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ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ آزاد اﺳﺖ.
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ﺳﺨﻦ اول
در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آراﺷﻤﺎ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻓﺼﻞ اول و ﺳﻮم از
ﮐﺘﺎب »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﻔﺎوت«  ١ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ و در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم آراﺷﻤﺎ ،ﻓﺼﻞ دوم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻟﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس
ﻓﻘﯿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ او ﮐﺘﺎب »ﮔﺮه ﮐﻮر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ :از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ
ﻣﯿﺮاث ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻣﺎ« اﺳﺖ .او ﺳﺎلﻫﺎ در ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎرﺗﻔﻮرد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .ﺟﺎﻧﺴﻮن ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب
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
ﮐﺘﺎب »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﻔﺎوت«
آﻟﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪام :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼت وﺟﻮد اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﺒﻌﯿﺾ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ
و ﻧﮋاد ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺗﻨﯿﺴﯿﺘﯽ )ﻗﻮﻣﯿﺖ( ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی -
از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ -در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی
از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ از آن ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺮدی و ﭼﻪ
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ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ رﺧﻮت ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﺪاوم
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎر ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،روش ﺗﻔﮑﺮی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
راﻫﮑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .از روش ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮی و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی روزﻣﺮه اﻓﺮاد اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﻫﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دارﯾﻢ؛
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان و اراده اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺎرت »ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دارﯾﻢ« را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺪ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ -ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﺬﮐﺮ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ،ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪای ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ دﻓﺎﻋﯽ
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ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺪام و ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎر
ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺧﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮای ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل از
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهام .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
دﻧﯿﺎ و راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ آن را ﺑﻪﻧﺤﻮی درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از
اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و راﻫﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﻫﺪف ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درک را ﺑﻪ روﺷﯽ واﺿﺢ ،ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ .ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎ در
دﻧﯿﺎی اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﯾﺶ
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻧﻮاع اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻢ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ
اﻧﻮاﻋﯽ از اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻢ روی ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در
ﺧﺼﻮص آن دارم .از اﯾﻦ رو ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﮋاد ،ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اول ﮐﺘﺎب »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﺒﻌﯿﺾ  «١را
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ دوم آن ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﺘﺎب اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در
ﻧﺴﺨﻪ اول ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؟ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل -ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را روی اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪام و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭼﻪ اﺛﺮی
ﺑﺮ دﯾﮕﺮان دارد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ اول ﮐﺘﺎب ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺴﯿﺎری -ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﯿﺸﻞ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در
داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ -از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﻢ .ﺳﭙﺲ دورهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﯿﺎﻣﻮزم و ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻦ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درک ﻧﮑﺮدهام .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن
1. Privilege, Power, and Difference
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ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺧﻮدم آن را درک ﮐﺮدهام وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺧﻮدم ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم درک اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ از
ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل ﻧﺒﻮده و رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای »اﻓﺮاد
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮل« ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ -ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻄﻌﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻤﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در واﻗﻊ ﯾﺎدآور ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ )اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﭼﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی
ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل،
ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ.
ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ آنﻫﺎ و ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﮐﺎﻣﻼ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،اﺳﺘﻘﻼل
و ﺑﯽﻧﯿﺎزی از دﯾﮕﺮان ﮐﺎﻣﻼ در ﻓﺮﻫﻨﮓ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
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اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ دروغ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﻣﺎ
دروغﺑﻮدن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﻗﺪرت اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻧﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ راﺣﺖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر را ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ؟ ﺑﻠﻪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﻟﯿﻞ ﻟﺤﺎظﮐﺮدن
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻦ از ﯾﮏ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارم و ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دارﯾﺪ -ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﻦ
در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد »ﺗﻮاﻧﺎ« و ﺷﻤﺎ »ﻧﺎﺗﻮان« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور از دﺳﺘﺮس
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻮه دﯾﺪن
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ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را »ﻧﺎﺗﻮان« ﯾﺎ »ﻣﻌﻠﻮل«
ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎص دﯾﺪن از ﻃﺮﯾﻖ
ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی
»ﺗﻮاﻧﺎ« و »ﻧﺎﺗﻮان« )ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل( روﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ -و در واﻗﻊ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮری
ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در دﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و
ﮐﻮرﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ راﯾﮕﺎن و ﻏﯿﺮاﮐﺘﺴﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن آنﻫﺎ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ( ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺼﺪاقﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در دﯾﺪن
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮدن« ﯾﺎ »ﻣﻌﻠﻮلﺑﻮدن«
ﺑﺨﻮرد -اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد او در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی
ﺑﯿﭽﺎره ،آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﭘﺴﺖﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺰاوار
رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی اﺣﻤﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮان ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
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دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آن ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ -زﯾﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻧﺎﺗﻮان« ﯾﺎ »ﻣﻌﻠﻮل« ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻋﺒﺎرت »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻔﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ او
ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« ﻧﺰده اﺳﺖ .ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﯿﺎن
ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺎنﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
در دﺳﺘﻪ »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﺒﻌﯿﺾ« ﻗﺮار ﻧﺪادهام .دﻟﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮاﺗﺮ از داﻣﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
ذاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﮋاد ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ اﺳﺖ.
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻧﮋادی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد -ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ،رﻧﮓ
ﭘﻮﺳﺖ -ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ و
ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻂ
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،اﯾﻦ »ﺗﻔﺎوتﻫﺎ« ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ از رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ
ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻧﮋاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی را دﻟﯿﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻣﺜﻞ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ
ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻗﻄﻌﺎ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد دارد
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﭼﻮن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار
داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﺠﺎد اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﻮاع اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ( دارد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﻣﻼ
)ﻓﺼﻞ  (۳را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و
ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺧﺘﺼﺎص دادهام .ﻣﺜﻼ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن
در ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻧﮋادی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺎن
رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای اﻧﺪک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﭽﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن از رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ارزانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ،
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام و ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ وامﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮐﻤﺘﺮ دارﻧﺪ .درک ﻣﻌﻨﺎی »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ«
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ،
دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا و ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل از ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﯽ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪام .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﻓﺮدی ﻣﻦ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ،ﯾﮏ
رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮدم از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
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ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن -از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ-
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدم را از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺮدان -از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا و رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ -در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻧﮋادی و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺮدان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮدم در ﺧﺼﻮص
ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن -از ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-

در

ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﺑﺎ

دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﺳﺎﻻری

و

ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﻫﺮاﺳﯽ  ١را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮدم در اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.
اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻧﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﺑﭙﺮدازم -از  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽام را
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدهام .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﯽ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻧﮋاد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر زن

1. heterosexism and homophobia
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ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ( ﭘﺮداﺧﺘﻪام؛ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻪام )ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮه ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮدﺳﺎﻻری
ﺑﺸﺮ(؛ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدهام و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهام.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻦ وﺣﯽ ﻣُﻨﺰل اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ -ﻓﻘﻂ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ -آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﯽ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ اﺳﺖ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺳﺨﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ.
آﻟﻦ ﺟﯽ .ﺟﺎﻧﺴﻦ
ﮐﺎﻟﯿﻨﺰوﯾﻞ ،ﮐﺎﻧﺘﯿﮑﺖ
www.agjohnson.us
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ﭘﺮﺳﺶ رادﻧﯽ

ﮐﯿﻨﮓ ١

آﻟﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن

در ﺳﺎل  ۱۹۹۱اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رادﻧﯽ ﮐﯿﻨﮓ را وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺒﺮﺋﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از وﻗﻮع
ﺣﺎدﺛﻪ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﺷﻮب و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در
ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ،ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ آزردﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺟﺎودان ﺷﺪ» :ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ و در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟«

1. Rodney King
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واژهﻫﺎی ﮐﯿﻨﮓ ،ﺧﻼﺻﻪای ﺳﺎده اﻣﺎ ﺻﺮﯾﺢ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد -ﻫﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ رﻫﺒﺮ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ،دﺑﻠﯿﻮ .ای .ﺑﯽ .دوﺑﻮآ  ١آن را »ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮋادی  «٢ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﮐﯿﻨﮓ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .در ورای رﻧﺞﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ او ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ و ﺟﺪی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ -ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮدهداری در ﭘﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺰ -ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺳﻮال ﺟﺪی
دﯾﮕﺮی -ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪی و درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن داده ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوزه در ﻗﺮن  ۲۱ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﯿﻨﮓ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ و آﻣﻮزش
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﺛﺎر ﻣﺨﺮب و ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ روزﻣﺮه در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ

1. W. E. B. Du Bois

2. the problem of the color line
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ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را آزار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ» :اﮔﺮ
درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ -ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ -ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی آزارﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد« .اﻣﺎ آﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ -و ﻫﺮ روز ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﺷﻮد -ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را از آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد.
ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﻫﺴﺘﻢ

ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﯽ

از

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن

-ﺧﺼﻮﺻﺎ

ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ -ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪن واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب از ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﮔﻮش دﻫﻢ و ﻫﺮﮔﺰ
اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮم .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮان
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و اﺛﺮات آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد را
درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎر رﻓﻊ آنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ -
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدد ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ و آزاردﻫﻨﺪهای ﮐﻪ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﯾﺸﻪ در درک ﻧﺎدرﺳﺖ از دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف اﺳﺖ -ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﺎر اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن
»اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ« و »ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ« ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﺪه
و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﯾﻞ ادراک ﻧﺎدرﺳﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮋاد ،در
ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﮔﺮﭼﻪ دوﺑﻮآ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻧﮋاد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ
»ﮐﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ،
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺜﻼ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪای از رﻓﻊ آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ اﮐﻨﻮن دﺷﻮارﺗﺮ
از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در درآﻣﺪﻫﺎ -ﺣﺘﯽ
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ﻣﯿﺎن  ۵۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻦ  -١ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪﮐﯽ دارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ -ﺷﺮﮐﺘﯽ،
دوﻟﺘﯽ ،ورزﺷﯽ و دﯾﻨﯽ -ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ و آﻧﺎن در
اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪداری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ در
ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼ رواج داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ »دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا« ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺣﺪود  ۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻢ
ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و آﺳﯿﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ،ﻧﺎﺗﻮان و ﭘﺴﺖ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻮش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺷﻬﺮی و
ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ -ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار )و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،آﻧﺎن ﺷﺎﻧﺲ

1. Fortune
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ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎمﮐﺮدن دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه و
اﺳﺘﺨﺪام دارﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری و اﻧﺰوا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،اﻃﻼﻋﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را در »ﻣﺎﻫﯿﺖ
اﻧﺴﺎن« ﻣﯽداﻧﻨﺪ» :اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎآﺷﻨﺎ -از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﮋادﻫﺎ -ﻫﺮاس دارﻧﺪ«؛ »زﻧﺎن و ﻣﺮدان آنﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از دو ﺳﯿﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺠﺰه
ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﯾﺎ ﻣﯿﺎنﻧﮋادی( اﺳﺖ«؛ »در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد دارد )دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ( از اﯾﻦ رو ﻫﺮ
ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰاع ﻣﯽﺷﻮد«؛ »اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در راس ﻫﺮم
ﺑﺎﺷﺪ«.
٢٢

ﭘﺮﺳﺶ رادﻧﯽ ﮐﯿﻨﮓ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﺸﺮ و ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ او را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ »دﺳﺘﻮرات ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﻣﺎ را در ﺧﻮد
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارﻣﺎن دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ زﻧﺪاﻧﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ
ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺶ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﮓﻫﺎﯾﻢ ،ﺳﻮﻓﯽ و اﻟﺴﯽ ،در
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن واﻗﻊ در ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ
ﮐﺎﻧﺘﯿﮑﺖ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﮐﺖ و آرام اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ رﻓﺘﻦ و آﻣﺪن ﻓﺼﻞﻫﺎ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ .در زﻣﺴﺘﺎن،
ﺑﺮفﻫﺎ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﻬﺎر ﺳﺮﺧﺲﻫﺎی
ﮐﻤﺎﻧﭽﻪﺳﺮ از زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﻨﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺧﺰان ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎدهرویﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎﺑﻮدن دوﺳﺖ دارم و در ﻃﯽ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم و دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را واﺿﺢﺗﺮ
و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﺳﮓﻫﺎ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ،ﺑﻮ
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ﮐﺮدن ﭘﺸﮕﻞ ﺗﺎزه آﻫﻮ و دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ردﭘﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ
از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم .آنﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽدوﻧﺪ و دور
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز
ﻫﺴﺘﻢ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﮓﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ -ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻦ اﯾﻦﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ
از ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻮﯾﺖﺷﺎن ﭼﻨﺪان دور
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ؛ ﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﮓﻫﺎ ،اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﯿﻘﯽ دارﯾﻢ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻣﻮزش دﯾﺪهام ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و درک ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در ﻋﻤﻖ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻪ در
ﺟﻮاﻧﯽ و ﭼﻪ در ﭘﯿﺮی )ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد(
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮدﻣﺎن -ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﯿﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻏﯿﺮه -ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ از دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب،
ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای
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ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺸﻖ دارﯾﻢ .ﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﻫﻨﺮ
و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻋﺪ آن ﺑﺮﺳﺪ
ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ رﻫﺴﭙﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻐﺰﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺰرگ و دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎ دارﯾﻢ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ
اﻧﺴﺎن ﺣﺲ ﺷﻮخﻃﺒﻌﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ -ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺳﮓﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ -وﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ از آن ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای دارﯾﻢ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ
و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﯾﻢ ،آنﻫﺎ را درک ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ -ﺧﻮاه زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﯾﺎ رﻣﺰ و رازﻫﺎی ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻋﺠﯿﺐوﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ
در اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرم
ﻋﺸﻖورزﯾﺪن اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ -ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﻤﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺤﻤﻞﮐﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
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ﻫﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻨﻈﻮر رادﻧﯽ
ﮐﯿﻨﮓ از »ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎرآﻣﺪن« ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ادارهای ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺎن در آن ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد دﺷﻮار ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺣﺲ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪن ،اﺣﺘﺮام ،ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺪن ،ﻗﺪرداﻧﯽ ،ارزشداﺷﺘﻦ و
ﺗﻌﻠﻖ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ .ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﮓﻫﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ و در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎزدارد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ -ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﮋاد،
ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺎ را از اﯾﻦ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
ﭼﯿﺰی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖ
و داﺷﺘﻦ ﺣﺲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎزﻣﯽدارد .اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
ﭼﻄﻮر درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
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ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در رﺳﺘﻮراﻧﯽ روﺑﺮوی ﯾﮏ زن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و در ﺧﺼﻮص درسﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ
)ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ
ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﯿﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺣﺲ ﮐﺮدم در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺮفزدن
درﺑﺎره ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮاﯾﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ -درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﮋادی ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻣﺮد ﺑﻮدن ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪﻫﺎ )از واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ( و
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ دوﺳﺖ و
ﻫﻤﮑﺎرم )و ﻧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص و ﻋﺠﯿﺐ( اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽروم ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ -ﺑﻪ زﻋﻢ
ﺧﻮدش -ﻣﺎﻧﻊ از دزدی ﻣﻦ ﺷﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﯿﺶ از ﭘﺬﯾﺮش ﭼﮏ
ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ دوﺳﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽﻫﺎ را )ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﯽ از آن ﻣﺼﻮن
ﻫﺴﺘﻢ( ﻫﺮ روز ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﭼﻄﻮر ﻟﺒﺎس
ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﺪام ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﻗﺮار دارد :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﻢ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ آزار از ﺳﻮی ﻣﺮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدی در ﭘﯿﺎدهرو
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻼم 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
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮد را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺳﻮارﺷﺪن ،ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺴﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﻪ زن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮم.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﻫﻨﻢ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ روﺑﺮوی او ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرم و ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ» :ﻣﯿﺸﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و درﺑﺎره
ﺧﻮدﻣﻮن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ؟« وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
رﯾﺴﮏ اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭼﯿﺰی
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را ﻣﯽداﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺰﻧﯿﺪ -ﻣﺜﻞ
زوﺟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده وﻟﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻫﺮ
دو از آن آﮔﺎهاﻧﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ
و ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ او زﻧﯽ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ،رﻓﺘﺎر
ﯾﺎ اﻓﮑﺎر ﯾﺎ ﻧﯿﺖ ﺑﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻪام .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ
اﺛﺮات ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ دارد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از آن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ او را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﮕﺬارد .ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت او ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ او ﻫﺮ روز ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻧﮋادی و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ او
ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد دارد.
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ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﯽ در اﺗﺎق ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد.
»ﻓﯿﻞ« ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪ -ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ذات و ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ و
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد -ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﻔﯽ ﻗﻮی ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و
اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻗﻮتﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮان و ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ و دردﺳﺮی ﮐﻪ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﮔﺴﺘﺮده
در ﺳﻄﻮح درآﻣﺪ ،ﺛﺮوت ،اﺣﺘﺮام ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺮس ،ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺮدم روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮات ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه و
ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن ،ﻣﺮد و
ﮐﻮدک رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﺸﺮی را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﮑﺸﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و دردﺳﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ
آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﯿﭻ راه ﻓﺮاری از آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ
دردﺳﺮﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،دوﻟﺖ،
دادﮔﺎه و ﺧﺼﻮﺻﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر -ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد در آن
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻏﯿﺮﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -وﺟﻮد دارد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ ﻣﺎ« در اﯾﻦ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ،ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮل وﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ -و ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﮑﻞ رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮز
ﻓﮑﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﺼﻮص »ﺑﺎﻻ« ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ وﻟﯽ از »ﭘﺎﯾﯿﻦ«
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ »ﺗﻮ« و »آنﻫﺎ« را ﺑﺪون »ﻣﻦ« و »ﻣﺎ«
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص از
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ »ﻣﺸﮑﻼت« ﻧﮋاد ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﻫﺎ،

ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ،

ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖﻫﺎ

ﯾﺎ

ﻣﮑﺰﯾﮑﯽﻫﺎ

ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ »ﻣﺸﮑﻞ«
٣١

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﯿﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪ || ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ || ﺗﯿﺮ ۱۴۰۰

ﺳﯿﺎهﺑﻮدن را از »ﻣﺴﺎﻟﻪ« ﺳﻔﯿﺪﻧﺒﻮدن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪﻧﺒﻮدن را از ﺳﻔﯿﺪﺑﻮدن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺤﺮوماﻧﺪ
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،دردﺳﺮﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .وﺟﻮد اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺑﻬﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ
ﺣﻔﻆ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﻮﺟﺐ آزار و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ را ﻓﺎرغ از ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﺑﻮدن ،ﻣﺮدﺑﻮدن ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ درک ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ
از راﻫﮑﺎر رﻓﻊ آن ﺑﺪاﻧﻢ .و اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎر ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ،زﻧﺎن ،آﺳﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﻻﺗﯿﻦﻫﺎ ،ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ،
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی رﯾﺸﻪدار
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اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دردﺳﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ زﻣﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮده و
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﯾﺎﺑﻢ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی در ﺟﻬﺎن دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم
اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری در ﻣﻮرد آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ،درﺑﺎره ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺳﮑﻮت را ﺑﺸﮑﻨﻢ» ،ﻓﯿﻞ« را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮدم را ﺑﺪاﻧﻢ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای
ﺧﻮدم و دوﺳﺖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻧﮋاد،
ﺟﻨﺴﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ -ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دوش او ﺑﯿﻨﺪازم .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ
اﻣﺘﯿﺎز را وارد ﺑﺤﺚ و راﻫﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد آن را درک ﮐﻨﻨﺪ.
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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
ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن ﺑﻪ
درﯾﺎﯾﯽ از ﺗﻬﻤﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺤﻮه
رﯾﺸﻪﮐﺮدن آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ .ﻫﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮ راه ﺑﺤﺚ ﺟﺪی در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺣﺬف ﮐﻨﻢ و
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ از واژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرهاش
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ،راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ را
درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻫﮑﺎر رﻓﻊ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دارﻧﺪ -ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺻﺪﻣﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ -در ﻣﻮرد آن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ واژﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن

اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی،
دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﺳﺎﻻری ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ،
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ﺗﺴﻠﻂ ،اﻧﻘﯿﺎد ،ﻇﻠﻢ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﺨﺸﯽ از واژﮔﺎن روزﻣﺮه اﯾﻦ
اﻓﺮاد اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪهای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻨﯿﺪن آن
واژه ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن را ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واژهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺎن در واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ
واژهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ،
ﻣﺮدان

ﺑﻪ

ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

و

دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن

ﺑﻪ

دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﺳﺎﻻری ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ -ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﯾﺎ
ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺮوه و ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ زﯾﺮا
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ دارﻧﺪ
و رﻓﻊ آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎ -و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮدﺷﺎن -را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮ
واژهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه آن ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﮐﻨﯿﻢ ،آنﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻮﺑﯿﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺮاساﻧﮕﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
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ﮐﻼ ﺣﺬفﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎری از
واژﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه ﭘﺪﯾﺪه اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ رخ داده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ

وﻗﺘﯽ واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدان
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﭼﻨﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎراﺣﺖ و
ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ داد .آﻧﺎن

ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻓﺘﺎری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﺮدی ﮐﺸﻒﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان اﺷﺎره
دارد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪزﺑﺎنآوردن اﯾﻦ واژه )»ﻣﯿﺸﻪ اﻣﺮوز درﺑﺎره
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ؟«( ﻧﻮﻋﯽ اﺗﻬﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮدی
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ -ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ.
از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﮋادی
)ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
از »ﺗﻨﻮع«» ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ« و »ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻔﺎوتﻫﺎ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آورﻧﺪ .ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮنﺷﺎن ﻗﻄﻌﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﻘﯿﺎد و ﻇﻠﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ وﻟﯽ واژهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ،
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ﻓﺮودﺳﺖ ﯾﺎ ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮم .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ را
دارم ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺪون ﻧﺎمﺑﺮدن از ﺑﺪن ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﻪ
او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ -
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ
اﺳﺖ و دارﯾﻢ دور ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
»آﺗﺶ«.
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری در ﻣﻮرد آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﭘﺪﯾﺪهای ﺳﺨﺖ و دردﻧﺎک در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون دﺷﻮاری
و درد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﻧﺤﻮی درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ارزش ﺗﺤﻤﻞ
آن ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و دردﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﺘﺪا اﯾﻦ واژهﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درک ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﺎن
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
»ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ«

ﻣﺘﺮادف

»ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎی

ﺑﺪ«

ﻧﯿﺴﺖ؛

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ »ﻣﺮدﺳﺎﻻری« ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واژه
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»ﻣﺮدان« ﻧﯿﺴﺖ» .ﻇﻠﻢ« و »ﺳﻠﻄﻪ« ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ »ﻇﺎﻟﻢ« ﯾﺎ
»ﺳﻠﻄﻪﺟﻮ« ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ« اﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدﺳﺘﯿﺰی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ واژهﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰ
ﺷﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن آرام و
ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ آزاداﻧﻪ از اﯾﻦ واژهﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا
آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻢ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﺬﮐﺮ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ،ﻣﺮﻓﻪ ﯾﺎ
اﻋﻀﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا از
اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﻬﺎمزدن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ )اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدم را ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ( .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻨﺪ و آن
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮل از
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ واژهﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻧﻘﺶداﺷﺘﻦ در
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ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن
را ﺑﭙﺬﯾﺮم و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻢ .اﻣﺎ از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ واژهﻫﺎ
درﺑﺎره ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮدهام وﻟﯽ از
ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدهام ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ﻣﻦ
واﮔﺬار ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎر ﺣﺬف اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث
ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﻬﻔﺘﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻨﮕﺮم .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ درک ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ دارﻧﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ.
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ﻓﺼﻞ ۳
ﮐﺘﺎب »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﻔﺎوت«
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آﻟﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﮋاد ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» ،ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﮋاد ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮥ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻫﻢ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻢ و دﺷﻤﻨﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ؟ و اﺻﻼ در وﻫﻠﻪ اول ﭼﺮا اﻓﺮاد
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ؟ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ«.
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻧﮋاد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دو ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
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ﻫﻤﺎن اﻧﺪازۀ ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﯿﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ از آنﻫﺎ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه
اﺳﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ – ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن »ﺳﻔﯿﺪ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
»ﻧﮋادﻫﺎی« دﯾﮕﺮ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻇﻬﻮر آن در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی رخ داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اﯾﻔﺎ
ﮐﺮد ،و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در داﺋﻤﯽﺳﺎزی آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎدی –
ﺧﻮراک ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﺳﺮﭘﻨﺎه ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن – و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﭽﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن »زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮوت ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن دوﻟﺖ و
ﮐﻠﯿﺴﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺒﻨﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻐﺬﯾﮥ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ارﺗﺶ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﮐﺎر زﯾﺎدی را
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ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻻﯾﻠﯽ
ﻗﻮی ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻧﻈﺎمﻫﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ و از زﻣﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﻋﻤﻼ ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن داﺷﺖ؟ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮد.
درک ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎ درک ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻏﺎز

ﻣﯽﺷﻮد١ .

ﻃﺮزﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮل ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﭘﻮل را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﻼم
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺨﺮﻧﺪ – ﻣﻮاد ﺧﺎم،

 .١اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم »ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار« ﻧﻮﺷﺘﻪ رﯾﭽﺎرد ﺳﯽ .ادواردز ،ﻣﺎﯾﮑﻞ رﯾﺶ و ﺗﺎﻣﺲ ای .وﯾﺴﮑﺎف

)اﻧﮕﻠﻮودﮐﻠﯿﻔﺰ ،ﻧﯿﻮﺟﺮزی :ﭘﺮﻧﺘﯿﺲ ﻫﺎل (۱۹۸۶؛ »ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﻢ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮن اﺳﻤﯿﺖ )ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ،
ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ :وﯾﻨﺜﺮاپ (۱۹۸۱؛ و »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺘﺮ ﺳﺎﻧﺪرز

)ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻠﯿﺲ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎ  (۱۹۹۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت )و آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺶ( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای
ﺗﺎزهﮐﺎرﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ اﺳﻤﯿﺖ و ﻓﯿﻞ اوﻧﺰ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﭘﻨﺜﯿﻦ  (۱۹۸۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺑﺮق ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر اﻧﺴﺎن .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزاری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ – ﺑﻪ ازای ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن – و
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ
ارﺗﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا ،ﻣﺴﮑﻦ ارزان ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
درﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( ﯾﺎ ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ )ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،اﻟﮑﻞ ،ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ،اﺳﻠﺤﻪ ،ﺑﺮدﮔﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﻣﻨﻔﺮدی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺟﺪان ﭘﺎک ارزش ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺳﻮد،
ﺳﻮد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮل »ﺧﻮب« از »ﺑﺪ«
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ وارده از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ
ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮد را ﺑﺮای دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻫﻮا
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ازای زﻣﺎﻧﺸﺎن ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش )ﭼﻮن ﺧﻮد
آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
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ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وادارﻧﺪ ﮐﻪ ارزﺷﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺘﻤﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت در ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﻤﺰدی را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ارزش آن ﮐﻤﺘﺮ از
ارزش ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﺑﺰارﻫﺎ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻓﺮادی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
درﻋﻮض ،ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو
اﻏﻠﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در آورﻧﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﯾﺎ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻃﺒﻖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﯾﺎ اﺻﻼ ﮐﺎرﻧﮑﺮدن .ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﻻ
ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪل ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
٤٤
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ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﻻﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ – ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای

ﭘﺰﺷﮑﺎن١ .

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮدﺑﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ
)ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﮐﺎر اﻓﺮاد اﺳﺖ( و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ازای
ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر ارزانﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻮل
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ »ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻫﺴﺘﻨﺪ
– ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
ازای ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻤﺘﺮ .ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻮﻧﺪ .روش دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﻣﺰاﯾﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .راﻫﺒﺮد ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
در »اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ« ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻤﺘﺮ از اروﭘﺎ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻘﺎﻃﯽ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ
 .١ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﻼﯾﻦ روﯾﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ را

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد« در  ۳۰ژوﺋﻦ .۲۰۰۰
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ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷﺪه

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١ .

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺛﺮوت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﻫﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ – و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ۱۰ .درﺻﺪ
از ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺶ از دوﺳﻮم ﮐﻞ ﺛﺮوت
را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۹۰درﺻﺪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﯿﻤﯽ از زﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻤﺎم ﺳﻬﺎم و اوراق

.١

ﻗﺮﺿﻪ٢ .

 ۲۰درﺻﺪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ

ﺑﻪ »واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ:۱۹۸۰-۱۹۳۸ :

دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﺎرﻟﺰ ﺳﯽ .رژﯾﻦ و وای .دﺑﻠﯿﻮ .ﺑﺮدﺷﺎو در ﻧﺸﺮﯾﻪ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ۱۹۹۲ ،(۲) ۳۵ص(۲۴۷-۲۱۷ .؛ و وﯾﺮاﯾﺶ

ﭘﻨﺠﻢ »ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺮﻟﺪ آر .ﮐﺮﺑﻮ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک:
ﻣﮏﮔﺮاﻫﯿﻞ  (۲۰۰۲ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

.٢

ﺑﻪ »ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی

)واﺷﻨﮕﺘﻦ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (۱۹۸۶؛

»ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻏﻨﯽﺗﺮ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاک در ﻧﺸﺮﯾﻪ

ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در  ۱۹آورﯾﻞ ۱۹۹۸؛ »اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف زﯾﺎدی دارﻧﺪ و

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎرﺑﺮا ﮐﺮاﺳﺖ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در  ۱۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۸؛ و »اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮل ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟ زﯾﺎد دور
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ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ۵۶ ،درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و  ۴۰درﺻﺪ
ﻏﻨﯽ ۷۸ ،درﺻﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ
درآﻣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۶۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻣﯽﺷﻮد١ .

اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش
اﺧﺘﻼف درآﻣﺪ ،ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد در راس و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آنﻫﺎﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را داﺋﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٢ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺳﺮﺳﺎمآور اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﯿﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از

آنﻫﺎﺳﺖ٣ .

ﻧﯿﺴﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ آر .ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮﯾﺴﭽﻦ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر در
 ۱۶ﺟﻮﻻی  ۱۹۹۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

» .١ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮی  ،P60-206درآﻣﺪ ﭘﻮﻟﯽ در اﯾﺎﻻت

ﻣﺘﺤﺪه  «۱۹۹۸اداره ﻧﻔﻮس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )واﺷﻨﮕﺘﻦ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات دوﻟﺘﯽ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  (۱۹۹۹ص xiii .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی
ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ »ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮﺑﻮ و »ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«

ﻧﻮﺷﺘﻪ ای .او .راﯾﺖ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺷﺎﮐﻦ  (۱۹۸۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٣ﻣﺜﻼ ﺑﻪ »زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﺌﻮﻧﺎرد

ﺑﯿﮕﻠﯽ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﭘﺮﮔﺮ (۱۹۸۳؛ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮوزﺷﺪه »ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮان:
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻧﺴﺲ ﻓﺎﮐﺲ ﭘﯿﻮن و رﯾﭽﺎرد ای .ﮐﻼورد
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ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻤﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺛﺮات اﺣﺴﺎﺳﯽ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻼلاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای
اراﺋﻪ دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ ﯾﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ
ﺣﻔﻆ ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۶۰درﺻﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ
درآﻣﺪ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﺛﺮوت را آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ را ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای  ۱۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺣﺪود،
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺪاوم ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از اﺿﻄﺮاب و ﮐﺸﻤﮑﺶ
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ،ﻣﺠﺒﻮر – ﻃﻼق ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺮاج – ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦآوردن اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان

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

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﯿﻔﺮی« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻔﺮی رﯾﻤﻦ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻣﮏﻣﯿﻼن  (۲۰۰۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ

ﮐﻨﻨﺪ١ .

ﮔﺬﺷﺘﻪ از »روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ،اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ٢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری ،داﺷﺘﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻐﻞ ،و اﺗﮑﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ دو
ﻧﺎنآور ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﺎ آن ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﻣﯿﺰان
ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺪک ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﺮک ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻘﺎی اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻨﺰل رﺗﺒﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺷﮑﺎف رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻦ

 .١ﻣﺜﻼ ﺑﻪ »روی ﻟﺒﻪ ﺗﯿﻎ :رﺷﺪ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ در دﻫﻪ  «۱۹۸۰ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎرﺗﺎ آر.

ﺑﺮت )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺑﻨﯿﺎن راﺳﻞ ﺳﯿﺞ (۱۹۹۲؛ و »ﻓﻼﮐﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ :رﯾﺸﻪ

ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺘﺮ اچ .روﺳﯽ )ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
 (۱۹۸۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ »ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﺮﺑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ و ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه

اﺳﺖ١ .

از ﺳﺎل  ۱۹۶۴درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از  ۶۱ﺑﻪ  ۴۶رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از  ۳۵ﺑﻪ ۴۵
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ٢ .

ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻨﮑﻪ در دوران ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮب در ﺧﺎرج ،و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﻘﻼ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد
ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دارﻧﺪ ،ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود ٣ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ
 .١ﺑﻪ »اﻣﻮاج ﻧﺎﻣﺴﺎوی :اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻠﺪن دﻧﺰﯾﮕﺮ

و ﭘﯿﺘﺮ ﮔﺎﺗﺸﺎک )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺑﻨﯿﺎن راﺳﻞ ﺳﯿﺞ  (۱۹۹۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

.٢

اﯾﻦ ارﻗﺎم از دادهﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ :۱۹۹۶-۱۹۷۲ :ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﻤﻌﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﯿﻤﺰ ای.

دﯾﻮﯾﺲ و ﺗﺎم دﺑﻠﯿﻮ .اﺳﻤﯿﺖ؛ دادهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎل

 ۱۹۹۸ﮐﻪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺑﻪ
آدرس

www.icpsr.umich.edu:8080/GSS/homepage.htm

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .٣ﻣﺜﻼ ﺑﻪ »ﺗﺮس از ﺳﻘﻮط :زﻧﺪﮔﯽ دروﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎرﺑﺮا

ارﻧﺮﯾﺶ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻫﺎرﭘﺮﮐﺎﻟﯿﻨﺰ (۱۹۸۹؛ »ﺑﯽارزش :ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش

در آﻣﺮﯾﮑﺎ« )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻣﺘﺮوﭘﺎﻟﯿﺘﻦ ﺑﻮﮐﺲ (۲۰۰۱؛ و »آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﻼش:

ﺳﻘﻮط ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮﻟﯿﺖ ﺑﯽ .ﺷﻮر )ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

ﺑﯿﺴﯿﮏ ﺑﻮﮐﺲ  (۱۹۹۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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از اﻓﺮاد ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﻓﺮادی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻟﺴﺘﺮ ﺗﻮرو اﻗﺘﺼﺎددان ﻧﺎﻣﺶ را ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﯾﮏ ﺳﺮ
ﺑُﺮد« ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺎن ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ١.از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ در ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ۶۰درﺻﺪ »ﭘﺎﯾﯿﻦ« ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را رﻗﯿﺐ ﯾﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻔﺎوت و اﻣﺘﯿﺎز :ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ

» .١ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮعﺻﻔﺮ :ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﺴﺘﺮ
ﺳﯽ .ﺛﻮرو )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺑﯿﺴﯿﮏ ﺑﻮﮐﺲ .(۲۰۰۱
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮزﮐﺎرش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻢ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﺑﺮدﮔﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎر ارزان در ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪ و
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در ﺟﻨﻮب ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﭘﻨﺒﻪﭘﺎکﮐﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﯽ وﯾﺘﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۷۹۲ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻞآوری
ﭘﻨﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎرز ﺷﺪ.
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ وﺳﻮﺳﮥ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ – و
ﺳﻮد – ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر ﺑﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دادن ﻣﺰد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
آزاد ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻌﺪاد
ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۰۰ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۶۰رﺳﯿﺪ،
درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ١ .ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻮد در ﺗﻔﮑﺮ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ،در واﮐﻨﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎرز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮدهداری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .درﻋﻮض اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮدهﻫﺎ درﮔﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

.١

»ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﻫﺎ «۱۹۱۵-۱۷۹۰ :اداره ﻧﻔﻮس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

)واﺷﻨﮕﺘﻦ :اداره اﻧﺘﺸﺎرات دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .(۱۹۱۸
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ﮐﺎرﺷﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دادن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رﻗﯿﺐ را از آن ﺧﻮد

ﮐﻨﻨﺪ١ .

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،اﺷﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی
ارزان ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد؛ و ﺳﯿﺎﻫﺎن آزادﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻇﺎﻟﻢ
ﮐﺸﺎورزی اﺟﺎرهداری ﮐﻪ داﺋﻤﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ،
درﮔﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺮدﮔﯽ

ﺷﺪﻧﺪ٢ .

دورﺗﺮ از ﺟﻨﻮب،

ﺳﻮدآوری ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ راهآﻫﻦ ﻏﺮب ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و
ﭘﺴﺖ ﻧﺸﺎن داد .ﺣﺘﯽ دورﺗﺮ از ﻏﺮب ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ژاﭘﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ و آﻧﺎﻧﺎس ﻫﺎواﯾﯽ

داﺷﺘﻨﺪ٣ .

 .١ﺑﻪ »اﺧﺘﺮاع ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ ،ﺟﻠﺪ  :۱ﻇﻠﻢ ﻧﮋادی و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و »ﺟﻠﺪ

 :۲ﻣﻨﺸﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﮋادی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺌﻮدور دﺑﻠﯿﻮ .اﻟﻦ
)ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ورﺳﻮ  (۱۹۹۷ ،۱۹۹۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ »روح ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ

دﺑﻠﯿﻮ .ای .ﺑﯽ .دوﺑﻮآ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ  (۱۹۸۹ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٣ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﺷﺪه »ﻗﻔﺲﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ :ﻧﮋاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ در آﻣﺮﯾﮑﺎی

ﻗﺮن  «۱۹و وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﺷﺪه »ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ

راﻧﻠﺪ ﺗﺎﮐﺎﮐﯽ )ﺑﻮﺳﺘﻮن :ﺑﮏ ﺑﺎی ﺑﻮﮐﺲ  (۱۹۹۸ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن در
ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﮔﺮ ارزان ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺖ و ﺛﺮوت اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎی ﻫﺠﺪﻫﻢ
و ﻧﻮزدﻫﻢ ،اروﭘﺎ و ﺳﭙﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ وﻓﻮر در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ١ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،ﮐﺸﻮر ﺟﺰﯾﺮهای
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺪک ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺎﺣﺐ آن از
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر از
.١

ﺑﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ« )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﺘﺸﺎرات آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،(۱۹۷۶

»اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار« )ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ (۱۹۷۹؛
»ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ  :۲ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯽ:

) «۱۷۵۰-۱۶۰۰ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﺘﺸﺎرات آﮐﺎدﻣﯿﮏ (۱۹۸۰؛ »ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ
 :۳دوﻣﯿﻦ دوره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار«۱۸۴۰-۱۷۳۰ :

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

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎوارد زﯾﻦ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﭘﺮﻧﯿﻞ  (۲۰۰۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﮑﺰﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﻏﺮب دور و ﺟﻨﻮب
ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺴﻠﻂ ،ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای از
ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ

آورﻧﺪ١ .

ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻇﻠﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﻔﯿﺪﺑﻮدن را ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آن
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ٢ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﮑﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺴﻠﻂ،
ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺑﺮدهداری و ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﯿﺎنﺷﺪۀ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر درﺑﺎره دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادی ،و ﺷﺄن ﺑﺸﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن ﻣﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺴﺎنﺑﻮدن ﺑﻮد ،ﭘﺲ
 .١ﺑﻪ »ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﺎ زاﻧﻮی زﺧﻢﺧﻮردهام دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ در

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

.٢

ﺑﻪ » ﻇﻠﻢ ﻧﮋادی و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و »ﻣﻨﺸﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﮋادی

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﻦ؛ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ :در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﺎرﻟﺰ ﮔﻠﮕﺮ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎری رﯾﭽﺎرد دﻟﮕﺎدو و ﺟﯿﻦ اﺳﺘﻔﻨﮑﯿﮏ )ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﻤﭙﻞ  (۱۹۹۷ص۱۱-۶ .؛ »ﻗﺪرت ﺿﺪدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻔﯿﺪﺑﻮدن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺜﻠﯿﻦ
ﻧﯿﻞ ﮐﻠﯿﻮر ﺑﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎری دﻟﮕﺎدو و اﺳﺘﻔﻨﮑﯿﮏ ص ۱۶۳-۱۵۷ .و »در ﺧﺼﻮص
ﺳﻔﯿﺪﺑﻮدن  ...و دﯾﮕﺮ دروغﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺳﻠﻄﻪ و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺠﺎوزی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺧﺪا( –
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺗﻠﻘﯽ

ﻣﯽﺷﺪ١ .

دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﻏﻠﺐ از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﻫﺒﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎزدﻫﯽ را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دو
ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ،در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آنﻫﺎ – ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ – و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺗﺮی
ﻓﺮﺿﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آنﻫﺎ ،آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﺸﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن و درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن از رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ

 .١ﺑﻪ »ﻧﮋاد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻇﺎﻫﺮی :رﯾﺸﻪﻫﺎی آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﮋادی در

آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺟﯿﻨﺎﻟﺪ ﻫﻮرﺳﻤﻦ ﺑﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎری دﻟﮕﺎدو و اﺳﺘﻔﻨﮑﯿﮏ ص.
 ۱۴۴-۱۳۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺧﻮد آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ١ .

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ،
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آزادی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺗﺮی اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺎن ،دوره
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ارﻋﺎب ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮ ﮐﻼﮐﺲ ﮐﻠﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،
داﺋﻤﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺰرگﺗﺮی از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن روﺑﺮو ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
روش دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﮕﺮان ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ
آنﻫﺎ درﺑﺎره اﻣﮑﺎن ازدﺳﺖدادن ﺷﻐﻠﺸﺎن در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد .ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ
در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش دارد .وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن
و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی دﯾﮕﺮ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر در ازای دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎﯾﯽ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﺪاوم ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزان آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای
 .١ﺑﻪ »ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﻔﯿﺪﺑﻮدن :ﻧﮋاد و اﯾﺠﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ
آر .رودﯾﮕﺮ )ﻟﻨﺪن و ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ورﺳﻮ  (۱۹۹۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎب و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻗﻮیﺗﺮﺷﺪن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در آﻏﺎز
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻏﻠﺐ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻋﺘﺼﺎبﺷﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺤﺮاف
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮋادی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮس و ﺧﺸﻢ
آنﻫﺎ را روی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ
را درک ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ،ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻌﺎرض ﻧﮋادی ﺑﻪ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪل

ﺷﺪ١ .

اﻣﺮوز ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻣﮑﺰﯾﮏ و آﺳﯿﺎ و
»ﺑﺮونﺳﭙﺎری« ﺷﻐﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد
 .١ﻣﺜﺎﻟﯽ دﻗﯿﻖ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪن

ﺑﺰرگ زﻏﺎلﺳﻨﮓ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ  Matewanﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﻣﻤﮑﻦ ،ﺛﺮوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ،
و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺛﺮوت و
درآﻣﺪه را ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮدی را
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮق رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﺮﺗﺮی و
اﺳﺘﺤﻘﺎق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و اﻧﺰﺟﺎر ﺑﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭘﺲ از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺛﺮوت و
ﻗﺪرﺗﺸﺎن در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﺸﮑﻠﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش،
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻣﺘﯿﺎز ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺪاوم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻇﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ راﯾﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
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ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ،
ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪ

ﻣﯽزﻧﺪ١ .

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﻃﺮﯾﻖ »ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ« در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Goodwill Industriesو
 ،Lighthouse for the Blindاز اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل  ۱۹۳۸را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽداد .ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ،ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﻓﺮاد
ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶ ﯾﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﻣﯽدﻫﺪ٢ .

» .١اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽاﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ رﯾﺶ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎری رﯾﭽﺎرد ﺳﯽ .ﻣﺎﯾﮑﻠﺰ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ رﯾﺶ و ﺗﺎﻣﺲ

ای .وﯾﺴﮑﺎف )اﻧﮕﻠﺰوود ﮐﻠﯿﻔﺰ ،ﻧﯿﻮﺟﺮزی :ﭘﺮﻧﺘﯿﺲ ﻫﺎل  (۱۹۸۶ص-۳۰۴ .
.۳۱۱

 .٢ﺑﻪ »ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮدوﯾﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﯿﻮر ﻓﺮدﻣﻨﺪ )آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮔﻮدوﯾﻞ در  ۲۵ﻓﻮرﯾﻪ .(۱۹۴۰
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ داده و از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯽارزشﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮ آنﻫﺎ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎر ارزانﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺸﯽﮔﺮی
ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﭼﻪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ
ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در آﺳﯿﺎ ٢ .از
زﯾﺮدﺳﺖﺑﻮدن ﻓﺮﺿﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﺻﻼ
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺟﺒﺮان اﺣﺴﺎﺳﯽ را
ﻧﺪارد ٣ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ارﺗﺸﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

 .١ﻣﺜﻼ ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﺳﯿﺎﺳﺖ :ﻣﺜﺎل اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺪی آی .ﻫﺎرﺗﻤﻦ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎﯾﻨﺰ:

ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻬﺎر  (۱۹۸۱ص۳۹۴-۳۶۶ .؛ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،

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

ﺑﻮﻟﺪر :اﻧﺘﺸﺎرات وﺳﺖوﯾﻮ  (۱۹۹۸ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢ﺑﻪ »ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدان :ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ارزش

ﮐﺎرﻫﺎی زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎره ) ۱ﻣﺎرچ (۱۹۸۸؛ و

»ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر :زﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ آﯾﺮن ﺗﯿﻨﮑﺮ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک:
آﮐﺴﻔﻮرد  (۱۹۹۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٣ﺑﻪ »اﮔﺮ زﻧﺎن ﺣﺴﺎب ﺷﻮﻧﺪ :اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ

وارﯾﻨﮓ )ﺳﻦﻓﺮﻧﺴﯿﺴﮑﻮ :ﻫﺎرﭘﺮﮐﺎﻟﯿﻨﺰ  (۱۹۹۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ – ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ،ﻣﺮﺗﺐﮐﺮدن ﺗﺨﺖ ﺑﺎ
ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،و ﻏﯿﺮه .در ﺳﻄﺤﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ را ﭘﺮورش داده و
ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪون دﺳﺘﻤﺰد ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را راﯾﮕﺎن – ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – و ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻓﺮادی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎزوﮐﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارد ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﺘﯿﺎز ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻔﺎوت ،اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز و ﻇﻠﻢ را داﺋﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻠﻄﻪ و
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﻣﺘﯿﺎزداﺷﺘﻦ و اﻣﺘﯿﺎزﻧﺪاﺷﺘﻦ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻠﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻤﺘﺎز و ﺣﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز
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اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻤﺘﺎز در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
ﺑﺪون اﻣﺘﯿﺎز در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﻣﺘﯿﺎز ﻧﮋادی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ زن ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮای ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮋادی و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺒﻨﺪد ،ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ او از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر او را آﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ
در ﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫﯽ از دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل اﻣﺘﯿﺎز و ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن و ﻣﺮدﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮد
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ او اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺷﺪه
و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،داﺷﺘﻦ
اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺘﯿﺎز ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
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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)ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮﺑﻮدن( ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ادﻋﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزداﺷﺘﻦ او را ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از اﻣﺘﯿﺎزداﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اوﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ،اﻣﺘﯿﺎز واﻗﻌﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪارد،
ﮔﺮﭼﻪ او ﻗﻄﻌﺎ در آن دﺧﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ«» ،ﻣﺮد« و »ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ« ،در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و او ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ از آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ
دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺮدﺑﻮدن را ﺑﺮای او دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ او ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ
»ﻣﺮدی واﻗﻌﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﻣﺘﯿﺎز »ﻣﺮد« ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﺟﻮد دارد ،و او ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرداری او از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎدآوردۀ ﻫﻤﺮاه آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻌﺮف اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻤﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮدم
ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﯾﮑﺠﺎﺳﺖ – ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه ﺑﺪون
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ )ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ،ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﭘﺪر ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﻃﺒﻘﻪ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،و ﻏﯿﺮه( – و
ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﺎﻫﻮش ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ،و ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺘﺎﺛﺮ از درک آنﻫﺎ از ﻧﮋاد ﻣﻦ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻫﯿﭻ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
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
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻣﻦ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدی ﺟﺪا از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،وﺟﻮد ﻧﺪارم.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﻪ آن ،درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺣﻀﻮر در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ – ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
– ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺗﻠﻘﯽﺷﺪن در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺘﺎﺛﺮ

از

ﻣﺮدﺑﻮدن،

دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاهﺑﻮدن،

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻧﺪاﺷﺘﻦ ،و از ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽﺑﻮدن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻮم ،اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺟﺐ
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ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺎ اﻫﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺘﺼﺪی اﺳﺘﺨﺪام ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن
ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ دﻫﺪ،
و او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺷﻐﻞ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻼش ﺟﻬﺖ درک ﻧﻮﻋﯽ از
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﺮد
ﯾﺎ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاهﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،و
اﮔﺮ رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ،زن ،ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاه ﯾﺎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﻣﺘﯿﺎز از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در راس ) (+۴و زﻧﺎن
ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاه رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻄﺮ
ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ) (-۴ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .زﻧﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاه
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ) (۰و ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاه
رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ) (۰ﺟﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺧﺎﺻﯽ از »اﻣﺘﯿﺎز« را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ
و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﻤﺎن اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻣﺮد ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﺑﻮدن ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﻨﺪ.
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اﻣﺘﯿﺎز اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎرز ،ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدان
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺠﺎوزان
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آنﻫﺎ زﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ را ﭘﺎک و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ
آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﮋاد ﭼﻄﻮر آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ
واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺠﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺳﯿﺪه و دﯾﮕﺮ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﮋاد ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﺸﯿﺎ ﻫﯿﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس،
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ را »ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻠﻄﻪ« ﯾﺎ اﺳﺘﻞ دﯾﺶ آنﻫﺎ را
»ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻣﺘﯿﺎز« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ – و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﺑﯽﻗﺎﻋﺪهای از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ
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ﺷﮑﻞ ﺧﺎص از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ
اﺳﺖ١ .

ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی
ﺳﺎده و روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درک وﺟﻮد ﻫﺮ
ﺷﮑﻞ از اﻣﺘﯿﺎز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺎدت ﺑﯽﺛﻤﺮ ﺗﻼش
ﺑﺮای درک اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺗﺮﻧﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺧﻮد را از دام اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﯾﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﯾﺎ آن – ﯾﺎ ﻣﻈﻠﻮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﺎ
ﻧﺪارﯾﺪ – ﭼﻮن واﻗﻌﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮدو/و اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دارای اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﻈﻠﻮم
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
 .١ﺑﻪ »اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن :داﻧﺶ ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻗﺪرتزاﯾﯽ« وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﺸﯿﺎ ﻫﯿﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :روﺗﻠﺞ

 (۲۰۰۰ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ؛ »ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« وﯾﺮاﯾﺶ
ﺳﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﻞ دﯾﺶ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻣﮏﮔﺮاﻫﯿﻞ  (۲۰۰۲ص۶ .؛ »ﻣﻮاﺟﻬﻪ:

ﻣﺜﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﻮﮐﺲ
)ﺑﻮﺳﺘﻮن :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎوثاﻧﺪ (۱۹۸۹؛ »ﭘﺎرادوﮐﺲﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺟﻮدﯾﺚ ﻟﻮرﺑﺮ )ﻧﯿﻮﻫﯿﻮن ،ﮐﺎﻧﺘﯿﮑﺖ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ (۱۹۹۵؛ »ﺧﻮاﻫﺮ

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ :ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ آدر ﻟﺮد )ﻓﺮﯾﺪم ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ :اﻧﺘﺸﺎرات
ﮐﺮاﺳﯿﻨﮓ  (۱۹۸۴ص۱۲۳-۱۱۴ .؛ و »ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﯿﺎن

زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺮدا ﻟﺮﻧﺮ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎری

اﻟﯿﺴﻦ ام .ﺟﮕﺮ و ﭘﺎﺋﻮﻻ اس .راﺛﻨﺒﺮگ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻣﮏﮔﺮاﻫﯿﻞ  (۱۹۹۳ص.
.۲۴۸-۲۳۷
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راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درک ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺪون درک روﺷﻦ از ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از راهﺣﻞ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯿﺰان
ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اول اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﮕﺮی دﻓﺎع ﮐﺮده ﯾﺎ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر آنﻫﺎ را
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﮐﺖﻣﺎﻧﺪن در
ﺧﺼﻮص ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ،
ﺗﻌﺼﺐ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدﺑﻮدن ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻮن ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﮋاد ﻋﻤﻮﻣﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدﺑﻮدن ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺎﺣﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدﺑﻮدن ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن زن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
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آن ﺑﺮای ﻣﺮدان رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﮋاد ،دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدﺑﻮدن را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮد
واﻗﻌﯽ« و درﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺟﺒﺮان
دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮدان
رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮدﺑﻮدن )و
اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﺑﻮدن( ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ زﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎز ﻧﮋادی
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﺛﺮات ﻇﻠﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮدﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ را از ﻧﻈﺎم اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻤﺎم آنﻫﺎﺳﺖ،
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﺳﯿﺎﯾﯽآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ » -ﻣﺪل اﻗﻠﯿﺖ« .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
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ﻣﻘﺼﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﺳﯿﺎﯾﯽآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﺸﺎن
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﺳﯿﺎﯾﯽآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺣﮑﻢ اﻧﺤﺮاف و
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺮدم رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ دﯾﮕﺮ را داﺷﺘﻨﺪ،
ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮهایآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﭘﺲ از ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ رادﻧﯽ ﮐﯿﻨﮓ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،و ﺧﺸﻢ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﮐﺮهای ﺳﺮرﯾﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﻐﺎزهﻫﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮرش ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺤﻼت ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﺳﺦ

داد٢ .

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﻠﻄﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر در
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺧﻮد اﯾﺪۀ اﻣﺘﯿﺎز در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن و
ﻧﺤﻮه ﺷﺮﻃﯽﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻘﯽ از ﺧﻮدﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم
ﮐﺎری در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،از ﺷﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺧﻼص ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ
را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﺪ.

 .١ﺑﻪ »ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺮاﻧﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎ :ﺗﺎرﯾﺦ آﺳﯿﺎﯾﯽآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ راﻧﻠﺪ

ﺗﺎﮐﺎﮐﯽ  ۴۷۴ .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢ﺑﻪ »از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﯿﻮل ص ۱۴۶-۱۴۳ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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