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 سخن اول
صل اول و سوم از فمقدمه، در این شماره از گاهنامه آراشما، 

از  شیپ .نتشر شده استم ١»امتیازگونه، قدرت و تفاوت«کتاب 
کتاب منتشر  نیو در شماره سوم آراشما، فصل دوم هم نیا

شناس جامعهویسنده و نآلن جانسون این کتاب نوشته شده بود. 
و  اهاقلیتای در زمینه فقید امریکایی است که مطالعات گسترده

 نیز مسائل جنسیتی داشته است.
 از هم گسیختن: یتیجنسکور گره «کتاب های مهم او نوشتهاز 
 سیبه تدر کالج هارتفورد ها در سالاو است.  »پدرساالرانه ما راثیم

چند کتاب . جانسون و مطالعات زنان پرداخت یجامعه شناس
داستانی هم نوشته است. 

                                                
1. Johnson, Allan G. Privilege, Power, and Difference. Second 
edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2006. 
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 مقدمه
 »قدرت و تفاوت ازگونه،یامت«کتاب 

 آلن جانسون
 

ه دانیم کام: همه ما میاین کتاب را فقط به یک دلیل نوشته
، قدرت و تبعیض در زمینه جنسیت گونهامتیاز وجود مشکالت 

طبقه  و معلولیت ،)قومیتاتنیسیتی (و نژاد، گرایش جنسی، 
-. مطالب بسیار زیادی خوردبه چشم میاجتماعی در جامعه 

در خصوص این  -هانامههای علمی گرفته تا زندگیاز پژوهش
مشکالت به ثبت رسیده و هیچ تردیدی نیست که بخش زیادی 

 رد.گیهای اجتماعی از این مسایل نشات میها و رنجاز نابرابری
دانیم، هنوز درک مناسبی از مشکالت موجود و ی که میتا جای

لحاظ فردی و چه رفت از آن نداریم. ما چه بهراهکارهای برون
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ایم که موجب تشدید و تداوم جمعی گرفتار نوعی رخوت شده
 شود.مشکالت مذکور و پیامدهای انسانی آن می

همه ما بخشی از این مشکالت هستیم؛ تا زمانی که در این 
گرفتن این موضوع کنیم، راهی برای نادیدهزندگی می دنیا

نداریم. اما در صورتی که آگاهی الزم را داشته باشیم، 
رفت از این وضعیت باشیم. توانیم بخشی از راهکار برونمی

در این کتاب، روش تفکری در خصوص این مسایل ارائه شده 
ز ا تواند ما را از این وضعیت برهاند و به بخشیاست که می

راهکار تبدیل کند. از روش شامل چارچوبی است که از یک سو 
کامال مفهومی و نظری و از سوی دیگر کامال مبتنی بر 

های روزمره افراد است. در نتیجه با استفاده از این روش تجربه
که  درک کنیمتوانیم منشا این مشکالت را بیابیم و هم هم می

طی با این مشکالت داریم؛ چه ارتبا -به عنوان افراد جامعه-ما 
این تنها موضوعی است که به ما توان و اراده ایجاد تغییر 

 دهد.می
ما به عنوان افراد جامعه چه «بسیاری از افراد وقتی عبارت 
خوانند، ممکن است فکر را می» ارتباطی با این مشکالت داریم

  ایها بگوییم که کارهکنند قرار است آنان را متهم کنیم و به آن
خصوص اگر خواننده به-اند بد یا اشتباهی انجام داده
گرا، غیر معلول یا متعلق به سفیدپوست، مذکر، دگرجنس

ای صاحب امتیازگونه از جامعه باشد. این واکنش دفاعی طبقه
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شدن ما به بخشی از راهکار بیش از هر چیز مانع اقدام و تبدیل
 ست.شده و در نتیجه رخوت جامعه را تشدید کرده ا

ز گرای غیرمعلول امن به عنوان یک مرد سفیدپوست دگرجنس
طبقه اجتماعی متوسط، این احساسات را در زندگی خود تجربه 

م یتواندانم که میشناس میام. اما به عنوان یک جامعهکرده
م که از ینحوی درک کنبا آن را به اندنیا و رابطه خودم

مشترک جهت و راهکاری م یاحساسات دفاعی گذشته بگذر 
تغییر شرایط موجود بیابیم. هدف من در کتاب حاضر این 

تر از کننده و مهماست که این درک را به روشی واضح، قانع
مهم کاربردی ایجاد کنم. چارچوب اجتماعی پیشنهادی این 
کتاب، مفهومی و نظری بوده و بر نحوه تفکر ما متمرکز است. 

را تغییر دهیم تا  البته هدف همواره این است که طرز فکر
رفتارها تغییر کند؛ با تغییر رفتارها نیز نحوه مشارکت ما در 

کند و تبدیل به بخشی از پویش دنیای اطرافمان تغییر می
 تواند دنیا را تغییر دهد.شویم که میای میپیچیده

از آنجا که هدف من تغییر در نحوه تفکر افراد در خصوص 
مسایل تبعیض و امتیازگونه است، اهمیت چندانی به تشریح 

ون با دهم. تا کنانواع امتیازگونه و مشکالت مرتبط با آنان نمی
ام که بسیار گسترده بوده و انواعی از امتیازگونه آشنا شده

د زیادی از افراد جامعه بار بر تعداتوانند اثری بسیار زیانمی
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داشته باشند. من نیز مانند هر نویسنده دیگری ترجیح 
ای تمرکز کنم که بیشترین اطالعات را در دهم روی مسالهمی

خصوص آن دارم. از این رو عموما بر جنسیت، نژاد، طبقه 
 کنم.اجتماعی، معلولیت و گرایش جنسی تمرکز می

را » ١، قدرت و تبعیضامتیازگونه«کسانی که نسخه اول کتاب 
شوند که نسخه دوم آن شامل خوانده باشند، متوجه می

است. بررسی دلیل ایجاد چنین مسایلی در خصوص معلولیت 
تغییری در کتاب اهمیت بسیاری دارد. چرا به این مساله در 
نسخه اول کتاب اشاره نشده بود؟ دلیل اصلی این است که 

ایم را روی این هچشم -به عنوان فردی غیرمعلول-من 
ثری کنم که معلولیت چه اام و به این فکر نمیامتیازگونه بسته

بر دیگران دارد. پس از انتشار نسخه اول کتاب، خوانندگان 
خصوصا مارشال میشل، استاد مطالعات معلولیت در -بسیاری 

از من خواستند در این مورد تجدید نظر  -دانشگاه واشنگتن
طی کردم تا مطالبی در این مورد  ای طوالنیکنم. سپس دوره

بیاموزم و به افرادی مراجعه کنم که در این زمینه تجربه 
پذیرفتم که طور خالصه، باید میبیشتری از من دارند. به

ام. من این کتاب را نوشته خوبی درک نکردهامتیازگونه را به
چنین مطلبی کمک کنم چون  فهم بهتربودم تا به دیگران در 

                                                
1.  Privilege, Power, and Difference 
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ولی اکنون خودم به آن  امدرک کردهآن را خودم دم کر فکر می
 نیاز پیدا کرده بودم.

تنهایی دلیل عدم درک این امتیازگونه از انگاری بهالبته سهل
افراد «سوی افراد غیرمعلول نبوده و ریشه مشکالتی که برای 

آید، در منشا این پیش می »شده به عنوان معلولبندیطبقه
بر خالف نژاد، جنسیت و -امتیازگونه است. شرایط معلولیت 

تواند در طول زندگی افراد تغییر کند. به می -گرایش جنسی
نحوی معلولیت قول معروف، هر کسی قطعا در زندگی خود به

کند مگر این که خیلی زود بمیرد. در نتیجه وجود را تجربه می
ولیت در واقع یادآور حقیقت زندگی انسان افراد دارای معل

پذیریم و چه مسایل متعددی است (این که چقدر ما آسیب
خارج از کنترل ما هستند). برای بسیاری از افراد غیرمعلول، 
حتی فکرکردن به این مساله هم وحشتناک است. 

ها و طراحی ساختمانگرفتن افراد معلول در جامعه، نادیده
ه جویانها و نگاه برتریکردن شرایط آنحاظها بدون لزیرساخت

انند بتوشود افراد غیرمعلول به افراد دارای معلولیت باعث می
 د.ناین حقیقت اساسی زندگی بشر را کامال انکار کن

های غیرمعلول بسیار ها برای آمریکاییپذیرش شرایط انسان
الل ، استقخود زندگی کنترل دشوار است زیرا در اختیار داشتن

خورد. ها به چشم مینیازی از دیگران کامال در فرهنگ آنو بی
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شناسی و زندگی اجتماعی گونه که دانشجویان جامعهاما همان
ا هها دروغ و افسانه هستند زیرا ما انساندانند، تمام اینمی

ای که چشم بر گذاریم تا لحظهای که به دنیا قدم میاز لحظه
ها نیاز داریم. اما ایر انسانبندیم به وجود ساین جهان می

کاهد. من ها نمیبودن به هیچ عنوان از قدرت این ایدهدروغ
ها بر نوشتن کتاب حاضر اثر نیز باید بپذیرم که این افسانه

 اند.گذاشته
شاید این سوال برایتان پیش آید که چرا به افرادی که 

ایی هگویم. آیا استفاده از واژهمی غیرمعلولمعلولیت ندارند، 
تر نیست و منظور را بهتر راحت سالمیا  تواناهمچون 

 کردنشود دلیل لحاظرساند؟ بله ولی این کار باعث مینمی
 مشکالت معلولیت در کتابی با موضوع امتیازگونه پنهان بماند.

توانم از چشمان خود استفاده کنم ولی شما فرض کنید من می
بگوییم من از یک نابینا هستید؛ در اینجا منطقی است که 
 به بیان دیگر، من-توانایی برخوردارم و شما یک ناتوانی دارید 

هستند. » ناتوان«و شما » توانا«در استفاده از چشمان خود 
 های خاصیدرستی بگویم که این شرایط مزیتتوانم بهمی

. البته ممکن است شما هم بگویید آوردبرای من به ارمغان می
ها و ها، آگاهید به تجربهشوشرایط شما باعث می

هایی دست یابید که برای من بسیار دور از دسترس حساسیت
هستند. حتی ممکن است عنوان کنید که فقط نحوه دیدن 
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» معلول«یا » ناتوان«شما متفاوت است و شما خودتان را 
دانید. اما اگر منظور بحث توانایی خاص دیدن از طریق نمی

های نیم بپذیریم که استفاده از واژهتواها باشد، آنگاه میچشم
(یا معلول) روشی منطقی جهت توصیف » ناتوان«و » توانا«

 این تفاوت برونی میان من و شما است.
این است که کوری  -و در واقع منشا ایجاد امتیازگونه-مشکل 

 ومعایبی فراتر از صرفا ناتوانی در دیدن به همراه دارد 
هایی رایگان و غیراکتسابی کورنبودن موجب ایجاد مزیت

ها نکرده آوردن آندست(یعنی فرد تالشی برای به شودمی
یکی از  که فراتر از صرفا توانایی دیدن هستند. است)

های این امتیازگونه این است که ناتوانی در دیدن مصداق
» دنبومعلول«یا » نابینا بودن«شود به فرد برچسب باعث می

شود او در جامعه به عنوان فردی این مساله باعث می-بخورد 
تر از دیگران لحاظ شود که سزاوار دیده و پستبیچاره، آسیب

رفتاری مساوی با افراد بینا نیست. اما نابینایی در واقع به این 
معنا نیست که شما فردی احمق یا ناتوان یا پست هستید و 

ان باشید یا خودتان برای خودتتوانید شغل مناسبی داشته نمی
تصمیم بگیرید. نابینایی صرفا به این معناست که شما 

هایتان ببینید. البته ممکن است در هر توانید با چشمنمی
صورت مورد تبعیض واقع شوید و دیگران مزیتی نسبت به شما 
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زیرا این افراد -اند دارند که برای کسب آن هیچ تالشی نکرده
 خورند.نمی» معلول«یا » ناتوان«برچسب 

رد بدین معناست که ف» امتیازگونه عدم معلولیت«پس عبارت 
 به او متحمل خفت و پستی شود چون جامعه نیستمجبور 

قبول دارم که این روش بیان ده است. نز  »معلولیت«برچسب 
رسد ولی در اکثر مواقع، کمی عجیب و نامناسب به نظر می

کردن این هتری برای بیانهای امتیازگونه راهکار بسیستم
 گذارند.مفاهیم در اختیار نمی

همچنین ممکن است توجه کرده باشید که طبقه اجتماعی را 
 ام. دلیلقرار نداده» تبعیضامتیازگونه، قدرت و «در دسته 

چنین انتخابی این نبوده که طبقه اجتماعی اهمیتی در زندگی 
های طبقه افراد ندارد بلکه این است که ماهیت و ویژگی

اجتماعی کامال فراتر از دامنه پژوهش من است. تمرکز اصلی 
اط هایی که ارتبتحقیقات من بر این است که چگونه تبعیض
برداری مورد بهره ذاتی بسیار ناچیزی با نابرابری اجتماعی دارند،

 .شودگیرند و تبدیل به ابزار امتیازگونه و ظلم میقرار می
ها است. ترین مثالاز بدیهیدر این زمینه، نژاد یکی 

اند که آنچه به عنوان صراحت عنوان کردهشناسان بهزیست
باالتر از همه موارد، رنگ -شود های نژادی شناخته میتفاوت
های زیستی و دهنده تفاوتبه هیچ عنوان نشان -پوست

وسط ها صرفا تبندیبندی نیست؛ این طبقهمبنایی برای طبقه
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ای از تر این که در بخش عمدهد. مهمشوجامعه تعریف می
هرگز در جوامع اهمیتی » هاتفاوت«تاریخ بشر، این 

پوستان جهت ها از رنگیناند. اما وقتی اروپایینداشته
اله کشی کردند، مسکشورگشایی و کسب منافع اقتصادی بهره

نژاد مطرح شد تا برتری نژادی را دلیل و توجیهی منطقی برای 
وست ای مثل رنگ پن کنند. به بیان دیگر، مسالهرفتار خود عنوا

به خودی خود هیچ اهمیتی در زندگی اجتماعی ندارد ولی 
رتیب تای بسیار مهم تبدیل کرد تا بدینجامعه آن را به مساله

 یک امتیازگونه ایجاد و تقویت شود.
قطعا طبقه اجتماعی نیز تاثیر قابل توجهی بر زندگی افراد دارد 

ای چون نژادپرستی در یک دسته قرار آن را با پدیده توانولی نمی
های مربوط به طبقه اجتماعی کامال موجب داد. البته تبعیض

شوند. این موضوع نیز درست است که طبقه ایجاد امتیازگونه می
اجتماعی نقش مهمی در انواع امتیازگونه و ظلم اجتماعی (که 

فصل کامال  موضوع این کتاب است) دارد؛ به همین دلیل یک
داری با امتیازگونه، قدرت و ) را به رابطه میان سرمایه۳(فصل 

است  ایام. مثال اگرچه نژادپرستی مسالهتبعیض اختصاص داده
نان گیرد، ولی بسته به این که آکه تمام سفیدپوستان را در بر می

 تواند نقش متفاوتی در زندگیدر کدام طبقه اجتماعی باشند، می
ایفا کند. برای سفیدپوستانی که طبقه اجتماعی  هاسفیدپوست
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توانند زنان باالیی دارند، امتیازگونه نژادی این است که می
ای اندک به عنوان خدمتکار و پرستار بچه را با هزینهپوست رنگین

استخدام کنند تا کارهایی را انجام دهند که خودشان حاضر به 
ن صورت تر بدیاسی بزرگانجام آن نیستند. این امتیازگونه در مقی

عی توانند در صنایاست که سفیدپوستان طبقه باالی جامعه می
ار پوستان به عنوان نیروی کگذاری کنند که در آن از رنگینسرمایه

شود. از سوی دیگر در طبقه کارگر، قیمت استفاده میبسیار ارزان
امتیازگونه سفیدپوستان بدین صورت است که شانس بیشتری 

ستخدام و ارتقای شغلی در کارهای فنی و کارهای دستی برای ا
 های مسکنها و دریافت وامسطح باال و یا دسترسی به اتحادیه
» هاامتیازگونه سفیدپوست«با بهره کمتر دارند. درک معنای 

 بدون در نظر گرفتن این الگوها بسیار دشوار است.
ست، های یک مرد سفیدپودر این کتاب نیز تا حدودی دیدگاه

گرا و غیرمعلول از طبقه اجتماعی متوسط مطرح شده دگرجنس
های ذاتی من هستند و نقشی در ها ویژگیاست چون این

نه  های اجتماعیام. اما این ترکیب ویژگیشان نداشتهگیریشکل
های تواند پلی میان تجربهکند، بلکه میتنها من را محدود نمی

هر یک از خوانندگان  های مختلف از زندگیفردی من و بخش
این کتاب باشد. مثال من تجربه زندگی به عنوان یک زن، یک 

م توانگرا در این جامعه را ندارم ولی میپوست یا همجنسرنگین
های های خودم از دغدغهبه عنوان یک سفیدپوست، تجربه
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 -از جمله زنان و مردان سفیدپوست طبقه پایین-سفیدپوستان 
نژادپرستی را مطرح کنم؛ همچنین به عنوان در مواجهه با مساله 

از جمله -های مردان توانم تجربه خودم را از تالشیک مرد می
در خصوص مسایل تبعیض  -گرا و رنگین پوستمردان همجنس

ه به طور مشابنژادی و امتیازگونه جنسیتی مردان مطرح نمایم. به
ص های خودم در خصوتوانم تجربهگرا میعنوان یک دگرجنس

از هر جنسیت یا نژاد یا طبقه -گرایان چالش پیش روی دگرجنس
گراساالری و در مواجهه با دگرجنس -اجتماعی
توانم از تجربه را عنوان کنم. در نهایت می ١گراهراسیهمجنس

خودم در امتیازگونه عدم معلولیت استفاده کرده و به افراد 
 غیرمعلول در مواجهه با این امتیازگونه کمک کنم.

ای نتوانم از تجربه شخصی خودم اگر در خصوص مساله
رین های سایاستفاده کنم، باید به مطالعه تجربیات و پژوهش

ا ام ر شناسیسال پیش که مدرک دکترای جامعه ۳۰از -بپردازم 
ام. در طول این سی گرفتم، مشغول انجام همین کار بوده

نه سال به طراحی و آموزش مباحث و مطالب مختلف در زمی
شناسی جنسیت، نظریه داری، جامعهطبقه اجتماعی و سرمایه

فمینیسم و نژاد در ایاالت متحده (با کمک یک همکار زن 

                                                
1. heterosexism and homophobia 
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ام؛ کتابی درباره نابرابری جنسیتی ) پرداختهپوستسیاه
گره جنسیت: شناسایی میراث مردساالری ام (به نام نوشته

شرکت  های در زمینه خشونت علیه زنان)؛  در جنبشبشر
های های آموزشی متعددی برای سازمانام و کنفرانسکرده

 ام.مختلف در سرتاسر ایاالت متحده برگزار کرده
یک از این موارد بدان معنا نیست که عقاید و نتایج البته هیچ

تواند تجربه های من وحی مُنزل است یا این کتاب میپژوهش
ش دهد. اما اگر ها از تبعیض و امتیازگونه را پوشتمام انسان

فقط -توانسته باشم ماموریت خود را با موفقیت به انجام برسانم 
نم توانم ادعا کآنگاه می -توانید در این مورد قضاوت کنیدشما می

ها و کارها در سی سال این کتاب (که نتیجه تمام این پژوهش
تواند تقریبا برای تمام افرادی که این مسایل اخیر است) می

اند، مفید باشد و دنیا را به جایی بهتر تبدیل ربه کردهسخت را تج
 کند.

 آلن جی. جانسن
 کالینزویل، کانتیکت
www.agjohnson.us

http://www.agjohnson.us/
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 ۱فصل 
 »قدرت و تفاوت ازگونه،یامت«کتاب 

 ١پرسش رادنی کینگ
 آلن جانسون

 

آنجلس، موتورسواری افسران پلیس لس ۱۹۹۱در سال 
پوستی به نام رادنی کینگ را وحشیانه به باد کتک گرفتند. سیاه

رغم وجود ویدیویی از وقوع ها علیپس از تبرئه این پلیس
های گسترده در گیری آشوب و اعتراضحادثه و شکل

عباراتی گفت که در تاریخ آنجلس، کینگ با آزردگی خاطر لس
م ه نمیشه با«بحث نژادپرستی در ایاالت متحده جاودان شد: 

 »صلح و آرامش کنار هم زندگی کنیم؟ کنار بیایم و در

                                                
1. Rodney King 
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ای ساده اما صریح از وضعیت کنونی های کینگ، خالصهواژه
ای که رهبر و همان پدیده-مساله نژادپرستی ارائه کرد 

ساله م«آن را  ١پوست، دبلیو. ای. بی. دوبوآپژوهشگر سیاه
نامد. اما معانی بسیاری در جمله مختصر می» ٢مانع نژادی

ها و مصائب او پرسشی بسیار کینگ نهفته بود. در ورای رنج
لغو قانون پرسشی که از زمان -مهم و جدی نهفته است 

های داخلی ایاالت متحده همچنان داری در پی جنگبرده
جدی همچون هر سوال -پابرجا مانده است. این پرسش نیز 

تا زمانی که پاسخ جدی و درستی به آن داده نشود، بر  -دیگری
 ماند.جای می

رغم میل بسیاری از مردم، نیز همچنان علی ۲۱امروزه در قرن 
پاسخ به پرسش کینگ منفی است. واقعیت این است که ما 

خواهیم با صلح و آرامش در کنار یکدیگر توانیم یا نمینمی
در مسایلی چون مسکن و آموزش  زندگی کنیم. تبعیض نژادی

ور طهای سفیدپوست بهکامال جدی و گسترده است و خانواده
د. پوست هستنهای سیاهبرابر ثروتمندتر از خانواده ۱۴میانگین 

آثار مخرب و فسادی که نژادپرستی روزمره در زندگی اجتماعی 
کند، در تمام ابعاد جامعه مشهود است. این ما ایجاد می

                                                
1. W. E. B. Du Bois 
2. the problem of the color line 
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های طبقه متوسطی را آزار پوستتر از همه سیاهمساله بیش
اگر «اند: های سفیدپوستان را باور کردهدهد که حرفمی

به مدرسه بروید و سخت کار کنید و برای -درست زندگی کنید 
زارتان نخواهد مساله تبعیض نژادی آ -خودتان کسی بشوید

آوری ها یادو هر روز به آن-اما آنان خیلی زود دریافتند ». داد
دیدگی در ها را از آسیبتواند آنکه هیچ چیز نمی -شودمی

 ها مصون بدارد.برابر نژادپرستی سفیدپوست
خصوصا -متوجه هستم که برخی از خوانندگان 

هایی که از مزایای امتیازگونه طبقه اجتماعی سفیدپوست
هایی همچون ممکن است با دیدن واژه -برخوردار نیستند

ناراحت  اهنژادپرستی سفیدپوستو  سفیدپوست، نژادپرستی
هایی این شوند. یکی از راهکارهای اجتناب از چنین واکنش

است که به توصیه یکی از آشنایان خود گوش دهم و هرگز 
گونه که در این کتاب عنوان ها را به کار نبرم. اما هماناین واژه

در  توانیمها را حذف کنیم، نمیخواهم کرد، اگر این واژه
مان خصوص شرایط موجود و اثرات آن بر زندگی اجتماعی

توانیم مشکالت موجود را صحبت کنیم؛ در این صورت نمی
-ها تبدیل کنیم دریابیم و خود را به بخشی از راهکار رفع آن

 که در نهایت نکته اصلی نوشتن یا خواندن چنین کتابی است.
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توانم به ترین سخنی که میبا توجه به این مساله، مهم
 گونه که بهخوانندگان مردد بگویم این است که هیچ چیز آن

ای که های تدافعی و آزاردهندهآید نیست. احساسنظر می
سفیدپوستان گاهی در مواجهه با این موضوعات تجربه 

که در -کنند، ریشه در درک نادرست از دنیای اطراف است می
ار گر بتوانم این ککنیم آن را رفع نماییم. ااین کتاب سعی می

را انجام دهم، معنا و بار احساسی مفاهیمی همچون 
ده نیز هموارتر ش» هانژادپرستی سفیدپوست«و » امتیازگونه«

 ند.کو تغییر می
مسایل ادراک نادرست و احساسات تدافعی عالوه بر نژاد، در 

 آفرینهای اجتماعی دیگری که در دنیا مشکلتمام تبعیض
ه گفت کخورد. اگرچه دوبوآ درست میشم میاند نیز به چشده

نژاد موضوعی اساسی در قرن بیستم است، اما مساله 
همچنان به قوت خود باقی است. این » کنارآمدن با یکدیگر«

های مرتبط با جنسیت، گرایش جنسی، مساله در تبعیض
ثال آید. ممعلولیت و بسیاری مشکالت دیگر نیز به چشم می

گیر در ایاالت زنان یکی از مشکالت همهخشونت و آزار جنسی 
شود. دستیابی ای از رفع آن دیده نمیمتحده است و نشانه

های مدیریتی و اجرایی سطح باال اکنون دشوارتر زنان به شغل
 حتی-از هر زمانی است و کاهش تبعیض جنسیتی در درآمدها 
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سرعت بسیار  -١شرکت برتر از دید مجله فورچن ۵۰۰میان 
ی، شرکت-ها و موسسات بزرگ رد. تقریبا تمام سازماناندکی دا

تحت مدیریت مردان است و آنان در  -دولتی، ورزشی و دینی
داری و مراقبت از فرزندان نیز مسئولیت کمتری امور خانه

پذیرند. آزار جنسی و تبعیض در نسبت به همسر خود می
هر انسانی که خصوص همجنسگرایان کامال رواج داشته و 

نداشته باشد، در معرض خشونت » گرادگرجنس« برچسب
 فیزیکی قرار دارد.

میلیون آمریکایی دارای معلولیت هم در خانه و هم  ۵۴حدود 
خارج از خانه در معرض سوءاستفاده و آسیب قرار دارند. این 

دیده، ناتوان و پست افراد در جامعه معموال موجوداتی آسیب
برخوردار نیستند در نتیجه شوند که از هوش کافی قلمداد می

هایشان از فرصت توسعه و شکوفایی استعدادها و توانایی
از تابلوهای شهری و -های فیزیکی شوند. محیطمحروم می

به  -ها و هواپیماهاها گرفته تا اتوبوسورودی ساختمان
اند که دستیابی به اطالعات مورد نیاز و ای طراحی شدهگونه
الن بسیار دشوار (و در برخی موارد ونقل را برای معلوحمل

کنند. به دلیل وجود این شرایط، آنان شانس غیرممکن) می

                                                
1. Fortune 
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کردن دوره دبیرستان و دانشگاه و بسیار کمتری برای تمام
شوند نیز استخدام دارند؛ حتی زمانی که استخدام می

دستمزدشان معموال کمتر از دستمزد پایه است. در نتیجه این 
وند شمحرومیت، استثمار، بدرفتاری و انزوا می افراد دچار فقر،

ونقل، اطالعات و و از دسترسی به شغل، مسکن، حمل
خدمات اساسی مورد نیاز جهت مشارکت در جامعه 

 مانند.بازمی
واضح است که ما با صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی 

 کنیم پس باید دلیل این معضل را از خودمان بپرسیم.نمی
ماهیت «ز افراد جامعه، پاسخ این پرسش را در بسیاری ا

از جمله دیگر -ها از مسایل ناآشنا انسان«دانند: می» انسان
چنان با یکدیگر زنان و مردان آن«؛ »هراس دارند -نژادها

اند و همین که اند که گویی از دو سیاره مختلف آمدهمتفاوت
عجزه ی مایم با یکدیگر کنار بیاییم، نوعتا این حد توانسته

در طبیعت فقط یک «؛ »نژادی) استفرهنگی (یا میانمیان
گرایی) از این رو هر نوع گرایش جنسی وجود دارد (دگرجنس

نوع گرایش دیگری غیرقابل قبول بوده و در هر زمان و مکانی 
افرادی که ظرفیت و شایستگی «؛ »شودموجب نزاع می

همین  همیشه-ند مندتر از دیگران باشبیشتری دارند، باید بهره
بوده و خواهد بود. به هر حال باید یک نفر در راس هرم 

 ».باشد
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از آنجا که این مباحث بسیار رایج و قدرتمند هستند، تنها راه 
های تاریخی، ها این است که بیشتر آموزهمقابله با آن

ی و شناسشناسی، زیستشناسی، جامعهروانشناسی، انسان
ر و نحوه زندگی او را کنار حتی تجربی خود در خصوص بش

ما را در خود » دستورات طبیعی«بگذاریم. نباید اجازه دهیم 
زندانی کنند و مدام در برابر یکدیگر قرارمان دهند. ما زندانی 

بیش از هر چیز دیگری به ما نزدیک  آنچههستیم ولی زندانی 
 است.

 ایمما به دردسر افتاده

م، سوفی و السی، در هایهر روز صبح پیش از صبحانه با سگ
های شمال غربی مان واقع در تپههای پشت خانهجنگل

زنم. این جنگل بسیار ساکت و آرام است. کانتیکت قدم می
ها را احساس کنم. در زمستان، توانم رفتن و آمدن فصلمی

 هایشوند و در بهار سرخسها روی یکدیگر انباشته میبرف
د و کننمایی میستان قدرترویند. تابسر از زمین میکمانچه

 رسد.سپس خزان سرد و خشک از راه می
ها را به دلیل تنهابودن دوست دارم و در طی آن رویاین پیاده

تر توانم به زندگی خودم و دنیا بیندیشم و همه چیز را واضحمی
و بها در میان درختان، تر ببینم. از تماشای بازی سگو عمیق
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 ردپای حیوانی که شب پیش کردندنبالپشگل تازه آهو و  کردن
دوند و دور سرعت میها بهآنبرم. از آنجا عبور کرده، لذت می

گردند تا مطمئن شوند من هنوز شوند اما هر از گاهی برمیمی
 هستم.

ها بسیار ساده جالب توجه است که همه چیز برای این سگ
هرگز ها کنم. آنطور فکر میحداقل من این-رسد به نظر می

شان چندان دور از ماهیت وجودی و هسته مرکزی هویت
آید فقط همین مساله برایشان اهمیت شوند و به نظر مینمی

 داشته باشد.
ا اندیشم؛ مدر همین حین به هویت و زندگی گونه بشر نیز می

ها، اکثر مواقع مشکالت عمیقی داریم. اما در مقایسه با سگ
چنین باشد زیرا اگرچه من به نبه نظرم لزومی ندارد شرایط ای

ام تا پیچیدگی مسایل شناس آموزش دیدهعنوان جامعه
مختلف را ببینم و درک کنم، ولی به نظرم ما نیز موجودات 

ای هستیم. مثال ما در عمق وجود خود موجوداتی بسیار ساده
توانیم از این موضوع فرار کنیم. چه در اجتماعی هستیم و نمی

شود) تر مییری (که شرایط کمی هم سختجوانی و چه در پ
تنهایی زندگی کنیم. ما نیاز داریم که به چیزی توانیم بهنمی

حس تعلق  -خانواده، تیم، جامعه و غیره-تر از خودمان بزرگ
داشته باشیم. ما نیاز داریم از دیگران بشنویم که انسان خوب، 

 ای هستیم. ما ظرفیت بسیار باالیی برایمهم و شایسته
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ر سازیم، هنخالقیت، بخشندگی و عشق داریم. ما داستان می
 کنیم، یکدیگر راها را بزرگ میکنیم، بچهو موسیقی خلق می

وقتی موعد آن برسد دهیم و های مختلف نجات میبه شکل
کنیم. ما مغزهایی به جهان دیگر رهسپار میعزیزان خود را 

انیم که چگونه دخوبی میهایی توانا داریم و بهبزرگ و دست
ها فقط دانم که در میان گونهها استفاده کنیم. نمیاز آن

ها هم به نظرم سگ-طبعی دارد یا خیر انسان حس  شوخ
ها از آن بهره ولی ما قطعا بهتر از سایر گونه -خندندمی
ای داریم و العادهپذیری خارقگیریم. ما قابلیت تطبیقمی

 م مسیر زندگی خود را بیابیمتوانیتقریبا تحت هر شرایطی می
توانیم با چیزهای عجیب و ناآشنا مواجه و زنده بمانیم. ما می

خواه زبانی جدید باشد -ها را درک کنیم و بپذیریم شویم،  آن
وغریبی که یا غذایی عجیب یا رمز و رازهای مرگ یا فرد عجیب

 در اتوبوس کنارمان نشسته است.
ا سادگی بتوانیم بهرسد میبا این همه توانایی، به نظر می

یکدیگر کنار بیاییم و در صلح زندگی کنیم؛ البته منظورم 
ورزیدن افراطی به یکدیگر نیست. ما برای زندگی در کنار عشق

تی از یا ح-هم مجبور نیستیم یکدیگر را دوست داشته باشیم 
ا کردن یکدیگر ی. منظورم صرفا تحملخوشمان بیایدهمدیگر 

ت شدید هم نیست. منظورم این است که اگر پرهیز از خشون
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هم یکدیگر را دوست نداشته باشیم، ولی باید بتوانیم با احترام 
قدردانی نسبت به دیگران رفتار کنیم؛ به نظرم منظور رادنی و 

 همین است.» با هم کنارآمدن«کینگ از 
ای که در آن همه افراد احساس راحتی تصور مدرسه یا اداره

شان در آن کامال امن دانند که جایگاه و موقعیتکنند، میمی
 کنند و از آنان قدردانیاست، تا بیشترین حد ممکن تالش می

رسد. همه ما حس شود دشوار یا غیرمنطقی به نظر نمیمی
 داشتن و، ارزششدن، قدردانیشدن، احترام، حمایتپذیرفته

ها رود ما هم مثل سگتعلق را دوست داریم. پس انتظار می
ها باشیم؛ و در واقع هستیم مگر این که به دنبال این ارزش

 چیزی قدرتمند ما را بازدارد.
ا نژاد، خصوص-گیرند اگر به مشکالتی که از تبعیض نشات می

هی نگا -جنسیت، گرایش جنسی، معلولیت و طبقه اجتماعی
رسد واقعا چیز قدرتمندی وجود دارد که ندازیم، به نظر میبی

دارد. ها و هنجارهای مطلوب دور نگه میما را از این ارزش
چیزی قدرتمند وجود دارد که ما را از احساس راحتی و امنیت 

این دارد. و داشتن حس خوب نسبت به خود و دیگران بازمی
دانیم جا که نمینیروی قدرتمند همه جا وجود دارد ولی از آن

 کنیم که گوییاش صحبت کنیم، طوری رفتار میچطور درباره
همیشه جایی دیگر است و در مکانی که ما هستیم وجود 

 ندارد.
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پوست چند سال پیش در رستورانی روبروی یک زن سیاه
های مربوط به نژاد و جنسیت نشسته بودم و در خصوص درس

 کردیم. در این حینکنیم) بحث می(که در دانشگاه تدریس می
که در خصوص آنچه باید به دانشجویان خود تدریس کنیم 

زدن کردیم، من حس کردم در آن لحظه حرفصحبت می
درباره این که چطور -اد و جنسیت برایم دشوار است درباره نژ 

ر های گوناگون بر زندگی ما اثتبعیض جنسیت و نژادی به شکل
گذارد و این که سفیدپوستی و مرد بودن چگونه می

کند) و هایی که بعضی را عصبانی میها (از واژهامتیازگونه
 ودر مقایسه با افرادی مثل دوست  هایی برای امثال منمزیت

 ایجاد کرده است. هایی خاص و عجیب)همکارم (و نه گروه
روم، خدمات واقعیت این است که وقتی من به خرید می

نده کنم و فروشبیشتر و بهتری نسبت به دوستم دریافت می
م به زع-بیند که در فروشگاه مرا تعقیب کند تا نیازی نمی

 کمانع از دزدی من شود. فروشنده پیش از پذیرش چ -خودش
یا کارت اعتباری من سه نوع کارت شناسایی مختلف 

کند. اما دوستم مجبور است تمام این درخواست نمی
واسطه سفیدپوستی از آن مصون ها را (که من بهاحترامیبی

هستم) هر روز تحمل کند. تفاوتی ندارد که او چطور لباس 
کند و در کدام جایگاه یا طبقه اجتماعی پوشد و رفتار میمی
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پوست رار دارد: مساله فقط این است که دوست من سیاهق
است ولی مشاوران امالک و کارمندان بانک و فروشندگان 

 سفیدپوست.
خواهد بیرون برود و قدم بزند، ها میحتی وقتی دوستم شب

ن که بدون ای-باید خیلی بیشتر از من نگران امنیت خود باشد 
ی قرار گرفت، چه کار بداند اگر مورد حمله یا آزار از سوی مرد

رو باید کند. او باید نگران این باشد که اگر به مردی در پیاده
دوستانه لبخند بزند یا سالم کند، چه واکنشی از سوی او 
خواهد دید. او باید تصمیم بگیرد ماشین خود را کجا پارک کند 
تا هنگام بازگشت امنیت بیشتری داشته باشد، باید همیشه 

در دست داشته باشد تا بتواند از خود دفاع کلیدهای خود را 
کند و پیش از سوارشدن، حتما صندلی عقب را نگاه کند تا 

 فقط به دلیل کسی در ماشین مخفی نشده باشد. در واقع او
هایی را در زندگی خود تجربه باید محدودیت این که زن است،

 شوم.ها مواجه نمیمن هرگز با آنکند که 
گیر این افکار بود، به این فکر کردم که در حالی که ذهنم در 

چطور باید روبروی او بنشینم و ناهار بخورم و حرف بزنم در 
حالی که او همیشه باید این مشکالت را تحمل کند. 

میشه درباره این موضوع و درباره «خواستم بگویم: می
ولی این کار را نکردم چون به نظرم » حرف بزنیم؟ خودمون

د بود. این مثل وقتی است که هر دو چیزی ریسک این کار زیا
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ل مث- حرفی در این مورد نزنیددهید دانید ولی ترجیح میرا می
ها خیانت کرده ولی دانند یکی از آنزوجی که هر دو می

گیرند حرفی در این مورد نزنند و به همین وضعیت تصمیم می
دانند اگر در خصوص این موضوع که هر ها میادامه دهند. آن

توانند به تظاهر ادامه دهند اند حرفی بزنند، نمیدو از آن آگاه
 و کنار یکدیگر زندگی کنند.

فتار است، ر  پوستزنی سیاهالبته من هرگز به دلیل این که او 
 ام. مساله این استیا افکار یا نیت بدی نسبت به او نداشته

که در دنیای امروزی، مسایل بزرگی از جمله نژاد و جنسیت 
ات کامال متفاوتی بر زندگی من و دوستم دارد. این شرایط اثر 

صورت تصادفی در زندگی او پیش آمده چیزی نیست که به
طور نبوده که طوفانی باشد ولی من از آن فرار کرده باشم. این

به شهر بزند و خانه او را خراب کند ولی خانه من را سالم باقی 
ونه ختی و امتیازگبدبختی و مشکالت او معلول خوشببگذارد. 

این واقعیت که او هر روز مجبور است با تبعیض من است. 
نژادی و جنسیتی مواجه باشد، وابسته به این واقعیت که من 

. برای ایجاد این شرایط نیازی نبوده که من یا او نیستممجبور 
کار اشتباهی انجام دهیم. اما واقعیت این است که چنین 

 شرایطی وجود دارد.
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کنند ها مثل فیلی در اتاق که همه تظاهر میاینتمام 
 بینند، در جامعه وجود دارد.نمی

همان جامعه و مردم آن است که زندگی اجتماعی » فیل«
همان چیزی که با ذات و هویت واقعی و -مطلوب و مولد 

به  نیافتنی است.برایشان دست -ها تطابق داردمتعالی انسان
یروی منفی قوی، مستحکم و جای این زندگی مطلوب، نوعی ن

گرفتن است. اساسی وجود دارد که ظاهرا همواره در حال قوت
همیشه نگران و متعجب هستم که این شرایط تا چه حد 

 تواند بدتر شود.می
شود مشکل و دردسری که در آن گرفتار هستیم، باعث می

هایی به دست آورند و برخی دیگر ها امتیازگونهبرخی گروه
ها موجب ایجاد شکاف گسترده د. این امتیازگونهتضعیف شون

در سطوح درآمد، ثروت، احترام، امنیت، سالمت و کیفیت 
شود و ترس، تردید، تبعیض، آزار و خشونت را در زندگی می

شود ها باعث میدهد. این امتیازگونهجامعه گسترش می
مردم روبروی یکدیگر قرار بگیرند و دیوارهایی نفوذناپذیر میان 

شود اثرات فرساینده و آنان ایجاد شود. این مساله باعث می
ها زن، مرد و جانکاه ظلم و فساد در زندگی روزمره میلیون

های بشری را تواند نسلها میکودک ریشه کند. این پلیدی
 نابود کند و در بلندمدت تمام نوع بشر را به انحطاط بکشد.
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های ند و به شکلیابجا ظهور میاین مشکالت و دردسرها همه
دهند. اما هرچه هم مختلف زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می
این ها وجود ندارد. آن را انکار کنیم، هیچ راه فراری از آن

ها، کلیساها، دولت، ها، مدرسهها، محلهدردسرها در خانواده
که بسیاری افراد در آن -دادگاه و خصوصا دانشگاه و محل کار 

ر با افرادی غیرمشابه خود و نحوه مواجهه جامعه برای اولین با
 وجود دارد. -شوندها آشنا میبا این تفاوت

 ایمدر این دردسر افتاده» همه ما«حقیقت تلخ این است که 
گرا، سفیدپوست، غیرمعلول و نه فقط مردان دگرجنس-

عیت رفت از این وضو برای برون -متعلق به طبقه متوسط یا باال
سیار ها بپوستهم تالش کنیم. مثال برای سفید باید همه با

پوستان ساده است که فکر کنند نژادپرستی فقط مشکل رنگین
در این طرز است. اما این طرز فکر با واقعیت متفاوت است. 

» ینپای«حرف بزنیم ولی از » باال«توانیم در خصوص فکر، می
 »ما«و » من«را بدون » هاآن«و » تو«نظر کنیم؛ یا مثال صرف

 در نظر بگیریم.
تواند فقط شامل یک گروه خاص از مساله تبعیض هرگز نمی
نژاد هم صرفا شامل » مشکالت«افراد جامعه شود پس 

ها ها یا مکزیکیپوستها، سرخها، چینیپوستسیاه
 »مشکل«توانیم شود. موضوع فراتر از این است نمینمی
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جدا کنیم. همچنین  سفیدنبودن» مساله«بودن را از سیاه
. این تفکیک کرد سفیدبودنتوان مساله سفیدنبودن را از نمی

ند ایعنی وجود امتیازگونه همواره برای کسانی که از آن محروم
شود زیرا و کسانی که آن را در اختیار دارند، دردسرساز می

نسبی است. وجود امتیازگونه همواره به  همیشهامتیازگونه 
است. تمام اقداماتی که جهت کسب یا  بهای تضعیف دیگران

حتی اگر منفعالنه یا -حفظ این امتیازگونه انجام شده است 
موجب آزار و محرومیت برای برخی افراد  -ناخودآگاه باشد

 شود.می
کنیم که امتیازگونه را فارغ از طبقه ای زندگی میما در جامعه

گرایی و عدم سفیدبودن، مردبودن، دگرجنساجتماعی به 
کند. اگر من نتوانم درک کنم که بخشی از معلولیت مرتبط می

توانم خود را بخشی مساله امتیازگونه هستم، پس هرگز نمی
های صاحب امتیاز از راهکار رفع آن بدانم. و اگر اعضای گروه

نتوانند خود را بخشی از راهکار بدانند، باید این مساله را به 
ها، ها، سرخپوستتینها، الها، زنان، آسیاییپوستسیاه

همجنسگرایان، معلولین و اعضای طبقات پایین اجتماعی 
ت تنهایی این مشکالتوانند بهها نمیواگذار کنیم. اما این گروه

را رفع کنند زیرا اگرچه توانایی اثرگذاری بر شرایط زندگی خود 
دار های ریشهتوانند سیستمتنهایی نمیرا دارند، ولی به
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غییر را دهند. اگر چنین قدرتی داشتند، دیگر امتیازگونه ت
 ای وجود نداشت که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم.مساله

 شودحقیقت این است که این دردسرها صرفا زمانی رفع می
که افراد دارای امتیازگونه نیز احساس مسئولیت کرده و 

را بخشی از مساله امتیازگونه بدانند و جهت بهبود  خودشان
دست به اقدام بزنند. مثال وظیفه من این است که شرایط 

دریابم امتیازگونه چه کارکردی در جهان دارد، چگونه بر مردم 
توانم انجام دهم. اثر می گذارد و من چه کاری در مورد آن می

ها ها فکر کنم، درباره ناگفتنیپس من باید درباره غیرممکن
و  را بشناسم» فیل«سخن بگویم، سکوت را بشکنم، 

رای ب کاریهای بعدی خودم را بدانم. این یعنی باید مسئولیت
پوستم انجام دهم تا بتوانیم در مورد نژاد، خودم و دوست سیاه

نه این که تمام -مان در جامعه حرف بزنیم جنسیت و زندگی
ها را به دوش او بیندازم. این واقعیت ها و مسئولیتریسک

ی من و سایر اعضای خالی کردن از مسئولیت براکه شانه
های صاحب امتیاز کاری بسیار ساده است، قدرتمندترین گروه

باشد. بزرگترین چالشی که با آن مانع برای ایجاد تغییر می
های صاحب مواجه هستیم این است که بتوانیم اعضای گروه

امتیاز را وارد بحث و راهکار کنیم تا تمام جامعه، نیاز به تغییر 
 را درک کنند.و نحوه ایجاد آن 
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هدف من در این کتاب، یافتن راهی برای مواجهه با این چالش 
است. هدف من این است که ابزارهایی برای درک شرایط 

 شدن بهموجود و تاثیر آن بر تمام افراد جامعه بدون کشیده
های دفاعی است. دریایی از تهمت و سرزنش یا انکار و مقابله

صوص تبعیض و نحوه من باید طرز فکرهای جدیدی در خ
هدف من این است که کردن آن در جامعه ایجاد کنم. ریشه

موانع سر راه بحث جدی در خصوص تبعیض را حذف کنم و 
 نند.ک ایجادتوانند تغییر اقداماتی موثر پیشنهاد کنم که می

ها استفاده کنیم، چطور باید درباره اگر نتوانیم از واژه
 مشکالت حرف بزنیم؟

های نخستین کتاب اشاره کردم، تا گونه که در صفحههمان
ه توانیم با آن مواجای را شناسایی نکنیم نمیزمانی که مساله

اش توانیم دربارهشویم. وقتی مساله را شناسایی کنیم، می
فکر کنیم، سخن بگوییم، بنویسیم، رابطه آن با عوامل دیگر را 

پردازیم. معموال افرادی دریابیم و به جستجوی راهکار رفع آن ب
ن خصوصا آنان که بیشتری-که سعی در رفع این مشکالت دارند 

زنند؛ واژگانی همچون در مورد آن حرف می -بینندصدمه را می
امتیازگونه، نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، یهودستیزی، 

گراساالری، تبعیض طبقاتی، تبعیض علیه معلولین، دگرجنس
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بخشی از واژگان روزمره این  ساالریتسلط، انقیاد، ظلم و مرد
 افراد است.
کنید، شنیدن آن گذاری میای را شناسایی و ناموقتی پدیده

تان را به پدیده مذکور جلب خواهد کرد در نتیجه واژه توجه
ممکن است آن را بااهمیت و قابل توجه بشمارید. به همین 

هایی سرعت نسبت به واژهدلیل است که برخی افراد به
مچون نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و امتیازگونه واکنش ه

خواهند به مفهوم این دهند. آنان در واقع نمیمنفی نشان می
خواهند به نژادپرستی، ها توجه کنند. سفیدپوستان نمیواژه

گرایان به مردان به تبعیض جنسیتی و دگرجنس
خصوصا اگر برای اثبات یا -گراساالری توجه کنند دگرجنس

ای جایگاه گروه و طبقه خود کوشیده باشند. مردم ترجیح ارتق
های خود را روی مسایل و مشکالت ببندند زیرا دهند چشممی

خواهند بدانند در برابر این مشکالت چه مسئولیتی دارند نمی
 را تحت -تر از همه خودشانو مهم-و رفع آن مساله چگونه دنیا 

 تاثیر قرار خواهد داد.
گرفتن مساله این است که از شر ای نادیدههپس یکی از روش

کننده آن خالص شویم. بدین منظور های توصیفواژه
اعتبار بخوانیم، معنایشان را تحریف ها را بیتوانیم این واژهمی

یا  انگیز کنیمها را تبدیل به فوبیا و موضوعی هراسکنیم، آن
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شان کنیم. این اقدامات در خصوص بسیاری از کال حذف
کننده پدیده امتیازگونه رخ داده است. مثال گان توصیفواژ 

 تبعیض جنسیتی و امتیازگونه مردانهایی همچون وقتی واژه
بریم، بسیاری از مردان چنان حالت ناراحت و را به کار می

توان بحث را ادامه داد. آنان گیرند که نمیتدافعی به خود می
تبعیض ی دهند که گویمعموال رفتاری از خود نشان می

 شده میان مردان اشارهبه یکی از نواقص فردی کشف جنسیتی
میشه امروز درباره («آوردن این واژه زباندارد و صرفا به

نوعی اتهام اخالقی فردی ») تبعیض جنسیتی حرف بزنیم؟
مسایل مربوط به شود. این اتفاق در خصوص سایر قلمداد می

کند. از آنجا که اکثر افراد دوست ندارند تبعیض نیز صدق می
ها به تابو تبدیل تصور کنند که فرد بدی هستند، این واژه

ها. ها و دانشگاههای آموزشی شرکتحتی در برنامه-اند شده
گفتن از تبعیض جنسیتی و نژادی از این رو مردم به جای سخن

دهند کند) ترجیح میبا مشکل مواجه می(که زندگی بسیاری را 
 سخن به میان» هاپذیرش تفاوت«و » شکیبایی«، »تنوع«از 

گفتن در خصوص این مسایل هم مفید است ولی آورند. سخن
شان قطعا از اهمیت بیشتری ها و مشکالت پیرامونتبعیض

 برخوردارند.
 اند درباره پیامدهای سلطهبسیار پیش آمده که از من خواسته

، مسلطهای اجتماعی، انقیاد و ظلم حرف بزنم ولی واژه



نگیک یپرسش رادن  

 
٣٧ 

 

را به کار نبرم. در این شرایط حس پزشکی را  ظلمیا  فرودست
بردن از بدن یا مشکالت بیمار، به دارم که سعی دارد بدون نام

-توانیم به جایی برسیم او کمک کند. با این روش نمی
ر حال سوختن ایم. خانه ما دگونه که تاکنون نتوانستههمان

ترسیم بگوییم چرخیم چون میاست و داریم دور خودمان می
 ».آتش«

ن ای سخنکته اصلی این است که اگر نتوانیم درباره مساله
توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم. بگوییم، هرگز نمی

دهنده ، نشانتبعیض نژادی و امتیازگونههایی همچون واژه
ریخ ما هستند که همچنان در ای سخت و دردناک در تاپدیده

این یعنی بدون دشواری د. مان جریان دار زندگی روزمره جامعه
توانیم در خصوص این مسایل صحبت کنیم. اما و درد نمی

ها سخن بگوییم که ارزش تحمل نحوی درباره آنتوانیم بهمی
ها و دردها را داشته باشد. البته بدین منظور باید آن سختی

اعتبارشده را احیا کنیم تا های گمشده و بیهابتدا این واژ 
 بتوانیم شرایط و مشکالت موجود را شناسایی و درک کنیم.

ها باید ابتدا بدانیم که معنای واقعی آنان جهت احیای این واژه
کنند کامال متفاوت است. با آنچه اکثریت مردم تصور می

نیست؛ » های بدسفیدپوست«مترادف » نژادپرست«
به هیچ عنوان نماینده واژه » مردساالری«ه که گونهمان
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دهنده حقایقی نشان» سلطه«و » ظلم«نیست. » مردان«
ا ی» ظالم«اجتماعی هستند که برای رفع آنان نیازی نیست 

ه ای نیست کایده» فمینیسم«باشیم. در نهایت » جوسلطه«
حول محور همجنسگرایی زنان یا مردستیزی شکل گرفته باشد. 

های جمعی، فرهنگ عامه و حتی میز ها در رسانهاژهاما این و
روند. شاید برخی های دیگری به کار میشام کامال به شکل
گفتمان آرام و توانند بخشی از ها میندانند که این واژه

طلبانه جهت رفع مشکالتی باشند که همه ما را درگیر خود صلح
 کنند.می

کنم زیرا استفاده می ها در کتاب خودمن آزادانه از این واژه
خواهم مطرح ها نماینده مشکالت و مسایلی هستند که میآن

 گرا، مرفه یاکنم. خوانندگان سفیدپوست، مذکر، دگرجنس
های صاحب امتیاز بهتر است سعی کنند اعضای سایر گروه

ها را تحمل نمایند زیرا از ناراحتی حاصل از خواندن این واژه
کنم (اگر چنین بود، زدن استفاده نمیها برای اتهاماین واژه

توانستم خودم را حتی در آینه نگاه کنم). به هیچ عنوان نمی
دوست ندارم کسی از این کلمات برداشت شخصی کند و آن 

 ها را به خودش بگیرد.
گرای غیر معلول از به عنوان یک مرد سفیدپوست دگرجنس

ها در بسیاری از دانم که این واژهطبقه میانی جامعه کامال می
داشتن در توانم از نقششود. نمیموارد شامل خودم هم می
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کنند، فرار کنم پس باید آن ها توصیف میمسایلی که این واژه
ها ز سویی هم این واژهرا بپذیرم و مورد توجه قرار دهم. اما ا

ار ها و مسایلی بسیها بیانگر پدیدهزیرا آن نیستنددرباره من 
ام ولی از مسایلی که من خلق نکرده-بزرگتر از من هستند 

ام همچون میراث به من ای که به این جامعه قدم نهادهلحظه
اند. اگر بخواهم بخشی از راهکار حذف این میراث واگذار شده

ت لماتلخ باشم، باید از مواضع تدافعی خود در برابر این ک
ها بنگرم. تنها در این کوتاه آمده و به حقایق نهفته در آن

ها چه مسایلی را بیان توانم درک کنم که آنصورت می
تر از همه این که چه کنند، چه اثراتی بر من دارند و مهممی

 آید.کاری از دست من برمی
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 ۳فصل 
 »امتیازگونه، قدرت و تفاوت«کتاب 

 داری، طبقه، و ماتریس سلطهسرمایه
 آلن جانسون

 
 رسدهمیشه زمانی میکنم، هر بار که درباره نژاد تدریس می

ما «گویند، که دانشجویان چیزهایی نظیر این را می
فهمیم. اگر نژاد برساختۀ اجتماع است و در غیر این صورت نمی

ها از هم بترسند، پس وجود ندارد، و اگر لزومی ندارد انسان
آید؟ چرا این همه ظلم و دشمنی و نژادپرستی از کجا می

و اصال در وهله اول چرا افراد خشونت درباره چیزی ساختگی؟ 
 »آورند؟ احمقانه است.چنین چیزی را به وجود می

ه رساند، جایی که بپاسخ این پرسش ما را به تاریخچۀ نژاد می
برای دانشجویان نیز به  خوریم که معموال ای برمیمسئلهدو 
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دهنده ها تکانهمان اندازۀ برخورد اولیه و آگاهی من از آن
برتری نژادی سفیدپوستان خیلی وقت نیست ه است. اول اینک

کمی بیشتر از چند قرن و قطعا نه به طول  –که بین ماست 
شوند به تلقی می» سفید«آگاهی مردمی که اکنون 

دیگر. دوم اینکه ظهور آن در اروپا و آمریکای » نژادهای«
 داری به عنوانشمالی و جنوبی درست در کنار توسعه سرمایه

این مسئله تصادفی نیست چون رخ داد. نظامی اقتصادی 
داری نقشی عمده در توسعه امتیاز سفیدپوستان ایفا سرمایه

 کند. سازی آن نقش مهمی ایفا میکرد، و هنوز هم در دائمی
این مسئله با توجه به اهمیت اقتصاد در حیات اجتماعی 

در هر حال همان شکلی که  ، اقتصادیتعجب برانگیز نیست
 –است که افراد برای تامین نیاز خود جهت هستی مادی 

و زندگی بر پایه آنچه  –خوراک، پوشاک، سرپناه، و نظایر آن 
کند، خود را با آن تعریف می» زندگی خوب«فرهنگشان 

های اقتصادی منبع ثروت هستند، دهند. چون نظامسامان می
شوند، چون دولت و ب میمبنای هر نهاد اجتماعی نیز محسو

ی توانند بدون پایگاه و مبناها و نظایر آن نمیکلیسا و دانشگاه
اقتصادی پابرجا بمانند. برای مثال ساخت کلیسای جامع یا 

ها و مبارزات سیاسی یا دانشگاه یا پرداخت هزینه فعالیت
تجهیز و تغذیۀ نیروی پلیس یا ارتش، مصالح و کار زیادی را 
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یعنی مرکز اقتصاد در زندگی اجتماعی، دالیلی  طلبد. اینمی
ها قوی برای همراهی با نظام اقتصادی حاکم به افراد و نظام

داری طی چند صد سال اخیر، چنین نظامی دهد. سرمایهمی
بوده است و از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عمال تنها 

 شکل خاص موجود بوده است.
با منشأ برتری نژادی  داری چه ارتباطیپس سرمایه

. ترین زبان، مسئله اقتصاد بودسفیدپوستان داشت؟ به ساده
 ١شود.داری آغاز میدرک علت آن با درک خود سرمایه

 
 داریطرزکار سرمایه

داری مدرن تبدیل پول به پول بیشتر هدف اصلی سرمایه
کنند تا اقالم گذاری میداران پول را سرمایهاست. سرمایه

مواد خام،  –برای تولید کاالها و خدمات را بخرند موردنیاز 

                                                
م سیست«باره بیشتر بدانید، به ویرایش سوم خواهید در این اگر می . ١

نوشته ریچارد سی. ادواردز، مایکل ریش و تامس ای. ویسکاف » دارسرمایه
مشکالت اجتماعی و نظم «)؛ ۱۹۸۶(انگلوودکلیفز، نیوجرزی: پرنتیس هال 

نوشته جون اسمیت (کمبریج، » داریهای سرمایهاجتماعی: تناقض
نوشته پیتر ساندرز » داریرمایهس«)؛ و ۱۹۸۱ماساچوست: وینثراپ 

) مراجعه کنید. برای مطالعه ۱۹۹۵(مینیاپلیس: انتشارات دانشگاه مینسوتا 
سرمایه مارکس برای «توانید به بخش) نیز میدیدگاهی متفاوت (و آگاهی

) مراجعه ۱۹۸۲نوشته دیوید اسمیت و فیل اونز (نیویورک: پنثین » کارهاتازه
 کنید.
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آالت، برق، ساختمان، و البته کار انسان. تا زمانی که ماشین
بتوانند بازاری پیدا کنند که آن را در آنجا به عنوان سود 

و  –به ازای چیزی بیشتر از هزینه تولید آن  –بفروشند 
بودند، درنهایت به پولی بیشتر از آنچه با آن شروع کرده 

 کنند. اینکه نتیجه کار موجببرسند، مهم نیست چه تولید می
شود (تامین غذا، مسکن ارزان، مراقبت ارتقای زندگی بشر می

زند (تنباکو، الکل، مواد یا به آن آسیب میدرمانی و نظایر آن) 
ران دامخدر، اسلحه، بردگی، آلودگی) ممکن است برای سرمایه

ی وجدان پاک ارزش قائلند. اما منفردی مسئله باشد که برا
خود نظام به این مالحظات اخالقی وابسته نیست چون سود، 

» بد«از » خوب«سود است و هیچ راهی برای تشخیص پول 
تواند حکم وجود ندارد. حتی آسیب وارده از سوی یک نهاد می

منبع سود را برای دیگری داشته باشد، مانند زمانی که آلودگی 
های متخصص در پاکسازی هوا ای شرکتهایی را بر فرصت

 کند.فراهم می
داران کارگران را برای تولید کاال و خدمات به کار سرمایه

پردازند. ها میگیرند، و به ازای زمانشان، دستمزد به آنمی
داران کاالها و خدمات تولیدی کارگران را سپس سرمایه

(چون خود داران برای امرار معاش فروشند. از نظر سرمایهمی
کنند) باید کارگران را به تولید کاالها و ها چیزی تولید نمیآن
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خدماتی وادارند که ارزششان بیشتر از دستمزدی است که 
تفاوت در پولی است که پردازند. ها میداران به آنسرمایه
 کنند.داران با آن زندگی میسرمایه

پذیرند که ارزش آن کمتر از اما چرا کارگران دستمزدی را می
کنند؟ پاسخ کلی این است که ارزش چیزی است که تولید می

داری، ابزارها و ها انتخاب زیادی ندارند چون در سرمایهآن
، تحت شوندکارخانجاتی که برای تولید کاالها به کار گرفته می

دهند. ا انجام میمالکیت افرادی نیستند که عمال کار ر 
دارها هستند، خصوصا درعوض، تحت مالکیت سرمایه

کنند. از این رو گذاری میها سرمایهسهامدارانی که در شرکت
خواهند خرج زندگی خود را در آورند، اغلب افرادی که می

دار یا ممکن است مجبور به کار برای یک کارفرمای سرمایه
نتخاب بین کار طبق کارفرمای دیگری شوند که این یعنی ا

دار یا اصال کارنکردن. همگام با توسعه دامنه شرایط سرمایه
های زندگی اجتماعی، حاال داری شرکتی به تمام حوزهسرمایه

ای نیز مجبور به چنین انتخابی هستند. برای حتی افراد حرفه
دند، شمثال پزشکانی که زمانی مدل حرفه مستقل قلمداد می

به افرادی بدل شوند که در اصل  بیش از پیش مجبورند
های حفظ سالمت هستند. کارمندانی با دستمزد باال در سازمان

زنی جمعی با چنین برخی برای حق شرکت در چانهدرنتیجه، 
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به عبارت دیگر برای  –اند هایی با کنگره البی کردهسازمان
 ١تشکیل اتحادیه کارگری برای پزشکان.

از تفاوت بین هزینه تولید کاال  دارانبه علت سودبردن سرمایه
توانند به ازای (که بخش اعظم آن کار افراد است) و آنچه می
تر باشد، پول کاال در بازار معامله کنند، هر چه کار ارزان

ماند. به همین دلیل است که ها باقی میبیشتری برای آن
ند هست» بازدهی کارگر«داران این چنین نگران افزایش سرمایه

هایی برای تولید کاالی بیشتر توسط کارگران به تن روشیاف –
ازای همان دستمزد یا دستمزدی کمتر. یک روش برای تحقق 
این امر از طریق استفاده از فناوری است، خصوصا 

هایی که در کل جایگزین افراد شوند. روش دیگر تهدید ماشین
به تعطیلی یا جابجایی کسب و کارها در صورت عدم پذیرش 

مزدها، مزایای درمانی و بازنشستگی، امنیت شغلی و دست
شرایط کاری از سوی کارگران است. راهبرد سوم که به شدت 

، انتقال تولید به محبوب است» اقتصاد جهانی جدید«در 
ها مردم مایل به انجام کار با کشورهایی است که در آن

دستمزدی کمتر از اروپا یا آمریکای شمالی هستند، و نقاطی 
های خودکامه کارگران را تحت کنترل دارند و اغلب حکومت که

                                                
مجلس نمایندگان الیحه معامات پزشکی را «رویتر به نام مقاله آنالین  . ١

 .۲۰۰۰ژوئن  ۳۰در » تصویب کرد
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با پشتیبانی مستقیم دولت ایاالت متحده، مانع تشکیل 
 ١شوند.شده میاتحادیه و دیگر منابع مقاومت سازماندهی

 
 و طبقه داریسرمایه

داری نه تنها ثروت بسیار زیاد بلکه سطوح سازوکار سرمایه
جوامع و هم در سطح جهان تولید باالی نابرابری را هم در 

درصد  ۱۰و این میزان به شدت در حال افزایش است.  –کند می
ترین افراد در ایاالت متحده بیش از دوسوم کل ثروت از غنی

درصد وجه نقد، تقریبا  ۹۰جمله تقریبا  را در اختیار دارند، از
های تجاری و تقریبا درصد دارایی ۹۰ین، بیش از مز نیمی از 

درصد از ثروتمندترین  ۲۰ ٢م سهام و اوراق قرضه.تما

                                                
: ۱۹۸۰-۱۹۳۸المللی اقتصادی و درماندگی بشر: وابستگی بین«به  . ١

نوشته چارلز سی. رژین و وای. دبلیو. بردشاو در نشریه » دیدگاهی کلی
ویرایش  )؛ و۲۴۷-۲۱۷ص.  ۱۹۹۲)، ۲( ۳۵شناسی (های جامعهدیدگاه
نوشته هرلد آر. کربو (نیویورک: » بندی اجتماعی و نابرابریطبقه«پنجم 

 ) فصل چهاردهم مراجعه کنید.۲۰۰۲گراهیل مک
، کمیته مشترک اقتصادی »تمرکز ثروت در ایاالت متحده«به  . ٢

)؛ ۱۹۸۶(واشنگتن: کمیته مشترک اقتصادی کنگره ایاالت متحده 
نوشته فرد براک در نشریه » های آنتر و محل زندگثروتمندان غنی«

اکثر مردم دنیا مصرف زیادی دارند و «؛ ۱۹۹۸آوریل  ۱۹نیویورک تایمز در 
ریه نوشته باربرا کراست در نش» کنندثروتمندان بسیار بیشتر مصرف می

این همه پول کجا رفت؟ زیاد دور «؛ و ۱۹۹۸سپتامبر  ۱۳نیویورک تایمز در 
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درصد  ۴۰کنند، و کل درآمد را دریافت میدرصد  ۵۶ها، خانواده
کنند، و کمتر از یک چهارم کل درصد را دریافت می ۷۸غنی، 

درصد باقیمانده کل خانوارها  ۶۰ماند که بین درآمد باقی می
 ١شود.تقسیم می

 ظام طبقاتی مبتنی بر گسترشاین الگوهای نابرابری نتیجۀ ن
اختالف درآمد، ثروت و قدرت بین افراد در راس و تمام افراد 

این نظامی  ٢کند.هاست، و این نظام را دائمی میتر از آنپایین
است که پیامدهای ظالمانه به همراه دارد. برای افرادی که 

آور است، برای مثال ها سرسامگاه پایینی دارند، هزینهیجا
زندگی در بین طبقه فقیر روستایی در سطح بسیاری از  شرایط

 ٣.هاستتر از آنفقیرترین جوامع غیرصنعتی جهان یا پایین

                                                
سیس در نشریه کریسچن ساینس مانیتور در نوشته دیوید آر. فرن» نیست

 مراجعه کنید. ۱۹۹۷جوالی  ۱۶
، درآمد پولی در ایاالت P60-206های جمعیت کنونی سری گزارش« . ١

اداره نفوس ایاالت متحده (واشنگتن: دفتر انتشارات دولتی » ۱۹۹۸متحده 
 مراجعه کنید. xiii) ص. ۱۹۹۹ایاالت متحده 

ی هادر خصوص طبقه اجتماعی به فصل جهت کسب اطالعات بیشتر . ٢
» یهای اجتماعطبقه«نوشته کربو و » بندی اجتماعیطبقه«ششم تا نهم 

 ) مراجعه کنید.۱۹۸۵نوشته ای. او. رایت (نیویورک: شاکن 
ته لئونارد نوش» زندگی با فقر در آمریکا: حقیقت فقر و بینوایی«مثال به  . ٣

گذاری برای فقیران: قانون«وزشده )؛ نسخه بر۱۹۸۳بیگلی (نیویورک: پرگر 
نوشته فرنسس فاکس پیون و ریچارد ای. کالورد » عملکردهای رفاه عمومی
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حتی در بین اعضای شاغل طبقه کارگر، و همچنین بسیاری از 
اعضای طبقه متوسط، نظام طبقاتی امنیت کمی را تامین 

کند و اثرات احساسی زیادی دارد. بسیاری از مشاغل می
 از پتانسیلی که افراد برایانگیز هستند و کننده و ماللسلک

کنند. اکثریت کارگران ارائه دارند، استفاده بسیار اندکی می
یا  دهندکنترل کم یا هیچگونه کنترلی بر کاری که انجام می

 حفظ شغلشان ندارند. 
درصد  ۶۰فهم این نکته کار سختی نیست که با توجه به اینکه 

یاالت متحده مجبورند کمتر از یک چهارم کل پایین جمعیت ا
درآمد را بین خود تقسیم کنند، این اندازه برای همه کافی 

داری در مجموع کاالها و خدمات فراوانی نیست. گرچه سرمایه
ه کند ککند، آن ثروت را آنچنان نابرابر توزیع میتولید می

ین . اآوردشرایط کمیابی را برای اغلب جمعیت نیز به وجود می
میلیون نفر یا چیزی در این حدود،  ۱۷۵مسئله زندگی را برای 

کند که پر از اضطراب و کشمکش به رقابتی مداوم بدل می
طالق، شاید یا بیماری  – مجبوراست. برای اکثریت افراد، 

یزان به م آوردن استاندارد زندگی خودبه پایین –شدید یا اخراج 

                                                
پولدارها پولدارتر «)؛ و ویرایش هفتم ۱۹۹۳(نیویورک: وینتج بوکس 

افتند: ایدئولوژی، طبقه اجتماعی و عدالت شوند و فقیرها به زندان میمی
 ) مراجعه کنید.۲۰۰۳میالن : مکنوشته جفری ریمن (نیویورک» کیفری
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انه خود را از دست داده و ، حتی تا حدی که خشوندمیزیادی 
 ١خدمات اجتماعی دریافت کنند.

، اغلب افراد قدرت نسبتا کمی »رویای آمریکایی«گذشته از 
برای مثال بخش اعظم  ٢برای بهبود جایگاه طبقاتی خود دارند.

افزایش ثروت خانواده مبتنی بر کوه در حال رشد بدهی کارت 
ها به دو اعتباری، داشتن دو یا چند شغل، و اتکای خانواده

آور برای پشتیبانی از همان استاندارد زندگی بوده است که نان
بودن میزان کردند. علیرغم پایینوالدینشان با آن سر می

مشاغل جدید که طی چند دهه اخیر  بیکاری، بخش اعظم
اند. اند، با دستمزد کم و فرصت پیشرفت اندک بودهایجاد شده

دهد که در عالوه بر این، مطالعات تحرک شغلی نشان می
ها به نظام طبقاتی احتمال ارتقای اغلب افراد با تنزل رتبه آن

یک اندازه است. به همین دلیل و شکاف رو به افزایش بین 

                                                
نوشته مارتا آر. » ۱۹۸۰خانمانی در دهه روی لبه تیغ: رشد بی«مثال به  . ١

فالکت در آمریکا: ریشه «)؛ و ۱۹۹۲برت (نیویورک: بنیان راسل سیج 
نوشته پیتر اچ. روسی (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو » خانمانیبی

 ) مراجعه کنید.۱۹۸۹
ته نوش» بندی اجتماعیطبقه«عات بیشتر به فصل یازدهم جهت اطال . ٢

 کربو مراجعه کنید.
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 ١فه و هر کس دیگر، طبقه متوسط کوچک شده است.مر طبقه 
درصد افرادی که خود را عضو طبقه متوسط  ۱۹۶۴از سال 

رسیده است، در حالی که درصد  ۴۶به  ۶۱کنند، از قلمداد می
 ۴۵به  ۳۵کنند، از افرادی که خود را طبقه کارگر قلمداد می

  ٢افزایش یافته است.
مستمر، مشاغل کتی سازی شر کوچکمختصر اینکه در دوران 

در خارج، و رشد سریع مشاغل  صنعتی با دستمزد خوب
خدماتی سطح پایین، تقال برای ارتقای شغلی برای اغلب افراد 

البته برخی  ٣رود.به ندرت از چسبیدن به آنچه دارند، فراتر می

                                                
 نوشته شلدن دنزیگر» امواج نامساوی: افزایش نابرابری در آمریکا«به  . ١

 ) مراجعه کنید.۱۹۹۳و پیتر گاتشاک (نیویورک: بنیان راسل سیج 
های نظرسنجی اجتماعی عمومی مرکز ملی این ارقام از داده . ٢

های پژوهش«های نظرسنجی دانشگاه شیکاگو گرفته شده است. شپژوه
نوشته جیمز ای. » : کتاب استاندارد تجمعی۱۹۹۶-۱۹۷۲اجتماعی عمومی: 

های مرکز ملی تحقیقات نظرسنجی سال دیویس و تام دبلیو. اسمیت؛ داده
که از وبسایت موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان به  ۱۹۹۸
 آدرس

 www.icpsr.umich.edu:8080/GSS/homepage.htm  
 گرفته شده است.

نوشته باربرا » ترس از سقوط: زندگی درونی طبقه میانی«مثال به  . ٣
ارزش: پذیرش یا عدم پذیرش بی«)؛ ۱۹۸۹ارنریش (نیویورک: هارپرکالینز 

آمریکایی پرتالش: «)؛ و ۲۰۰۱(نیویورک: متروپالیتن بوکس » کادر آمری
نوشته جولیت بی. شور (نیویورک: » سقوط غیرمنتظره اوقات فراغت

 ) مراجعه کنید.۱۹۹۳بیسیک بوکس 

http://www.icpsr.umich.edu:8080/GSS/homepage.htm
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وری های فنااز افراد حرکت رو به باال دارند، اما به استثنای حوزه
ال حاضر تقاضا دارند، این مسئله تقریبا پیشرفته که در ح

شود که باید به پایین حرکت همیشه به بهای افرادی تامین می
ها باز شود. این وضعیت چیزی را به وجود کنند تا جا برای آن

یک سر «آورد که لستر تورو اقتصاددان نامش را جامعه می
 فگذارد که برگرفته از اصطالحی است که برای توصیمی» بُرد

اند که سود یک وری طراحی شدهرود که طهایی به کار میبازی
از این رو این مسئله  ١همیشه زیان فرد دیگر است. نفر

جهی از ناپذیر است که در هر لحظه بخش قابل تواجتناب
ا نزدیک به آن زندگی کنند و جمعیت مجبور شوند در فقر ی

، یکدیگر را رقیب یا »پایین«درصد  ۶۰های مختلف در گروه
 تهدیدی برای معاش خود تلقی کنند. 

داری همان طور که در ادامه خواهیم دید، این سازوکار سرمایه
نقشی کلیدی در مشکالت پیرامون امتیاز ایفا کرده است، 

 خصوصا در رابطه با نژاد و جنسیت.
 

 داری، تفاوت و امتیاز: نژاد و جنسیتمایهسر 

                                                
تر نوشته لس» های تغییر اقتصادیصفر: توزیع و فرصتجامعه مجموع« . ١

 ).۲۰۰۱سی. ثورو (نیویورک: بیسیک بوکس 
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مستقیم و هم  هم به شکلداری با توجه به طرزکارش سرمایه
شود. در غیرمستقیم به برتری نژادی سفیدپوستان مرتبط می

تاریخ ایاالت متحده، ارتباط مستقیم بیش از همه در بردگی 
 و ها آفریقایی به عنوان منبع کار ارزان در مزارع پنبهمیلیون

 یلی کامالتنباکو در جنوب مشهود بوده است. این کار به دال
شد که پس از اینکه اختراع ماشین اقتصادی انجام می

آوری موجب عمل ۱۷۹۲کنی توسط الی ویتنی در سال پاکپنبه
پنبه بیشتر در مقایسه با قبل شد، بیش از پیش بارز شد. 

و  –نبه پکشاورزان با وسوسۀ پتانسیل چندبرابرشدن تولید 
ها به جای دادن مزد کافی به کارگران با استثمار کار برده –سود 

های کار را به حداقل رساندند. درنتیجه، تعداد آزاد، هزینه
شده در ایاالت متحده از یک میلیون سیاهان به بردگی گرفته

رسید،  ۱۸۶۰میلیون نفر در سال  ۴به تقریبا  ۱۸۰۰نفر در سال 
برتری سود در تفکر  ١نگ داخلی.درست قبل از آغاز ج

سفیدپوستان، در واکنش کسب و کارهایی بارز بود که متکی 
ی ها از جنبه اخالقبه کارگران سفیدپوست مزدبگیر بودند. آن

ه کردند کداری نداشتند. درعوض اعتراض میمخالفتی با برده
ای هها درگیر رقابتی ناعادالنه بودند چون هزینهمالکان برده

                                                
اداره نفوس ایاالت متحده » ۱۹۱۵-۱۷۹۰ها: پوستجمعیت سیاه« . ١

 ).۱۹۱۸(واشنگتن: اداره انتشارات دولتی ایاالت متحده 
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رای ها غیرممکن بود. بآنچنان پایین بود که رقابت با آن کارشان
ها وابسته های ساخت و سازی که به کار بردهمثال در شرکت

بودند، متداول بود که با دادن قیمت کمتر، قراردادهای 
 ١مناقصه رقیب را از آن خود کنند.

داران برای کار کشاورزی پس از جنگ داخلی، اشتهای سرمایه
از گذشته نبود؛ و سیاهان آزادشده با نظام ظالم ارزان کمتر 

داشت، ها را بدهکار نگه میداری که دائما آنکشاورزی اجاره
دورتر از جنوب،  ٢درگیر شکل جدیدی از بردگی شدند.

سودآوری نژادپرستی خود را به شکل استفاده فراگیر از کارگران 
آهن غرب تحت شرایط سخت و مهاجر چینی برای ساخت راه

پست نشان داد. حتی دورتر از غرب، مهاجران ژاپنی تجربه 
 ٣مشابهی در مزارع نیشکر و آناناس هاوایی داشتند.

                                                
جلد «و » : ظلم نژادی و کنترل اجتماعی۱اختراع نژاد سفید، جلد «به  . ١
لن نوشته تئودور دبلیو. ا» آمریکایی: منشا ظلم نژادی در جامعه انگلیسی۲

 ) مراجعه کنید.۱۹۹۷، ۱۹۹۴و (نیویورک: ورس
نوشته  »پوستانروح سیاه«برای توصیف و تحلیل دقیق این موضوع به  . ٢

 ) فصل هشتم مراجعه کنید.۱۹۸۹دبلیو. ای. بی. دوبوآ (نیویورک: پنگوئن 
های آهنین: نژاد و فرهنگ در آمریکای قفس«شده به ویرایش بازبینی . ٣

ته نوش» های ناآشناهایی از کرانهیبهغر «شده و ویرایش بازبینی» ۱۹قرن 
 ) مراجعه کنید.۱۹۹۸رانلد تاکاکی (بوستون: بک بای بوکس 
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داری با برتری نژادی سفیدپوستان در ارتباط مستقیم سرمایه
خرید زمین و مواد خام نیز خود را نشان داده است که مانند 

یفا ا کارگر ارزان، نقشی کلیدی در رشد سریع صنعت و ثروت
های هجدهم داری طی قرنکند. در اوج شکوفایی سرمایهمی

و نوزدهم، اروپا و سپس ایاالت متحده آنچه را که نیاز داشتند 
به وفور در آفریقا، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی یافتند. 

هایی مختلف از تسلط نظامی، برای خرید آن متکی به ترکیب
ها به شدت در آن ١دند.سلطه سیاسی و استثمار اقتصادی بو

ای این کار موفق بودند، خصوصا بریتانیای کبیر، کشور جزیره
کوچک با منابع طبیعی اندک که علیرغم تمام این موارد 
توانست به اولین قدرت صنعتی حقیقی جهان بدل شود. 
برخالف بریتانیا، ایاالت متحده همین حاال نیز سرشار از منابع 

تان تنها از طریق تصاحب آن از طبیعی بود، اما سفیدپوس
قبایل بومی آمریکا که ساکن آن زمین بودند و همین طور از 

                                                
)، ۱۹۷۶(نیویورک: انتشارات آکادمیک » سیستم دنیای نوین«به  . ١
)؛ ۱۹۷۹(کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج » داراقتصاد جهانی سرمایه«
بیت اقتصاد جهانی اروپایی: : مکتب بازارگرایی و تث۲سیستم دنیای نوین «

سیستم دنیای نوین «)؛ ۱۹۸۰(نیویورک: انتشارات آکادمیک » ۱۶۰۰-۱۷۵۰
» ۱۸۴۰-۱۷۳۰دار: : دومین دوره توسعه عظیم اقتصاد جهانی سرمایه۳

) نوشته امانوئل والرشتاین و همچنین ۱۹۸۹(نیویورک: انتشارات آکادمیک 
 »در ایاالت متحدهتاریخ مردم «ویرایش مخصوص بیستمین سالگرد 

 ) مراجعه کنید.۲۰۰۳نوشته هاوارد زین (نیویورک: پرنیل 
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مکزیک که شامل بخش اعظم آنچه اکنون غرب دور و جنوب 
شود، توانستند به این منابع غربی ایاالت متحده تلقی می

 دست پیدا کنند. سفیدپوستان توانستند آنچه را که نیاز دارند
ای از مجموعه پیچیدهو  کشیاز تسلط، نسل از طریق ترکیبی

 ١شدند، به دست آورند.ها که معموال نادیده گرفته میپیمان
سفیدپوستان در توجیه این اشکال مستقیم امپریالیسم و 

بندی ظلم، تصویری از سفیدبودن را برای تعریف دسته
اجتماعی ممتاز که باالتر از تمام افرادی بود که شامل آن 

این تعریف امکان تطبیق تسلط،  ٢، ارائه کردند.شدندنمی
ن شدۀ ایهای تازه بیانکشی با آرمانداری و نسلخیانت، برده

د. کر کشور درباره دموکراسی، آزادی، و شأن بشری را فراهم می
بودن بود، پس بودن معرف معنای انساناگر سفیدپوست

                                                
 ها درام دفن کنید: تاریخ سرخپوستخوردهقلبم را با زانوی زخم«به  . ١

) مراجعه ۱۹۹۱نوشته دی براون (نیویورک: هنری هالت » غرب آمریکایی
 کنید.

نژادی منشا ظلم «و » ظلم نژادی و کنترل اجتماعی« به  . ٢
گیری نژاد سفید: در قرن بیست و نوشته الن؛ شکل» آمریکاییانگلیسی

نوشته چارلز گلگر در نشریه مطالعات اساسی سفیدپوستان به » یکم
ویراستاری ریچارد دلگادو و جین استفنکیک (فیالدلفیا: انتشارات دانشگاه 

 نوشته کثلین» قدرت ضددموکراتیک سفیدبودن«؛ ۱۱-۶) ص. ۱۹۹۷تمپل 
در خصوص «و  ۱۶۳-۱۵۷نیل کلیور با ویراستاری دلگادو و استفنکیک ص. 

 نوشته بالدوین مراجعه کنید.» هاسفیدبودن ... و دیگر دروغ
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یف تعر سلطه و ظلم به افرادی که بر حسب اتفاق خارج از این 
 –بودند، تجاوزی به قانون اساسی نبود (صرف نظر از خدا) 

همگام با پیشروی ایاالت متحده به سمت آنچه مانیفست 
 ١شد.سرنوشت آن تلقی می

با نژادپرستی چندان مستقیم  داریهای سرمایهدیگر ارتباط
داران اغلب از نژادپرستی به عنوان اند. برای مثال سرمایهنبوده

رل کارگران سفیدپوست استفاده کرده و اینگونه راهبرد کنت
دستمزدها را پایین و بازدهی را باال نگه داشتند. این کار به دو 

در اوایل قرن نوزدهم، فعالیت شد. اول اینکه، شیوه انجام می
مندی برای تشویق کارگران سفیدپوست به انتخاب نظام

بودن به عنوان بخش کلیدی هویت اجتماعی سفیدپوست
و پذیرش برتری  –کاری که قبال انجام نداده بودند  –ها نآ

بودن به عنوان جبران جایگاه طبقاتی پایین فرضی سفیدپوست
ها ها، آغاز شد. مهم نبود کافرمایانشان چقدر با آنآن

توانستند به آینه نگاه ها همیشه میکردند، آنبدرفتاری می
رنتیجه بودن و دکرده و خود را با حقیقت سفیدپوست

پوستان تسلی دهند، حتی افرادی که باالتربودن از رنگین

                                                
های آنگلوساکسونیسم نژادی در نژاد و سرنوشت ظاهری: ریشه«به  . ١

نوشته رجینالد هورسمن با ویراستاری دلگادو و استفنکیک ص. » آمریکا
 مراجعه کنید. ۱۳۹-۱۴۴
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 ١ها داشته باشند.ممکن بود جایگاه طبقانی باالتری از خود آن
س از جنگ داخلی، با این حال با آزادسازی بردگان پ

به  تر دیگر نتوانستند به آزادی خودپایین سفیدپوستان طبقات
عنوان شاخص برتری اشاره کنند. پاسخ به این زیان، دوره 
خشونت و ارعاب شدید نسبت به سیاهپوستان بود که بخش 
اعظم آن توسط کو کالکس کلن که تازه تشکیل شده بود، 

شد، گروهی که با مخالفت جدی حکومت یا جمعیت دائمی می
 یدپوستان روبرو نبودند.تری از سفبزرگ

 داشتنداران در کنترل کارگران، نگران نگهروش دیگر سرمایه
دادن شغلشان در صورت درخواست ها درباره امکان ازدستآن

والنی نژادپرستی سابقه طدستمزد باالتر یا شرایط کاری بهتر بود. 
وضعیت تحت ظلم سیاهپوستان در استفاده از این روش دارد. 

ها را به کار در ازای دستمزدهایی ی نژادی دیگر، آنهاو اقلیت
تر از میزانی هستند که اغلب کند که پایینتشویق می

پذیرند. کارفرمایان از این مسئله برای تهدید سفیدپوستان می
د دانستنمداوم کارگران سفیدپوستی استفاده کردند که می

به عنوان های نژادی توانند از اقلیتکارفرمایان به آسانی می
ها استفاده کنند. این کار به عنوان روشی برای جایگزین ارزان آن

                                                
ید نوشته دیو» مزایای سفیدبودن: نژاد و ایجاد طبقه کارگر آمریکا«به  . ١

 ) مراجعه کنید.۱۹۹۱آر. رودیگر (لندن و نیویورک: ورسو 
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ها موثر واقع های کارگری حامی آنشکستن اعتصاب و اتحادیه
ها در آغاز ترشدن اتحادیهشده است. برای مثال همگام با قوی

قرن بیستم، کارفرمایان اغلب، کارگران سیاهپوست را به عنوان 
گرفتند. این راهبرد به دنبال انحراف ار میشکنان به کاعتصاب

و  داریتوجه کارگران سفیدپوست از مسائل مربوط به سرمایه
طبقه اجتماعی به سمت مسائل نژادی بود. این کار ترس و خشم 

ها را روی تهدید فرضی کارگران سیاهپوست متمرکز کرد که آن
ارگر ک کرد که شرایط مشترک خود به عنواناین احتمال را کم می

 داران متحد شوند. به اینرا درک کرده و با یکدیگر بر ضد سرمایه
شیوه، جداسازی و تعارض نژادی به راهبردی موثر برای جداسازی 

 ١های مختلف طبقه کارگر از یکدیگر بدل شد.بخش
زیرکی امروز سازوکار مشابهی در جریان است، گرچه شاید با 

های التیعدهای جبران بیامهبرای مثال مناقشه بر سر برن. بیشتر
گذشته و همچنین ورود کارگران مهاجر از مکزیک و آسیا و 

ها به کشورهای دیگر، همگی بازتاب این شغل» سپاریبرون«
ترین چالش پیش روی کارگران اساسی هستند که بزرگباور 

خارج  و پوستان در داخلعادالنه با رنگینسفیدپوست، رقابت نا
 دگیر داری را نادیده میاز کشور است. این باور خود نظام سرمایه

                                                
مثالی دقیق از وضعیتی که در آن استراتژی شکست خورد، حمله معدن  . ١

ز به نی Matewanسنگ در اوایل قرن بیستم است که در فیلم بزرگ زغال
 نمایش کشیده شد.
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ن پایین نگهداشت و که به خاطر ماهیتش از طریق کنترل کارگران
دهد، داران را افزایش میدستمزدها تا حدممکن، ثروت سرمایه

ه کوچکی از نخبگان امکان کنترل بخش اعظم ثروت و ورو به گ
هم نسبتا کمی را برای تقسیم بین افراد دهد و سدرآمده را می
ی را کمبود ، شرایطداریگذارد. این سازوکار سرمایهدیگر باقی می

کند که مشوق رقابت شدید است، خصوصا در طبقه جبران می
بقه های طتر و همچنین در بسیاری از بخشکارگر و طبقات پایین

 متوسط.
تری و ه حس بر با توجه به میراث تاریخی که سفیدپوستان را ب

ین کند، چنپوستان تشویق میاستحقاق در رابطه با رنگین
ه شود کرقابتی موجب خشم و انزجار بین سفیدپوستان می

شود نه افرادی که ثروت و پوستان میپس از آن متوجه رنگین
در مرکزیت چیزی قرار دارد که اساس مشکلی قدرتشان 

با این روش، چرخد. اقتصادی است که حول توزیع ثروت می
ه شود کسازوکار امتیاز طبقاتی موجب نژادپرستی مداوم می

داری و ظلم طبقاتی ناشی از آن آن نیز توجه را از سرمایه
کند. نتیجه، همان طور که مایکل رایش نشان منحرف می

دهد، این است که برتری نژادی سفیدپوستان از طریق می
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ران سفیدپوست، داران به بهای کارگتقویت جایگاه سرمایه
 ١زند.عمال به کارگران سفیدپوست صدمه می

در » های ویژه معلولینکارگاه«داری از طریق سرمایه
و  Goodwill Industriesهای غیرانتفاعی نظیر سازمان

Lighthouse for the Blind از افراد دارای معلولیت ،
هایی که استثنایی بر قانون حداقل کند، سازمانکشی میبهره

را برای خود تضمین کرده بودند که امکان  ۱۹۳۸دستمزد سال 
استخدام افراد دارای معلولیت با کمتر از حداقل دستمزد را به 

داد. شرایط کاری، کارگران دارای معلولیت را از ها میآن
کند، آنها را تحت نظارت افراد کارگران بدون معلولیت جدا می

کمی برای چالش یا دهد، و فرصت بدون معلولیت قرار می
 ٢دهد.ها میپیشرفت به آن

                                                
نوشته مایکل ریش در نشریه » اقتصادی نژادپرستیاثرات سیاسی«. ١

دار به ویراستاری ریچارد سی. مایکلز، مایکل ریش و تامس سیستم سرمایه
-۳۰۴) ص. ۱۹۸۶ای. ویسکاف (انگلزوود کلیفز، نیوجرزی: پرنتیس هال 

۳۱۱. 
ابطه با قانون بررسی وضعیت شرکت صنایع گودویل در ر «به . ٢

نوشته الیور فردمند (آرشیوهای شرکت صنایع » استانداردهای نیروی کار
 ).۱۹۴۰فوریه  ۲۵گودویل در 
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به نابرابری جنسیتی نیز شکل داده و از آن استفاده داری سرمایه
هاست که کردن فرهنگی زنان مدتارزشبرای مثال بی ١کند.می

 ها بهها و سوءاستفاده از آندستاویزی برای دستمزد کمتر آن
گری تر شده است، چه در بخش منشیعنوان منبع کار ارزان

کشی در لس آنجلس های بهرهشرکتی در نیویورک و چه در کارگاه
از  ٢ک در آسیا.یا کارخانجات مونتاژ صنعتی کاالهای الکترونی

به عنوان مبنایی برای این باور استفاده بودن فرضی زنان زیردست
دهند، اصال شده است که بخش اعظم کاری که زنان انجام می

کار نیست و درنتیجه ارزش چیزی بیش از جبران احساسی را 
تواند بدون ارتشی از زنانی کار کند که داری نمیسرمایه ٣ندارد.

                                                
خانواده به عنوان جایگاه مباحث جنسیت، طبقه اجتماعی و «مثال به . ١

نوشته هایدی آی. هارتمن در نشریه ساینز: » سیاست: مثال امور خانه
داری، سرمایه«؛ ۳۹۴-۳۶۶) ص. ۱۹۸۱جامعه (بهار مجله زنان در فرهنگ و 

نوشته ایالی زارتسکی (نیویورک: هارپر اند را » خانواده و زندگی شخصی
نوشته رزمری تانگ (شرکت » معرفی جامع افکار فمینیسم«)؛ و ۱۹۸۶

 ) فصل سوم مراجعه کنید.۱۹۹۸ویو بولدر: انتشارات وست
جنسیتی و کاهش ارزش های بحث در خصوص مردان: تفاوت«به . ٢

)؛ و ۱۹۸۸(مارچ  ۱نوشته در نشریه جنسیت و جامعه شماره » کارهای زنان
: نوشته آیرن تینکر (نیویورک» های ماندگار: زنان و توسعه جهانینابرابری«

 ) مراجعه کنید.۱۹۹۰آکسفورد 
ن نوشته مریلی» اگر زنان حساب شوند: اقتصاد جدید فمینیست«به  .٣

 ) مراجعه کنید.۱۹۹۰نسیسکو: هارپرکالینز فر وارینگ (سن
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دهند (که اغلب کاالها به همین ه را انجام میکار خرید خانواد
دهند که این کاالها شوند) و کاری را انجام میشکل خریداری می

کردن تخت با پخت غذا، مرتب –شوند از طریق آن مصرف می
تر، زنان به جز چند های جدید، و غیره. در سطحی عمیقملحفه

داده و  ورشکسانی هستند که نسل جدید کارگرانی را پراستثنا، 
هاست، و این داری وابسته به آنکنند که سرمایهبزرگ می

خدمت حیاتی بدون دستمزد یا مزایای درمانی و بازنشستگی 
حتی زمانی که بیرون از  –شود. زنان این کار را رایگان انجام می

داری و افرادی انجام و به سود نظام سرمایه –کنند خانه کار می
 وجود این نظام، بیش از همه امتیاز دارند.دهند که درنتیجه می

داری بافت اجتماعی مهمی را برای مشکالت پیرامون پس سرمایه
به  داری،کند. سازوکار طبقاتی برآمده از سرمایهامتیاز فراهم می

اشکالی قوی با این مشکل تعامل دارد، اشکالی که هم از 
براساس کنند و هم داری و امتیاز طبقاتی حفاظت میسرمایه

 کنند.تفاوت، این امتیاز و ظلم را دائمی می
 

 ماتریس سلطه و
 تناقض همزمانی امتیازداشتن و امتیازنداشتن

داری و طبقه اجتماعی نشان همان طور که سازوکار سرمایه
های امتیاز پیچیده هستند. این یکی از دالیل دهد، نظاممی

یاز شتن امتبندی ممتاز و حس نداامکان تعلق افراد به دسته
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بندی وجود دارد که یعنی فرد است. بیش از یک مجموعه دسته
 بندیبندی ممتاز در یک مجموعه و دستهتواند به دستهمی

برای  بنابراین بدون امتیاز در مجموعه دیگر تعلق داشته باشد.
ت گرای سفیدپوسمثال امتیاز نژادی و طبقاتی یک زن همجنس

چشم او را به مسائل نژادی و طبقه متوسط ممکن است 
طبقاتی ببندد، یا تجربه او از نابرابری جنسیتی و 

خواهی ممکن است این توهم او را تقویت کند که دگرجنس
این کار به شکل خودکار او را آماده شناخت کامل نیازهایش 

ن ایکند. یا در خصوص آگاهی از دیگر اشکال امتیاز و ظلم می
و مردبودن به نحوی امکان بودن تصور که سفیدپوست

رد یک مآورد، ممکن است دسترسی به امتیاز را فراهم می
سفیدپوست طبقه کارگر را ناراحت کند. او به عنوان عضوی از 
طبقه کارگر ممکن است حس کند آنقدر به او امر و نهی شده 

کند، داشتن شود که آخرین چیزی که حس میو تحقیر می
 امتیاز است. 

احساسات برآمده از این تصور غلط است که  بخشی از این
شود. طبق این امتیاز چیزی است که فقط به افراد مربوط می

دیدگاه، او یا امتیاز دارد یا ندارد، همان طور که او یا دو گوش 
دارد یا ندارد. اگر بتواند به نحوی نشان دهد که امتیازی ندارد 
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ه این کار هرگونرسد (عضو طبقه کارگربودن)، آنگاه به نظر می
 کند.اثر میادعا مبنی بر امتیازداشتن او را بی

تر از امتیازداشتن یا نداشتن اوست، چون اما حقیقت پیچیده
همان طور که پیشتر دیدیم، امتیاز واقعا ربطی به او ندارد، 

های بندیگرچه او قطعا در آن دخیل است. برای مثال دسته
، در این »قه متوسططب«و » مرد«، »سفیدپوست«اجتماعی 

ها تعلق شوند، و او به دو دسته از آنجامعه امتیاز تلقی می
تواند موانعی را دارد. با این حال عضو طبقه کارگربودن می

رسیدن به مزایای مربوط به سفیدپوست یا ایجاد کند که 
مردبودن را برای او دشوارتر کنند. برای مثال اگر او نتواند زندگی 

شد، ممکن است برایش سخت باشد حس کند خوبی داشته با
است که به خاطر برتری به زنان، با مردان دیگر » مردی واقعی«

 همچنان» مرد«بندی اجتماعی دارای امتیاز پیوند دارد. دسته
وجود دارد، و او به آن تعلق دارد اما جایگاه طبقه اجتماعی او 

 شود.مانع برخورداری او از مزایای بادآوردۀ همراه آن می
 های معرف امتیاز همهبندیپیچیدگی دیگر این است که دسته

همزمان و در رابطه با یکدیگر وجود دارند. برای مثال مردم 
 کنند.صرفا از منظر جنسیت یا نژاد به من توجه نمیهرگز 

گری در جهان اجتماعی جایگاه من نیز مانند هر کس دی
اه بدون خومرد سفیدپوست دگرجنس –جاست ای یکمعامله

معلولیت (میانسال، متاهل، پدر، نویسنده، معلم، طبقه 
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و  –گلیسی، شهروند ایاالت متحده، و غیره) نمتوسط، ا
 همیشه اوضاع به همین شکل است. 

برای مثال اینکه دانشجویان مرا باهوش، مطمئن، و باقابلیت 
ها از نژاد من دانند یا نه، به احتمال زیاد متاثر از درک آنمی

تواند صرفا به چشم . از این نظر، هیچ دانشجویی نمیاست
بینند که ها شخصی را میاستاد به من نگاه کند، چون آن

جنسیت، نژاد، وضعیت معلولیت، و طبقه اجتماعی خاصی 
دارد. حتی اگر ابتدا از طریق تلفن با من ارتباط داشته باشند، 
برداشتی از نژاد من دارند، حتی اگر تنها با فرض 

ها بودن من باشد، مگر اینکه من دلیلی به آنیدپوستسف
بدهم که برداشتی به غیر از این داشته باشند. از این نظر، من 

های اجتماعی دیگر بندیصرفا به عنوان استادی جدا از دسته
 ها هستم، وجود ندارم. که متعلق به آن

ه به این واقعیت، منطقی نیست بدون بررسی با توج
های دیگر و نحوه ارتباطشان به آن، درباره تاثیر بندیدسته

برای مثال سفیدپوست  –ها بندیحضور در یکی از این دسته
این  شدن درصحبت کنیم. تجربه من از سفیدپوست تلقی –

بودن، خواهجامعه متاثر از مردبودن، دگرجنس
بودن است. برای مثال اگر نداشتن، و از طبقه خاصیمعلولیت

ب بودن معموال موجمتقاضی شغلی شوم، امتیاز سفیدپوست
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های مشابه اما اهل برتری من نسبت به فردی با شایستگی
شود. اما اگر افراد متصدی استخدام فکر آمریکای التین می

دن بوگرا هستم، امتیاز سفیدپوستکنند من مردی همجنس
خواهی دهد، من ممکن است جای خود را به امتیاز دگرجنس

 و او به جای من شغل را از آن خود کند.
ها برای تالش جهت درک نوعی از استفاده از این مقایسه

بندی اجتماعی، هزینه یا سود خالص مربوط به هر دسته
انگیز است. به عبارت دیگر شما برای سفیدپوست، مرد وسوسه

و د، گیریبودن یا معلولیت نداشتن امتیاز میخواهیا دگرجنس
خواه یا دارای معلولیت باشید، پوست، زن، همجنسناگر رنگی

دهید. این مسئله یک مرد سفیدپوست امتیاز از دست می
+) و زنان ۴خواه بدون معلولیت را در راس (دگرجنس
پوست دارای معلولیت را با نوعی خطر خواه رنگینهمجنس

خواه دهد. زنان همجنس) قرار می-۴چهاربرابر در پایین (
خواه ) و مردان همجنس۰بدون معلولیت (سفیدپوست 

) جایی در این میان و قاعدتا ۰پوست بدون معلولیت (رنگین
 در یک سطح دارند.

با این حال زندگی و امتیاز به همین سادگی نیز نیستند. اینطور 
را به شما بدهد » امتیاز«نیست که مردبودن میزان خاصی از 

ا امتیاز را به شم بودن میزان بیشتری از همانو سفیدپوست
د. اثر کنبودن نیمی از این امتیاز را بیگرابدهد، و مرد همجنس
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ه هایی نه چندان بارز، ببه شیوه هامتیاز اشکال مختلفی دارد ک
هم مرتبط هستند. برای مثال به لحاظ تاریخی یکی از 

های توجیه سلطه مردان سفیدپوست بر مردان شیوه
ها به عنوان متجاوزان رکشیدن آنیسیاهپوست، به تصو

جنسی است که تهدیدی برای زنان سفیدپوست هستند. در 
ها زنان سفیدپوست را پاک و نیازمند حفاظت عین حال، آن

ه اند، جایگاهی وابسته کمردان سفیدپوست به تصویر کشیده
دهد. پس ها را تحت کنترل مردان سفیدپوست قرار میآن

به هم  آنقدر چطورتوجه کنید سازوکار جنسیت و نژاد 
اند که اینکه بگوییم کجا یکی به پایین رسیده و دیگر وابسته

شود، اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. اینکه آغاز می
جنسیت و نژاد چقدر به تنهایی موجودیت دارند، مشخص 

 نیست.
اس، شنبه همین دلیل است که پاتریشیا هیل کالینز جامعه

ها را یا استل دیش آن» لطهماتریس س«هایی را چنین نظام
و نه صرفا مجموعۀ  – کندتوصیف می »امتیاز ماتریس«

ای از انواع مختلف نابرابری که ارتباط چندانی با قاعدهبی
طبق استدالل کالینز و افراد متعدد دیگر، هر  .یکدیگر ندارند
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تر شکل خاص از امتیاز بخشی از نظام امتیازی بسیار بزرگ
  ١است.

یاز و سلطه به این شکل، وضعیت را به میزان زیادی بررسی امت
کند. برای مثال به محض درک وجود هر ساده و روشن می

الش ثمر تتوانیم عادت بیشکل از امتیاز در رابطه با بقیه، می
 م.ترند را کنار بگذاریانهبرای درک اینکه کدام یک بدتر یا ظالم

که هرچیزی یا این رهانیم ما خود را از دام این تفکر نیز می
یا مظلوم هستید یا نیستید، یا امتیاز دارید یا  –است یا آن 

چون واقعا معموال هردو/و است. به عبارت دیگر ما  –ندارید 
بندی دارای امتیاز و مظلوم توانیم همزمان به هر دو دستهمی

تعلق داشته باشیم، و اگر قصد داریم خود را به بخشی از 

                                                
پوستان: دانش، آگاهی و سیاست های فمینیستی سیاهایده«به . ١

ویرایش دوم نوشته پاتریشیا هیل کالینز (نیویورک: روتلج » زاییقدرت
ویرایش » بازسازی جنسیت: مجموعه چندفرهنگی«) فصل یازدهم؛ ۲۰۰۰

مواجهه: «؛ ۶) ص. ۲۰۰۲هیل گراسوم نوشته استل دیش (نیویورک: مک
وکس نوشته بل ه» ها فکر کنپوستها فکر کن، مثل سیاهمثل فمینیست

نوشته » های جنسیتپارادوکس«)؛ ۱۹۸۹اند (بوستون: انتشارات ساوث
خواهر «)؛ ۱۹۹۵جودیث لوربر (نیوهیون، کانتیکت: انتشارات دانشگاه ییل 

ت رد (فریدم، کالیفرنیا: انتشارانوشته آدر ل» هاها و سخنرانیبیگانه: مقاله
ها میان سازی مجدد تفاوتمفهوم«؛ و ۱۲۳-۱۱۴) ص. ۱۹۸۴کراسینگ 

های فمینیستی به ویراستاری نوشته گردا لرنر در نشریه چارچوب» زنان
) ص. ۱۹۹۳گراهیل الیسن ام. جگر و پائوال اس. راثنبرگ (نیویورک: مک

۲۳۷-۲۴۸. 
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تبدیل کنیم، باید این مسئله را درک کنیم.  حل مشکل امتیازراه
چرا؟ چون ما بدون درک روشن از نحوه ارتباط خودمان با 

 حل آن باشیم.توانیم بخشی از راهمشکل نمی
ترین مسئله این باشد که مفهوم ماتریس میزان شاید مهم

کند. ارتباط ابعاد مختلف امتیاز و سلطه با یکدیگر را آشکار می
شود. اول اینکه های مختلف انجام میها به شیوهاین ارتباط

تواند از دیگری دفاع کرده یا آن را تقویت یک شکل از امتیاز می
امتیاز مردان را به چالش کند. برای مثال وقتی زنانی که 

 ها راشوند، این کار آنگرا نامیده میکشند، زنان همجنسمی
در  ماندنکند که همین مسئله زنان را به ساکتاعتبار میبی

کند. به این شکل، خصوص گرایش جنسی خود تشویق می
خواهی برای پشتیبانی از امتیاز مردبودن به تعصب دگرجنس

 شود.کار گرفته می
ترسی بر دستواند م اینکه دسترسی به یک شکل از امتیاز میدو

به بقیه تاثیر بگذارد. برای مثال چون مزایای نژاد عموما 
دسترسی بیشتر به امتیاز طبقاتی را به مردان سفیدپوست در 

دهد، مردان سفیدپوست پوست میمقایسه با مردان رنگین
ئله ت این مسدسترسی بهتری به امتیاز مردبودن نیز دارند. عل

تاحدی این است که امتیاز مردبودن با درآمد بیشتر مردان در 
یابد، مزیتی که رسیدن به مقایسه با همتایان زن افزایش می
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ر ها به خاطپوست با توجه به ظلم به آنآن برای مردان رنگین
ودن، بنژاد، دشوارتر است. به این شکل، امتیاز سفیدپوست

ه امتیاز مردبودن را افزایش دسترسی مردان سفیدپوست ب
دهد. با این حال توجه داشته باشید که این مسئله تنها می

خواه عملی است، چون دگرجنسبرای مردان سفیدپوست 
رد م«تواند جایگاه اجتماعی مرد به عنوان ودن میگرابهمجنس

و درنتیجه دسترسی او به امتیاز مردبودن را به طور » واقعی
 .جدی به خطر بیندازد

ران تواند حکم جبسوم اینکه دسترسی به یک شکل از امتیاز می
نداشتن به دیگری را داشته باشد. برای مثال مردان دسترسی

توانند از امتیاز مردبودن برای جبران ظلم به خود پوست میرنگین
بودن استفاده کنند، درست مانند به خاطر امتیاز سفیدپوست

و توانند از امتیاز مردبودن (میمردان سفیدپوست طبقه کارگر که 
بودن) برای جبران نداشتن امتیاز طبقاتی امتیاز سفیدپوست

ژادی توانند از امتیاز ناستفاده کنند، یا زنان سفیدپوست که می
 برای جبران اثرات ظلم جنسیتی استفاده کنند.

 هایی با یکدیگر رقابتهای زیردست اغلب به شیوهدرنهایت گروه
هاست، جه را از نظام امتیازی که به ضرر تمام آندارند که تو
ی ها اغلب نمونه خوبآمریکاییکند. برای مثال آسیاییمنحرف می

های شود اقلیتاین کار موجب می». مدل اقلیت« -هستند 
ها را به نژادی و قومی دیگر در مقایسه بد به نظر برسند و آن
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میتشان ها به خاطر محروآمریکاییمقصرشناختن آسیایی
ها حکم انحراف و آمریکاییبه این شکل آسیایی ١کند.تشویق می

، ندپوست دیگر را داشتمانعی بین سفیدپوستان و مردم رنگین
ها در لس آنجلس پس از تبرئه آمریکاییاینظیر کاری که کره

کننده به رادنی کینگ انجام دادند، و خشم پلیس حمله
ی سرریز کرد که در آنجا اهای کرهسیاهپوستان که به محله

ها را سوزاندند و با خاک یکسان کردند. تنها زمانی که مغازه
 ، بود که سرانجامشورش به حاشیه محالت سفیدپوست رسید

 ٢پلیس به درخواست کمک پاسخ داد.
کند که کار در پیچیدگی ماتریس امتیاز و سلطه روشن می

اشکال آن و جهت تغییر باید روی خود ایدۀ امتیاز در تمام 
شدن ما برای تلقی از خودمان در رابطه با نحوه شرطی

های قدرت تمرکز کند. به عبارت دیگر ما بدون انجام نابرابری
کاری در خصوص تبعیض جنسی و طبقاتی، از شر نژادپرستی 

یه کند، بقتولید می شویم، چون نظامی که یکی راص نمیخال
 دهد.ربط میها را به هم را نیز تولید کرده و آن
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