی، سوسالیسم و کمونیسم، دموکراسی و هرج
همچنین است که تمایز بین اتنیسیتی و  مثمرثمر خواهد بود.

تبعیض نژادی نیز ارزشمند است. متأسفانه دانش ما از 
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عاتمان التبعیض نژادی بیش از اتنیسیتی و در اتنیسیتی نیز اط
از ابعاد متعارض بیش از عملکردهای واحد آن است. این به 

؛ چرا است  ویژه برای روشنفکران آمریکایی مایه بسی تأسف
های مخالفمان) در دنیایی زندگی  که ما نیز (فارغ از استدالل

کنیم که هنوز هم عوامل اتنیکی در هنر، موسیقی، ادبیات  می
آوری، آموزش و سیاست به غذایی، فرزند  ، صنعت مد، رژیم

نین همچشود؛ و نیاز به توجه و ستایش ما دارد.  کرات دیده می
های زندگی  عدم درک درست از اتنیسیتی، مجموعه اتنیک

مدرن، تغییر دائمی اتنیسیتی از زمان اسرائیل باستان، تفکر 
به اتنیسیتی (به عنوان مثال دیدگاه های   پیشینیان راجع

مختلف و متغیر در مورد قدرت یا مرکزیت آن به عنوان عاملی 
در عملکرد و رفتارهای اجتماعی)، برای محدود کردن درک ما از 

های پان  جامعه و نقش زبان در جامعه است. در اندیشه
تی یای و اروپایی در دوران قبل از مدرن، زبان و اتنیس مدیترانه

در قرن نوزدهم که دیگر اینکه به یکدیگر مرتبط بوده اند. 
اتنیسیتی از نظریه اجتماعی مدرن حذف شد، زبان نیز به طبع 
از آن حذف شد. در عصر حاضر شاهد ظهور مجدد این دو در 
نظریات اجتماعی هستیم. بنابراین باید تالش کنیم تا 

وسعه به ت بیشترین سود و منفعت را از قبل آن کسب کنیم و
این  توان گفت تنها از ها نیز کمک کنیم. و در پایان می دیدگاه



 دارد؟» زبان«با  یو چه ارتباط ستیچ »یتیسیاتن«

 
٩٥ 

 

در ایاالت متحده » احیای اتنیک«طریق است که به مفهوم 
 توان رسید. می

 
 نکات فصل یک

. برای شرح کامل تسلط تبعیض نژادی بر فرهنگ مدرن، ۱
) را مطالعه کنید. در بخش ۱۹۷۰مقاله بانتون در مجله زوبایدا (

ی اولیه بین ها توانید راجع به تفاوت پایانی این مقاله می یشپ
 اتنیسیتی و تبعیض نژادی بخوانید.

.  در اصطالحات مبحث اتنیسیتی در این مقاله به واژه نژاد ۲
برخواهید خورد که در معنای اتنیسیتی به کار رفته است. این 

 ای است که باید در حوزه جامعه شناسی و از معادالت معنایی
 جامعه شناسی اتنیکی روشن شود.

 


