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 سخن اول
از کتاب  همنفصل  در این شماره از گاهنامه آراشما، 

و در  نیاز ا شیپ .شودیمنتشر م ١»امتیازگونه، قدرت و تفاوت«
و در شماره پنجم، کتاب  نیشماره سوم آراشما، فصل دوم هم

لن آاین کتاب نوشته منتشر شده بود. فصل اول و سوم آن 
شناس فقید امریکایی است که مطالعات نویسنده و جامعهجانسون 
 ها و نیز مسائل جنسیتی داشته است.ای در زمینه اقلیتگسترده

 از هم گسیختن: یتیجنسکور گره «های مهم او کتاب از نوشته
 سیکالج هارتفورد به تدر ها در است. او سال» پدرساالرانه ما راثیم

. جانسون چند کتاب و مطالعات زنان پرداخت یشناسجامعه
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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 ۹فصل 
 »قدرت و تفاوت ازگونه،یامت«کتاب 

 توانیم انجام دهیم؟ما چه کاری می
 آلن جانسون

 
، ١الگوهای محرومیِت اجتماعی دادنِ  ، تغیرما رویپیش چالش

است که  ٦و خشونت ٥، تبعیض٤، آزار٣، امتیازگونه٢طرد شدن
و صدها (یا در مورد  آشکار هستنددر سراسر این جامعه 

اند. ما باید به که وجود داشتهجنسیت، هزاران) سال است 
های پیشین به آن هایی جدید و مؤثر که در فصلروش

ای صهکنیم. خال مسئلهپرداخته شد، آغاز به تفکر پیرامون این 
                                                

1.  exclusion 
2.  rejection 
3.  privilege 
4.  harassment 
5.  discrimination 
6.  violence 
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در ادامه ارائه  ،ایماسایی کردهرا از ابزاری که ما تا به حال شن
 خواهیم داد.

و خود را نه بخشی  ی میانه بودهتعداد بسیاری از افراد در جبهه
تر هرچند اگر عمیق حل.اند و نه بخشی از راهاز مسئله دانسته

ر رفتا هدی کی این افراد شبیه به هم نیستند. افرابنگریم، همه
ً ظالمانه دارند،  مورد اطالع همه هستند. اما یا اعمالی عمدا

دانند شود که میها افرادی میتری به میلیونتوجه کم
حل شریک باشند. خواهند در راهها وجود دارد و مینابرابری

ِ ادامهنشدِن آنسکوت و دیده ی امتیازگونه و ظلم ها، جواز
بر سر راهشان  و کندها را ساکت میچه آناست. حذِف آن

اند ظرفیت عظیمی از انرژی را جهت تغیر تومیایستد، می
 فراهم آورد.

است، و برای کار  ی امتیازگونه و ظلم، عمیق و گستردهمسئله
کردن با آن باید بتوانیم آن را واضح ببینیم تا بتوانیم به روش 
سودمندی از آن صحبت کنیم. برای انجام این کار، ابتدا باید 

س بگیریم که ابعاد این برخی از لغات و عباراِت دشواری را پ
قدر موردِ ، لغات و عباراتی که آنکنندگذاری میماجرا را نام

ی که گرمای بیشتر اندقرار گرفته و بدنام شدهسوء استفاده 
یم توان، ما نمیاین وجودبا  کنند.نسبت به روشنی ایجاد می
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تبعیض ، ١نژادپرستیاز لغاتی همچون  را ی خوداستفاده
متوقف کنیم، چرا که  امتیازگونه، و ٣توانمندگرایی، ٢جنسیتی

لغات و عبارات ابزاری هستند که آگاهیِ ما را بر این مسئله  این
سازند. هنگامی که بتوانیم و اشکال مختلف آن متمرکز می

گاه ابعاد این مسئله را ببینیم و در مورد آن صحبت کنیم، آن
گاه م تحلیل کنیم. آنتوانیم کارکردِ آن را به عنوان یک نظامی
د از توانتوانیم نقاِط اهرمی را شناسایی کنیم که تغیر میمی
 جا آغاز گردد. آن

 د.کنی ما امتیازگونه و قدرتی است که آن را حفظ میمسئله.
پس گرفتِن آن لغات و عبارات، ما را مستقیماً به این واقعیت 

صاحِب جا است که گروهی امتیازگونه آن رساند.اساسی می
 ی داشتنِ مندی اجازهچیزی هستند که دیگران به صورت نظام

آن را ندارند، نه به علِت هویتشان یا اعمالی که انجام داده یا 
که به آن تعلق  ٤بندیِ اجتماعیاند، بلکه به علت دستهنداده
های اجتماعی است نه افراد. در ویژگِی نظام ،امتیازگونه دارند.

ه بستگی دارد به نظامی ک شتِن امتیازگونهافراد، داشتن یا ندا

                                                
1.  racism 
2.  sexism 
3.  ableism 
4.  Social category 
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ها را های اجتماعی که دیگران آنبندیدر آن هستند و دسته
 دهند.در آن قرار می
ا احاطه شدن ب ی امتیاز گونه، ما باید بهمسئله در رویارویی با

ها عادت کنیم، مثالً افرادی که امتیازگونه دارند اما خود تناقض
حقیقِت متناقِض دیگری نیز وجود دارد؛ دانند. آن را نمی
 شود، نوعیختم نمی» زندگِی خوب«لزوماً به یک  امتیازگونه

 هایتواند سبب شود افرادِ متعلق به گروهاز زندگی که می
 دلخورانه انکار کنند. را امتیازگونه حتی داشتِن آندارای 

ی اقتصادی را داری زمینهچندین قرن است که نظام سرمایه
است. در نتیجه، نیروی برای امتیازگونه و ظلم فراهم کرده

ماند، به خصوص در ارتباط با است و خواهدمندی بودهقدرت
داری اثراِت نظام سرمایه طبقات اجتماعی، جنسیت و نژاد.

ورِ این نظام موتمستقیم و غیرمستقیم است. از دید تاریخی، 
ین تر مستقیم، ای نژادپرستِی نوین بود. از طریقی کمتوسعه

را  زمینهکند؛ این کمیابی ام شرایطی از کمیابی ایجاد مینظ
های کند که تفاوتفراهم می ١برای رقابت، ترس، و ستیهندگی

دهند. این نظام از اتنیکی، و جنسیتی را هدف قرار مینژادی، 
 ی افراد ازکند، تجربههای طبقاتی که ایجاد میطریق تفاوت

دهد. این موضوع وجودِ امتیازگونه و فقداِن آن را شکل می

                                                
1.  antagonism 
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که  ) است٢(یا ماتریِس امتیازگونه ١مثالی از ماتریِس سلطه
گوناگونی از تفاوت و امتیازگونه برهم اثر  یهاطی آن صورت

 دهند. دارند و به یکدیگر شکل می
هایی ها ویژگیتریِن آنتفاوت اشکال بسیاری دارد، اما مهم

ِ آنهستن ها دشوار یا ناممکن است و سایر افراد د که تغیر
وانند تکردن به یک شخص میکنند که تنها با نگاهمی تصور

ظلم نیز اشکال بسیاری دارد، ها را شناسایی کنند. آن
، محرومیت ٣اند از دوری گزینیها عبارتتریِن آنشاخص

ها، و اجتماعی، طرد شدن، دسترسِی نابرابر به منابع و پاداش
گونه اغلب از های دارای امتیاز گروهطور که خشونت. همان

ها اغلب از چگونگِی وقوعِ ، این گروهاندناآگاه وجودِ آن
 گونه در طی زمان نیز آگاه نیستند.امتیاز 

ه ی امتیازگونترین بارِ مسئلههای محروم سنگینهرچند گروه
یر نیز تحت تأثهای دارای امتیازگونه کشند، گروهرا به دوش می

که شقاوتی که بر سر دیگران  زیراتا حدی  گیرند،آن قرار می
آید نهایتاً خودِ افرادی را گرفتار خواهد کرد که از آن سود می
ه اما مشکالت ب جویند، به خصوص در شکل تدافع و ترس.می

                                                
1.  matrix of domination 
2.  matrix of privilege 
3.  avoidance 
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های دارای امتیازگونه را تحت تأثیر قرار طور مستقیم نیز گروه
دادن به زندگِی افرادِ دارای دکردن و شکل، با محدودهدمی

های اجتماعی را چنین سراسرِ نظامامتیاز گونه. مشکالت هم
و  ١هاها گرفته تا اَبَرشرکتدهد، از خانوادهتحت تأثیر قرار می

های سیاسی و اقتصادیِ مدارس تا اجتماعات، جوامع و نظام
 .جهانی
های چیره این مشکالت را ایم، گروهطور که بحث کردههمان

ها خود را بینند، یعنی آننمی خودشانبه عنواِن مشکالِت 
ر نیز تغی مانعِ ترین بزرگدانند. موظف به اقدام در این باره نمی

زیرا -این امر دالیل گوناگونی داردوقوع  همین موضوع است.
ها کالت آگاه نیستند، زیرا آنها حتی از وجودِ این مشاین گروه

که این مشکالت را به عنوان مشکِل خودشان  نیاز ندارند
بینند و نه ها این مشکالت را شخصی میببینند، زیرا آن

یرا ز مند، زیرا تمایلی به از دست دادِن امتیازگونه ندارند، نظام
شان نسبت کنند و ذهناند و احساس محرومیت میخشمگین

ور ها را کداوری آنی خود بسته است، زیرا پیشهبه امتیازگون
اعتراف به واقعیِت امتیازگونه و ظلم  عواقبِ زیرا از  است،کرده
 ترسند.می

                                                
1.  corporation 
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تأثیر چندانی  ،هادو رویکردِ اصلی برای ایجاد تغیر در سازمان
برای تغیر، مشارکِت طوالنی مدِت اعضای  بر این موانع ندارند.

و برهاِن  ١»جاِم حلبی«رویکردِ  های چیره مورد نیاز است.گروه
یستند که این مند نبه میزانی قدرت» ی تجاریانگیزه«

ها یک دوراهِی این گزینه ها ایجاد کنند.مشارکت را در آن
ها در آن نامطلوب و دشوار هستند که امروزه اغلب سازمان

 رار دارند.ق
ی سوم درنظر گرفتِن این مشکالت به عنوان مسئولیِت گزینه

کس. این رویکرد و تقصیرِ هیچ -هرکس» مشکلِ « -همه است
های دارای امتیازگونه مفید به خصوص درموردِ اعضای گروه

است، چراکه درنظر گرفتِن خودشان در ارتباط با امتیازگونه، 
افتادن در این تله  ست.بدون داشتِن احساس گناه، دشوار ا

آسان است، چرا که افراد اغلب از مدلی انفرادی برای جهان 
کنند که همه چیز را به تمایالت فردی و خوبی یا استفاده می

دهد. ما همواره درحال شرکت کردن در چیزی بدی تنزل می
ماعی؛ جایگزینی های اجتتر از خودمان هستیم، نظامبزرگ
گیرد. برای از این حقیقت نشأت میبخش مند و رهاییقدرت

بنگریم که در آن  چیزیفهِم امتیازگونه و ظلم، ما باید به 

                                                
1.  tin cup approach 
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از نظرِ  ی شرکت کردِن خودبه نحوه و کنیمشرکت می
توانیم در مشکالت این موضوع یعنی ما می .١ی بهینهمسیرها

که کار اشتباهی دخیل باشیم، بی آنیک جامعه یا سازمان 
 یا انساِن بدی باشیم. دادهانجام

های اجتماعی است ایجاد و حفظ امتیازگونه از طریق سیستم
 هستند و هایِ دارایِ امتیازگونهگروهتحت غلبه و مرکزیِت که 

ی شوند. برای مثال، یک جامعهها شناخته میبا این گروه
نژادپرست تحت غلبه و مرکزیِت افرادِ سفیدپوست است و با 

ها شود. امتیازگونه به طور عمده در نظاممیاین افراد شناخته 
تنها به تغیر  -ها، مدارس و اماکِن کارمثل خانواده-ریشه دارد

حل همچنین باید شامل سراسرِ ی تغیرِ افراد نیست. راهمعنا
شان چگونگِی احساس، بهینههایی شود که مسیرهایِ نظام

ِ انفرادی، خودبینی و دگربینِی افرا  د را شکلاندیشه، رفتار
 دهد.می

فراموش کردِن واقعیت امتیازگونه و در طی کار برای تغیر، 
های دارایِ امتیاز گونه تواند برای اعضای گروهعواقِب آن می

                                                
ت که اس» مسیرهای بهینه«ترین مفاهیم این فصل یکی از پراستفاده . ١

ی تحت باشد. ترجمهمی» paths of least resistance«ی عبارِت ترجمه
است. یعنی » ترین مقاومتمسیرهایی با کم«اللفظی این عبارت 

ترین مقاومت و هزینه را دارد، اما ها کممسیرهای اجتماعی که انتخاب آن
به قیمت نادیده گرفتن اصول مد نظر نویسنده. نویسنده در این فصل 

 دیدی کامالً منفی به این مسیرها دارد.
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آسان باشد، فراموش کردن حقیقتی که مشکالِت مربوط به 
به همان میزان که مشکالِت سایرین هستند،  امتیازگونه

آیند. علِت این واقعه غالباً ها نیز به حساب میمشکالِت آن
شماری از نگرش و تفکر های امتیازگونه است که انواع بینظام

دهند که امتیازگونه را ای ارائه میی جهان را به گونهدرباره
گرش و تفکرها ایم، این نطور که دیدهکنند. هماننامرئی می

سرزنِش اند از انکار و کوچک شمردِن این مشکل، عبارت
 یقربانی، عوض کردِن ناِم این مشکل، فرض بر این که همه

ها جا گرفتِن خواستهدهند، جابهافراد وضع کنونی را ترجیح می
، نسبت دادن مشکالت به سایرین و نه شرکِت با عواقب

مشکالت را تولید  های اجتماعی که اینخودشان در نظام
تراز گرفتن این مشکالت با مشکالِت خودشان. کند، و هممی

هرچه افراد بیشتر آگاه شوند که چگونه این مشکالت کارایِی 
توانند در تغیر مشارکت کند، بیشتر میها را محدود میآن

هایی باشند، چه تغیر در خودشان و چه تغیر در نظامداشته
 کنند.یکه در آن کار و زندگی م

توانیم اندیشیدن به چگونگِی مشارکِت با این رویکرد، ما می
ی امتیازگونه و ظلم را آغاز کنیم. برای انجام این خود در مسئله

رو کار، ما ابتدا باید ابتدا با برخی باورهای غلط و نیرومندی روبه
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ی چگونگِی تغیر و مشارکِت افراد در آن شویم که درباره
 هستند.

 
است و خواهند گونه بودهوضعیت همواره این: «۱لِط باورِ غ

 »ماند
 ».شناسیماست که ما میای بودهوضعیت همواره به گونه«

ی تاریخ تالش نکنید، گرفتار شدن به این باور اگر برای مطالعه
آسان است. اما اگر به گذشته بنگرید، خواهید یافت که 

تنها به طول چندین قرن یک ویژگِی  ١ی سفیدپوستانامتیازگونه
است، و شواهد فراوانی وجود دارد که زندگِی انسان بوده

هزار سال وجود  ۷تنها به طول  ٢ی مردانهامتیازگونه
ن ی زمیاست، که با درنظر گرفتِن حضور انسان در کرهداشته

بنابراین  ۱.ندزماِن زیادی نیستها اینصدها هزار سال، مدت به
ترین اندیشه زندگِی اجتماعِی انسان، محتملدر مبحث 

ی کنونی یا هر همواره به شیوه چیزهیچگونه است: این
 است.ی دیگری نبودهشیوه

چیز همواره در وضع کنونی یا این اندیشه اشاره دارد که هیچ
همیشگِی  یماند، مخالِف عقیدهنخواهندهر وضعیت دیگری 

                                                
1.  white privilege 
2.  male privilege 
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توانیم بودِن امتیازگونه و ظلم. اگر تغیر تنها چیزی است که می
هر گاه فهِم چرایِی باورِ دائمی بودِن روی آن حساب کنیم، آن

نظام اجتماعی دشوار است. واقعیت همواره در حرکت  نوع
ن اما دلیل ای تحرک به نظر رسند،است. وقایع ممکن است بی

که دلیل آن نیز شاید  اهِ انسان استی توجهِ کوتامر تنها بازه
-کوتاهِی نسبِی عمر انسان باشد. اگر بینشی بلند داشته باشیم

ً بینشی  چیز همواره وانیم دریابیم که همهتمی -بلند واقعا
 است. درحال طی یک فرآیند

 ی میانچیز یک فرآیند است، فاصلهبرخی اظهار دارند که همه
گر. دی چیز به سمت یاز چیزای دیگر، حرکت یک نقطه تا نقطه

ند مان-گیریمچه ما به عنوان نقاِط انتهایِی ثابت درنظر میآن
داریِ جهانی، تمدن غربی، فناوریِ پیشرفته، و نظام سرمایه

هایی موقت در مسیر رسیدن به در واقع حالت -موارد دیگر
شناسان، که در گذشته از هایِ موقِت دیگراند. حتی بومحالت

گفتند، امروز بیان دارند که شناسی سخن میمتعادِل بو
یک  طور طبیعی،ها، بهاکوسیتم ها ذاتاً ناپایداراند.اکوسیستم

جای فرآیندِ تغیرِ مداوم از چینشی به چینِش دیگر هستند، به
 ی اخالل.همیشه بازگشتن به حالتی پایدار پس از یک دوره

ً به وضعیت پیشیِن خواکوسیستم  د بازها هیچگاه دقیقا
 گردند.نمی
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 چیزیاند. یک جامعه، های اجتماعی نیز در حرکتنظام
ام، با یک نظ پیکر نیست که تا ابد بدون حرکت بنشیند.غول

شود. در نتیجه یک نظام تنها شرکِت افراد در آن ایجاد می
ای هآفرینی از لحظز تواند فرآیندی پویا باشد از آفرینش و بامی

ی بعد. در موضوعی ساده مانند مردی که برای کنترل به لحظه
کند (و زنی که به او وگوها، مسیری بهینه را دنبال میگفت
ی مردانه در آن دهد)، واقعیِت امتیازگونهی این کار را میاجازه

ا ی مردانه ر امتیازگونه به این شیوه،شود. ما لحظه آشکار می
 ی دیگر.ای پس از لحظه، ذره به ذره، لحظهدهیمانجام می

مشارکِت افراد در تغیر نیز این گونه است: با انتخاِب مسیرهای 
گیرند ، مانند هنگامی که مردان کنترل را در اختیار نمیغیرِبهینه

 پذیرند.و زنان انقیادِ خود را نمی
 توانند مسیرهایی غیربهینه راجا که افراد همواره میاز آن

ً جدید خلق کنند، پایداریِ  انتخاب کنند یا مسیرهایی کامال
متناسب با جریاِن انتخاب و خالقیِت تواند ها تنها مینظام

ی آن کارایِی ضعیف است. نتیجه البته ، کهانسانی باشد
ی نزدیک اهای امتیازگونه ممکن است در آیندهنظام

ماعی اماِن زندگِی اجتنظر برسند. اما فرآیندِ بیتغیر بهغیرقابل
ً یکسانی را دو بارِ پیاپی ایجاد نمیگاه نتیجههیچ کند، ی عینا
ای یکسان و ی افراد در هیچ نظامی به شیوهشرکِت همهزیرا 

بر این، تعامالِت پویایی بیِن بدون تغیر ممکن نیست. عالوه
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داری و برای مثال، میاِن نظاِم سرمایه -یان استها در جر نظام
ها، ها نیز تنشکه آن -ها و اقتصاددولت، یا میان خانواده

ِ جریانتناقض کنند که های تغیری را ایجاد میها، و سایر
 ها تغیراجتناب هستند. در نهایت، نظامنیرومند و غیرقابل

 توانند جلوی تغیر را بگیرند.کنند زیرا نمیمی
چنان ، زیرا آنرسدنظر میبهظالم اغلب باثبات  یک نظامِ 

ِ افراد را محدود می توانند فراتر از کند که نمیزندگی و تصور
ها را ببینند. این موضوع به خصوص زمانی رخ محدودیت

چنان طوالنی دهد که حیاِت یک نظاِم اجتماعی آنمی
عی از ی جمی آن نظام فراتر از حافظهکه گذشته استشده

یابد. در نتیجه، آن نظام شروطی هرچیز متفاوتی گسترش می
ازجمله اشکاِل متنوعِ  -کندرا از زندگِی اجتماعی اعالم می

 توانند به راحتی با نوعی شرایطِ انسانِی عادیکه می -امتیازگونه
 شوند.ناپذیر اشتباه گرفتهو اجتناب

کند یرا پنهان م مدتثباتِی بنیادیِ بلندبیاما این وضعیت یک 
است. هر نظامی که بر مبنای پویایِی ظلم خلق کرده خودِ که 

ِ گروهی دیگر  تالِش یک گروه برای دراختیارگیری و استثمار
زیرا چنین ، درنهایت طرحی بازنده است، استسازمان یافته

کند کنترِل واقعیت را نقض میطبیعِت اساساً غیرقابلنظامی 
 کند. برای مثال،ایِ انسانی را ضایع میایههای پها و ارزشو نیاز 
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 کشیِ اندیشه و عمِل فمینیستی در دو قرن اخیر، به چالش
است، که در خشونت و ازمیان برداشتِن انکار را آغاز کرده

پذیر طور روزافزونی آسیببه ١ی این جریان پدرساالرینتیجه
، ٢هناست. این موضوع یکی از دالیلِ تشدیدِ مقاومِت مرداشده

بسیاری از مردان به  و تدافع در زمان حال است. ٣زنیواپس
اند، به خصوص به ناتوانِی خود در فهِم جایگاهِ خود معترض

زنان و سایر مردان.  ۲هایِ کنترل در ارتباط با زندگِی خود،آلایده
ترس از زنان و خشم نسبت به زنان فراگیر است، از ترِس 

ِ جنسی گرفته تا اعتراض خشممتهم ه گینانه بشدن به آزار
 .٤تبعیِض مثبت

و این حقیقت ماند، هیچ نظام اجتماعی همواره باقی نخواهد
ا م هایِ ظالِم امتیازگونه برقرار است.به خصوص در موردِ نظام

 های اجتماعیِ چیزی جایگزین نظاموانیم بفهمیم که چهتنمی
باشیم که این توانیم اطمینان داشتهموجود خواهدشد، اما می

رفتن هستند.  درحالها رفتنی هستند، که در هر لحظه نظام
ی ها، شیوهها قطعی است، اما سرعِت رفتِن آنرفتِن این نظام

                                                
1.  patriarchy 
2.  male resistance 
3.  backlash 
4 تبعیِض مثبت ( .  affirmative action یعنی انتخاب افرادی برای یک (

شغل، جایگاه و غیره که به علِت جنسیت، نژاد و غیره موردِ رفتار 
اند.ناعادالنه قرار گرفته  
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 ، وروندِت آن میها به سماین رفتن، جایگزینی که این نظام
شرکت یا عدم شرکِت هر کدام از ما جهت تسریِع تغیر و 

 کاهش رنجِ انسان در این فرآیند، متفاوت است.
 

 ٢اثریو باورِ غلِط بی ١: پارادوکِس گاندی۲باور غلط 
تر و بزرگ ،. نظاماثری نداردهیچ یک از کارهای ما «

چگونگِی ». مندتر از آن است که ما بر آن اثر بگذاریمقدرت
های ی کمِک ما به تغیر نظامکنندهبرخوردِ ما با این باور، تعین

امتیازگونه است. اگر به جامعه به عنوان یک کل بنگریم، این 
ی معقولی است، چراکه ما جامعه را در طول حیات گالیه

ِ نظام اگر خویش تغیر نخواهیم داد. از طریق تالش  تغیر
خودمان، استانداردِ ما برای سنجِش توانایِی انجام کار باشد، 

ً خود را برای احساس ناتوانی آماده کردهآن  ایم.گاه ما عمدا
ی نتیجه دیدنِ تمایل برای اثرگذاری نامعقول نیست، اما اگر 

 توانیم در تغیری نقشگاه نمینهایِی کارمان یک اجبار شود، آن
ه تر از آن است کداشته باشیم که بسیار تدریجی و بلندمدت

چنین قادر نخواهیم بود در امکان این امر را فراهم آورد. هم
 مایزت چنان پیچیده است کهکه آن تغیری نقش داشته باشیم

                                                
1.  Gandhi’s paradox 
2.  myth of no effect 
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ممکن  شماری از دیگرانداد بیتعنقِش از در آن ما نقِش 
اند که ای ادغام شدهها به گونهنخواهد بود، چرا که این نقش

ی امتیازگونه و ما هرگز قادر به فهم آن نخواهیم بود. مسئله
ِ کار  ِ پیچیده و بلندمدت است در کنار ظلم نیازمندِ تغیر

 بدانر اممدت برای تعدیِل برخی از بدترین نتایجِ آن. این کوتاه
حل شریک باشیم، باید خواهیم در راهاگر میمعنا است که 

دهد مگر در ای را رها کنیم که بیان دارد تغیر رخ نمیعقیده
 حضور ما جهت رؤیِت آن.

وانیم تای که بیان دارد ما نمیکنندهبرای رهایی از باورِ غلطِ فلج
تصورمان را از خود در به صورت انفرادی اثرگذار باشیم، باید 

رتباط با فرآیندی بلندمدت و پیچیده از تغیر، عوض کنیم. این ا
یاری شود. بستغیر، با تغیرِ چگونگِی ارتباِط ما با زمان آغاز می

ای سریع رخ دهند که ما وقوع توانند به اندازهاز تغیرات می
ها را ببینیم. برای مثال، هنگامی که من در دانشگاه بودم، آن

ی جنسیتی به عنوان یک مسئلهصحبت کمی از نابرابریِ 
ی اکنون بیش از پانصد برنامه، درحالی که همبوداجتماعی 

در ایاالت متحده وجود دارد. اما هدفی  ١مطالعاِت زنان
 به تالش بیشتری نیاز دارد وچون پایان دادن به امتیازگونه هم
 ود.شچه عمر کوتاهِ ما شامل میزمان بسیار بیشتری از آن به

                                                
1.  women’s studies 
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خواهیم خود را در این نوع تغیر شریک ببینیم، اگر می
توانیم از طول عمرِ انسان به عنوان استانداردی مهم برای نمی

 سنجِش پیشرفت استفاده کنیم.
های خود در ارتباط با تغیری بلندمدت، باید برای درک گزینه

» ١پایداریِ زمان«مفهومی را ایجاد کنیم که ممکن است 
» ٢پایداریِ شیء«شناسان چه روانمشابه آن گذاری شود،نام
نامند. اگر یک کلوچه را مقابل کودکانی بسیار خردسال می
د، کننها کلوچه را تماشا میدارید، و سپس درحالی که آننگه

آن را به پشِت خود حرکت دهید، کودکان نخواهند توانست 
ً آن ِ کلنمیها کلوچه را بیابند زیرا ظاهرا و  وچهتوانند تصویر

ها فاقد پایداریِ شیء هستند. به مقصدِ آن را دنبال کنند. آن
ً ها نمیعبارتی دیگر، اگر آن  توانند کلوچه را ببینند، پس احتماال

ً وجود ندارد. پس از مدتی،  در  توانایِی ذهنیکلوچه اصال
توانند وجود اشیاء و افراد را شود که میکودکان ایجاد می

ر شوند. هنگام تفکمی که دیده نمیتشخیص دهند، حتی هنگا
ی ما با آن، باید توانایِی مشابهی را در ی تغیر و رابطهدرباره

تا ما را قادر سازد آگاهی و  ارتباط با زمان در خود ایجاد کنیم
اطمینانی در خود داشته باشیم که تغیراِت چشمگیر به وقوع 

                                                
1.  time constancy 
2.  object constancy 
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ه خواهند پیوست، حتی اگر ما برای رؤیِت آن حضور نداشت
 باشیم.

در کنار پایداریِ زمان، ما باید چگونگِی اثرگذاری و عدمِ اثرگذاریِ 
گوید هیچ گاندی می هایمان را برای خود روشن سازیم.انتخاب

 انجام هرحالیک از کارهای انفرادیِ ما اثرگذار نیستند، اما به
مند ها بسیار حیاتی است. این گفته به پارادوکسی قدرتآن

ی افراد با جامعه. برای مثال، تصور در موردِ رابطه کنداشاره می
های آن های اجتماعی درخت هستند و ما برگکنید که نظام

هستیم. هیچ برگی به صورت انفرادی اهمیت و اثر ندارد؛ 
حیات یا مرِگ آن تقریباً بر هیچ چیز اثری ندارد. اما به صورت 

که قندِ  ها برای کِل درخت ضروری هستند، زیراجمعی، برگ
مورد نیاز درخت برای تغذیه را طی فرآیند فتوسنتز تولید 

 ها، درخت خواهد مُرد.کنند. بدون برگمی
ه ما طور کها اثر گذارند و اثرگذار نیستند، همانبنابراین برگ

اثرگذاریم و اثرگذار نیستیم. کاری که هر یک از ما انجام 
های دارای جنبه ، زیرا ازدهد ممکن است بزرگ به نظر نرسدمی

. اما هنگامی که بسیاری از افراد این نیستاهمیت، کارِ بزرگی 
تشکیل  را ١توانند جرمی بحرانیدهند، میکار را باهم انجام می

خصوص در بلندمدت. به هیچ وجه ناچیز نیست، بهدهند که 

                                                
1.  critical mass 
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گیریم ، باید یاد بترتغیرِ بزرگ برای نقش داشتن در یک فرآیندِ 
 رادوکِس گاهی ناخوشایند کنار بیاییم.که با این پا

ن بدو ،داشتن به سفرپارادوکسی مرتبط، اجبار به تمایل 
نظر چه درست بهما برای انجام آندانستن مقصد است. 

یم، باشی آن اطمینان داشتهکه لزوماً از اثرِ آیندهبی آن ،آیدمی
ه گذارانی بیندیشیم کچون بنیانبه ایمان نیاز داریم. باید هم

خواهند بروند یا به دنبال ممکن است بدانند به چه مسیری می
که از عاقبِت خود مطلع باشند. از چه چیزی هستند، بی آن

اند، جا نبودهحال آنکه تابه روندها به مکانی میجا که آنآن
باشند که به مکانی خواهند رسید که توانند اطمینان داشتهینم

ه ، چه برسد به مکانی کشودتواند مقصد در نظر گرفتهاصالً می
ز گذاران باید ااگر بنیان اند.در ابتدای حرکت در تصور داشته

ی ایگاه به جدانستند، ممکن بود هیچابتدا مقصد خود را می
 نروند یا چیزی را کشف نکنند. 

ی هایی برابه طریقی مشابه، در تالش برای یافتن جایگزین
های امتیازگونه، ما باید از زندگِی اجتماعی که حوِل نظام

ه سمِت و ب است فاصله بگیریمامتیازگونه وظلم سازمان یافته
پذیراند، هرچند ها امکانیقینی حرکت کنیم که جایگزین

ها نداشته باشیم یا ما تصویری روشن از آن ممکن است
م کافی است از خود بپرسی باشیم.ها را تجربه نکردهحال آنتابه
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که به عنواِن افرادِ یک نژاد، جنسیت، گرایِش جنسی، وضعیت 
. کافی نگریمی خاص، چگونه به خود میمعلولیت، و طبقه

بی و اداری و کمیاست بررسی کنیم که چگونه به نظام سرمایه
رقابِت حاصل از آن در ارتباط با تالِش شخصِی خود برای بهبود 

نگریم. کافی است به چگونگی کارکرد امتیازگونه مان میزندگی
 توانیمگاه میآن و ظلم و چگونگِی شرکِت ما در آن بنگریم.

 ی وقایِع بعدی آماده کنیم.خود را برای تجربه
هنگامی که ما جرأت پرسش سؤاالتی اساسی را در ارتباط با 
هویِت خود و چگونگِی کارکرد جهان پیدا کنیم، وقایعی رخ 

ها بینی کنیم. اما این وقایع تنتوانیم پیشداد که ما نمیخواهند
ما رخ خواهند داد، حتی اگر حرکت تنها در  حرکتِ در صورت 

ا تنها بکشِف احتماالت گذار، مان باشد. به عنوان بنیانذهن
پذیر است، چرا که برای تغیر ابتدا حرکت دادِن خود امکان

ی موقعیِت کنونی، درباره -مانو درنتیجه بینش-موضع
مان، باید حرکت موقیعِت پیشین، و موقعیِت احتمالِی آینده

ها شروع به پدیدارشدن گونه است که جایگزینکنیم. این
 کنند.می

ی، نقِش ممکِن ما را در تحول بلندمدِت جامعه اثرباور غلطِ بی
در پوشاند. اما این باورِ غلط ما را نیز در دیدِن قدرِت خود می

نِی ممکن است بر باورِ ناتواکند. نا میسایر افراد نابی ارتباط با
مطلِق خود اصرار ورزیم، دقیقاً به دلیل آگاهِی ناخودآگاهِ ما از 
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فاده از آن به دلیل بازخورد منفِی میزاِن قدرِت خود و ترِس است
مندیِ خود در اثرگذاری بر احتمالی از جانب مردم. اگر توان

، دیگر نیاز نیست نگراِن پذیرِش مسئولیِت افراد را انکار کنیم
تر، چگونگِی عدم مندی یا، مهمچگونگِی استفاده از این توان

 استفاده از آن باشیم.
ر د ،مندیو استفاده از توانمیلی در اعتراف به وجود این بی

ً هنگامی که ترین شرایط روزمره ظاهر میساده شود، مثال
ی نژادپرستانه یا تبعیض گروهی از دوستان به یک لطیفه

خندند و شما باید تصمیم به همراهی یا عدم جنسیتی می
شمار لحظاِت ای از بیهمراهی با آنان بگیرید. این تنها لحظه

های ظالم را ی انواع نظامچنینی است که تاروپود همهاین
ای بسیار مهم است، زیرا پاسخِ دهند. اما این لحظهتشکیل می

کِل مش، عادی بودن و طبیعِت بیی گروه به آن لطیفهوقفهبی
کند. برای پاره کردِن آن را در یک نظاِم امتیازگونه تأیید می

تاروپودِ تبانی و اجماعِ ظاهری، تنها یک شخص کافی است. تا 
ا از داشتِن این ظرفیت آگاه است، و این حدی، هر یک از م

ما را بترساند تا سکوت تواند به ما قدرت بخشد یا آگاهی می
ِ لحظه را تغیر دهیم، به سادگِی کنیم. ما می توانیم مسیر

». باشد دارکنم خندهفکر نمی«نپیوستن به خنده، یا با گفتِن 
ند ک اآسودهتواند گروه را ندانیم که این کار تا چه حد میما می
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ما را  آسودگیتوانند برای رهایی از این ناها چگونه میو آن
عنوان حامالِن خبر بد،  درنظر نگیرند، محروم کنند یا حتی به

ارهای اثریِ ک. بنابراین سکوِت ما به دلیل بیما حمله کنند به
 ما نیست. سکوِت ما نداشتِن جرأِت اثرگذاری است.

اد تنها تواِن ایجادِ احساِس توان ما در اثرگذاری بر افر 
طور عمده از طریِق ، بههاها نیست. نظامدر آن ناآسودگی

های افراد را شکل انتخاب فراهم کردِن مسیرهای بهینه،
مسیری متفاوت را  پردهبی، هرگاه ما با این حال. دهندمی

ی دو چیز را به افراد امکان مشاهدهکنیم، انتخاب می
ِن و امکا کنندای که خودشان دنبال میبهینهمسیرِ دهیم؛ می

 .انتخاب مسیری دیگر
اگر ما مسیرهای متفاوتی را انتخاب کنیم، معموالً از اثرگذاری 

داشت، اما مشکلی ندارد که بر سایر افراد اطمینان نخواهیم
ها فرض کنیم اثرگذار هستیم. زمانی که افراد بدانند جایگزین

 ها توسط سایر افراد باشند،آن بِ وجود دارند و شاهدِ انتخا
اند. پذیر نبودهتر امکانشد که پیشواهندهایی ممکن خگزینه

از مسیری بهینه صرف نظر کنیم،  پردهبیهنگامی که ما 
بهینگی را برای سایر افراد در اطراف آن مسیر کاهش 

انتخاِب خود را با عمِل ما،  ها اکنون بایدداد، زیرا آنخواهیم
 ترای که پیشتطبیق دهند، مسئله اند،آن بودهکه شاهد 

بینِی اند. راهی برای پیشمجبور به رویارویی با آن نبوده
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چگونگِی وقوعِ این فرآیند وجود ندارد، اما قطعاً دلیِل معقولی 
 وجود ندارد. نیز اثریِ آنبرای تصور بر بی

ترین حقیقت، اثرگذاریِ همیشگِی ما بر یکدیگر است ساده
ی ی من به خانه. هنگامی که خانوادهآگاه باشیمکه خود آنبی

ز ، یکی انقل مکان کردندما در شمال غربِی ایالت کنتیکت 
وی در جنگل رَ گذاریِ مسیرهای پیادهلذاِت ابتدایِی من عالمت

در طول این  هاوزنبعد متوجهِ فضله و ردپایِ گبود. کمی 
از مسیری که من  هاگوزنی ی استفادهاندیشهمسیرها شدم، 

اما بعدها فکر کردم که  بخش بود.برایم لذت بودمایجاد کرده
کردم، سازی میرا پاک» خودم«شاید هنگامی که من مسیرِ 

دم بودند. متوجه شام که دیگران بنا نهادهمسیری را دنبال کرده
که بفهمم آغاز یا پایاِن یک موضوع با من یا  راهی وجود ندارد

تر است که راهِ انتخابِی است. محتملهای من بودهانتخاب
 های انتخابِی دیگران است.من، تحت تأثیر راه

گرفتِن تصمیماِت متفاوت، و  دهد کهاین موضوع نشان می
 برای کمک ترین راهساده ،پردهو بی صورت آشکار انجاِم آن به

است. همین که من  ان در گرفتن تصمیماِت متفاوتبه دیگر 
 ،جا کنمهای امتیازگونه جابهالگوهای شرکِت خودم را در نظام

کرد، و انجام تر خواهمانجام این کار را برای دیگران نیز آسان
ی به جای تالش برا -ندادِن آن را دشوارتر. تنها با ایجاد یک الگو
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کنم، ها را در تغیر ایجاد میآنمن امکاِن شرکِت  -تغیر افراد
ی توانم دایرهدر زماِن خودشان و به روِش خودشان. من می

تغیر را گسترش دهم، بدون برانگیختِن نوعی تدافع که 
کند که را ماندگار می ایهای ظالم و مسیرهای بهینهنظام

 .شان هستنددرخدمت
 ِن افراد برایدر انجام این نوع کار، فهِم عدِم اجبار در دنبال کرد

شان مهم است. در حقیقت، تغیر ذهنیت افراد، تغیر ذهنیت
 برای مثال، ما موفق ها دارد.نقِش نسبتاً گوچکی در تغیر نظام

 های فعالستیزاِن سرسخت را به فمینیستنخواهیم شد زن
تبدیل کنیم، یا نژادپرستان را به فعاالِن حقوق مدنی تبدیل 

حتمالِ موفقیِت مسیرهایی را افزایش توانیم اکنیم. حداکثر می
های کنند که نظامهای بنیادی را نقض میدهیم که ارزش

اری را توانیم استثنائاِت بسیما می .اندبه آن وابستهامتیازگونه 
اند، به برای مسیرهایی معرفی کنیم که حامِی امتیازگونه

ستیزاِن ای که فرزندان و نوادگاِن نژادپرستان و زنگونه
انتخاب مسیرهای  یدربارهرسخت، آغاز به تغیر بینِش خود س

تغیرِ ی نگرِش درحالدرباره تحقیقات ،. برای مثالکنندبهینه 
دهد که غالِب آوریِ مرد، نشان میمردان نسبت به نقِش نان

این  ۳.هادهد نه در دروِن آنها رخ مینسل بینِ در تغیر 
برای تغیر افراد، دهد که به جای تالش موضوع نشان می

شرکت در  توانیم انجام دهیمترین کاری که ما میمهم
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ی آن برای ها است، که نتیجهجایِی سراسریِ فرهنگجابه
هایِ حامِی امتیازگونه، آغاز به از دست دادِن اشکال و ارزش

ِ آن جهنتیاست. » بدیهی«عادی بودن و مشروعیِت  ی دیگر
 ی افراد در زندگیِ امتیازگونه ظهورِ اشکال جدید است که جایگاهِ 

کشد. و هنگامی که این امر رخ دهد، اجتماعی را به چالش می
جداسازی و تقسیم نابرابر و  -ساختارهای امتیازگونهحفِظ 

دشوارتر  -های ثروت، قدرت، منابع، و فرصتظالمانه
 خواهدشد.

برای  ۴شود.جایگزیِن دیگری می ١گونه یک الگووراهدر علم، این
ها، ها صدها سال باور داشتند که ستارهمثال، اروپایی

و  ٢چرخند. اما کپرنیکو خورشید به دور زمین می ،هاسیاره
 هادریافتند که بسیاری از مشاهداِت نجومِی آن ٣گالیله

ی موجود مطابقت هستند که با الگوواره ٤هاییناهنجاری
چرخند، آنگاه می ها به دور زمینندارند: اگر خورشید و سیاره

این گونه  اجتماعِ  ها به این شکل نخواهد بود.حرکت آن
مرکز را به طور -ای زمیننگه داشتِن الگووارهها، مشاهده

                                                
1.  paradigm 
2.  Nicolaus Copernicus 
3.  Galileo Galilei 
4.  anomaly 
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ً ناهنجاریروزافزونی دشوار می چنان فراوان ها آنکرد. نهایتا
، که از ترس آزار و دادای جدید ارائهشدند که کپرنیک الگوواره

سرنوشتی که  ، انتشارِ آن را نپذیرفت.١رطقهشکنجه به جرم ه
نهایتاً بر سرِ گالیله آمد، هنگامی که او یک قرن بعد این باور 

که  شدچنان عظیم در نهایت شواهد آن ،را پذیرفت. اگرچه
 ی قدیمی شد.ای جدید جایگزیِن الگووارهالگوواره

ای هتوانیم ببینیم که چگونه نظامای مشابه، میبه شیوه
هایی استوار هستند که چگونگِی تفکرِ ما امتیازگونه بر الگوواره

 زندگیِ  دهند، و چگونگِی سازماِن ما ازی تفاوت را شکل درباره
ها هاین الگووار  پردهبیتوانیم در ارتباط با آن را. ما می اجتماعیِ 

ها مؤثر دهد آنرا به چالش بکشیم، با شواهدی که نشان می
د. با کننقبولی برای همه ایجاد میغیرقابلنیستند و نتایج 

ِ مسیرهای جایگزین در زندگِی روزمره ی خود، انتخاِب آشکار
جه، و در نتی ها کمک کنیمتوانیم به تضعیف این الگووارهمی

ی موجود های فعالی را فراهم کنیم که با الگووارهناهنجاری
 ای ویهتوانیم فرضیاِت پامان، میمطابقت ندارند. با مثال

توانیم می شان را بارها و بارها نقض کنیم.مشروعیت
هایی جدید ادغام مان را به نفِع الگووارهها و زندگیانتخاب

                                                
با باورِ جمعِی یک گروه در تضاد ) باور یا بیانی است که heresyهرطقه ( . ١

 است.
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این  توانیمچرخند. ما نمیکنیم که حول امتیازگونه و ظلم نمی
تنهایی انجام دهیم، و از این نظر چندان شبه یا بهکار را یک

طور که گاندی اشاره دارد، مکاِن بااهمیت نیستیم. اما، همان
 Bonaro Overstreetمنتخِب ما برای قرار دادِن آنچه شاعر 

 ، مهم است:نامدمی» ١سرسخِت وزِن من هایذره«
 

 سرسخت هایذره
برد، ارزِش انجاِم هر کاری را زیر سؤال می کس کهای آن(بر 

 ی کارها را انجام دهد)آنگاه که نتواند همه
 های کوچِک منتالشگویی تو می

 گاه موفق نخواهندشدمفید نیستند؛ هیچ
 ی ثابِت ترازو را حرکت دهندعقربه

 جا که عاقبِت عدالت نامشخص استآن
 کنممن فکر نمی

 هایم چنین اثری دارندگاه فکر نکردم که تالشهیچ
 اماما بسیار متعصب

 در برابر حِق خود برای انتخاِب سمتی که
 ۵سرسخِت وزِن من را حس کندهای باید ذره

                                                
1.  the stubborn ounces of my weight 
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 توانیم انجام دهیم؟های سرسخت: ما چه کار میذره

یم توانی امتیازگونه چه کار میما برای مسئله«برای پرسِش 
 یهای سرراستی وجود ندارد. یک برنامه، پاسخ»انجام دهیم؟
ها وجود ای مرتب از دستورالعملای یا مجموعهدوازده مرحله

دِن آن یا فرار از از همه، هیچ راهی برای دور ز تر ندارد. مهم
ما  آن وجود ندارد: تنها راهِ رهایی از آن، رویارویی با آن است.

با تظاهر به عدم وجودِ ظلم یا با عدِم الزام به رویارویی با آن، 
 داد.به ظلم پایان نخواهیم

برخی افراد گالیه دارند که کسانی که برای تغیر اجتماعی 
های ، هنگاِم معطوف کردِن توجه به نظامکنندفعالیت می

د، انظالمی که حول یکی از اشکاِل امتیازگونه سازمان یافته
های شوند. اما هنگامی که اعضای گروهمی» افکنتفرقه«

های فرودست، مورد تبعیض روم کردن گروهچیره از طریق مح
ها فاوت، ت»دیگران«ها به عنواِن ها، و رفتار با آنقراردادن آن

والً، معم شوند.افکنی متهم نمیکنند، به تفرقهرا آشکار می
درخواست توجه به چگونگِی استفاده از  تنها هنگامی که فردی

ها به عنوان مبنایی برای امتیازگونه را دارد، اتهاِم تفاوت
 شود.افکنی مطرح میتفرقه

تنها ا ، اماستافکنی به نحوی، اظهار به وجودِ امتیازگونه تفرقه
دیدگاهِ عادی های از پیش موجود و به هنگامی که به تفرقه
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کند. امتیازگونه بدترین نوعِ تفرقه بودِن وضعِ موجود اشاره می
کند و، از طریق دهد، زیرا ما را از هم جدا میرا ترویج می

خاموش کردِن ما در رابطه با حقیقت، خودمان را نیز از 
تنها باید با زندگی در این جامعه در  کند. ما نهخودمان جدا می

م که باید طوری وانمود کنی بلکه امتیازگونه و ظلم شرکت کنیم،
ی خود و نتایجِ آن برای زندگِی و واقیعِت تجربه وجود ندارند

 افراد، از جمله خود را انکار کنیم.
رهایی از طریِق رویارویی به چه معنا است؟ ما چه کاری 

 م که اثرگذار خواهد بود؟توانیم انجام دهیمی
 

 اعتراف به وجود امتیازگونه و ظلم
ِ یک کلیدِ  بقای هر نظام امتیازگونه، ناآگاهی است، استمرار

های بنیادی بسیاری از ارزش چنان تعدادِ آن زیرا امتیازگونه
پس از آگاهی افراد از آن، همواره که  کندانسانی را نقض می

اتحاد جماهیر شوروی و توابع برای مثال،  انگیزد.مخالفت برمی
چنان پُر از تناقضات بودند. این تناقضات آن آن در اروپای غربی

ای هبود که این رژیمشان شناخته شدهگسترده در میان مردم
ظالم با سرعت و سهلی از هم پاشیدند که جهان را شکه کرد. 

 راِض علنی وآگاهی از امتیازگونه و ظلم، افراد را مجبور به اعت
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کند که هر نظام برای بقا به آن وابسته شکستِن سکوتی می
 است.

ای هاین امر دلیِل پوشاندِن واقعیِت ظلم توسط اغلب فرهنگ
امتیازگونه است. پوشاندِن واقعیت ظلم از طریِق انکارِ وجودِ 

، عوض کردِن ناِم آن، مقصر اهمیت شمردِن آنآن، بی
منحرف کردِن توجه از آن. به دانستِن قربانیاِن اصلِی آن، یا 

ی جدی، ما وارد جای رویارویی با ظلم به عنوان یک مسئله
 چونانگیزی هممشاجره» مشکالتِ «شویم یا درگیر جنگ می

یا » های خانوادهارزش«کاهِش مالیات بر سودِ سرمایه یا 
افراد  زندگیِ  شویم. برای مثال، اگرمی کارگراِن مهاجر

سفیدپوست با یک آگاهی مستمر از چگونکی اثرگذاریِ 
اه بود کسانی همر ی ی سفیدپوستان بر زندگِی روزمرهامتیازگونه

ورد م» غیر سفیدپوست«ها را به عنواِن آن این امتیازگونهکه 
 به تری نسبتمخالفِت فعاِل بسیار گسترده دهد،ظلم قرار می

طور که داشت. هرچند، هماناین امتیازگونه وجود می
 .دهندنمیایم، اکثریت افراد سفیدپوست این کار را انجام دیده

رین تآگاه شدن یک بحث است و آگاه ماندن بحثی دیگر. بزرگ
ی از بینشی مهم درباره چالش هنگام کسب آگاهِی اولیه

ی هر بهینهمسیرهای دهِی جهتتنها حفِظ آن است. جهان، 
گیری از آگاهِی حیاتی از به سمت فاصله بالاستثناء نظام،

های چگونگِی کارکردِ نظام است. به نحوی، توجه کردن به نظام
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ِ افراد و امتیازگونه، دشوارتر و مهم تر از توجه کردن به رفتار
 دهند. برایای است که این رفتار را شکل میمسیرهای بهینه

 ،یدارتر دیدیم، ساختارِ نظاِم سرمایهیشطور که پمثال، همان
الگوهای اجتماعِی بزرگی از نابرابری، کمیابی و استثمار را ایجاد 

ای در ماندگاریِ اشکاِل متفاوِت کند که نقِش عمدهمی
اند و خواهندداشت. فرِض توانایِی ما داشته امتیازگونه و ظلم

داری م سرمایهدر پایان دادن به امتیازگونه بدون تغیرِ یک نظا
چنین نظامی  ، احتماالً آرزواندیشی است.١از اقتصادِ سیاسی

دهد که یک گروه از نخبگان اکثریِت قریب به اتفاِق اجازه می
ثروت و درآمد را در اختیار بگیرند، و سایر جمعیت را برای 

اما در حقیقت، این نوع  کند.مانده رها میجنگیدن بر سرِ باقی
است که ما اغلب اوقات به انجاِم آن چیزی  آرزواندیشی
گوید، برای مثال، حفِظ باوری که می-شویمتشویق می

ی نژادپرستی تنها مربوط به تعداد کمی از افراد مسئله
سفیدپوست است، به جای آن که به چگونگِی ارتباِط این 

 .دمسئله با ماتریسی بسیار بزرگتر از امتیازگونه و ظلم بنگر 
ها ها از طریق آنهای اجتماعی، که انسانهادبا ننگریستن به ن

دهند، ما درگیر زندگِی اقتصادی و اجتماعی را سازمان می

                                                
1.  political economy 
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ا تنه ی امتیازگونهگوید حل مسئلهشویم که میتوهمی می
شامل تغیر چگونگِی تفکر انفرادیِ مردم است. البته من بیشترِ 

ی ی اهمیت تغیر شیوهاین کتاب را صرف صحبت درباره
ام، و ناگهان نظرم عوض ی این مسائل کردهکرمان دربارهتف

طوالنی است که ما در توانایی خود در مدتی  است.نشده
رمان ی تفکایم، و تغیر شیوهرویارویی با این مسائل گیر کرده

 کلید رفع این گیر است.
ی تفکرمان به تنهایی برای حل این با این وجود، تغیر شیوه

یر در ی تغبود. امتیازگونه تنها در نتیجهمسئله کافی نخواهد 
انفرادی از میان نخواهدرفت. در نهایت ما مجبور  ١خودآگاهیِ 

ها برای تغیرِ خواهیم بود درک خود را از چگونگِی کارکرد نظام
های اقتصادی، سیاسی، نظام -کار گیریمها بهخود نظام

م تر مذهبی، آموزشی و خانوادگی. در بازگشت به بحِث پیش
: اگر عواقب حاصل از بازی کردِن ٢راجع به بازیِ مونوپولی

مونوپولی را دوست نداشته باشیم، دو گزینه داریم. یکی کاری 
جا که ما دادم و بازی نکردِن آن است. اما از آنکه من انجام

ی خود را نداریم، انتخاب دوم ی شرکت نکردن در جامعهگزینه
 تغیرِ این بازی است. همماند، و آنمان باقی میبرای

                                                
1.  consciousness 

 است.» انحصار«) در لغت به معنای monopolyمونوپولی ( . ٢
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دنبال کردِن چنین  در برابرجا که مخالفت بسیاری از آن
ی ترین کاری که پس از مطالعهمسیرهایی وجود دارد، آسان

 داد، به فراموشی سپردِن آن است.توان انجامچنین کتابی می
طلبد. حفظ یک خودآگاهِی بسیارمهم، تعهد و تالش می

کنیم یا تمرکز آن را حفظ میآگاهی چیزی است که با تمام 
کنیم. و تنها راهِ حفظ آگاهی از امتیازگونه، تبدیِل این نمی

 مان است.آگاهی به بخشی همیشگی از زندگی
 

 توجه کن
حل مفهِم چگونگِی کارکرد امتیازگونه و چگونگِی مشارکِت شما، 

داشتِن نظرات آسان است، اما فهِم  .آغاز کار برای تغیر است
ترین راهِ آغاز، تبدیل طلبد. سادهعمیِق موضوع تالش می

هِم تان است. فی امتیازگونه به بخشی از زندگیمطالعه درباره
این مسئله بدون مطالعه ممکن نیست، مگر آن که یک معلِم 

چه نکنند آخصوصی داشته باشید. بسیاری از افراد تصور می
دانند زیرا این موضوع بخشی از زندگی د بدانند را میکه بای

طور کنند، زیرا همانها معموالً اشتباه میروزمره است. اما آن
کرد، که آب آخرین چیزی است که یک ماهی کشف خواهد

چون امتیازگونه، آخرین گیری همخودِ جامعه و موضوعِ همه
 کنند.چیزهایی هستند که افراد کشف می
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که  دیای باشما باید مایل به درنظرگیریِ اندیشهچنین شهم
دانیم، اگر اشتباه نباشد، آن چه ما به پندارِ خود می گویدمی

ً تحت تأثیر نظام است، به شکل یافته های امتیازگونهعمیقا
 گیرد. به همین دلیلای که بیشترِ حقیقت را درنظر نمیگونه

 و برای خواندن کنندبا یکدیگر صحبت می ١گراناست که کنش
کنند، زیرا فهم روشِن های یکدیگر وقت صرف مینوشته

موضوعات دشوار و پیچیده است. به همین دلیل است که 
 -افراد منتقد به وضع موجود، اغلب خودمنتقد نیز هستند

ده کننتا چه حد پیچیده و گیجواقعاً دانند که حقیقت ها میآن
برانگیز است. افرادی و حرکت به سمت آن چقدر چالش است

کاری گیری و محافظهکنند اغلب به سختکه برای تغیر کار می
ها از خودمنتقدترین افرادِ شوند، اما در عمل، آنمتهم می

 موجود هستند.
ی مسائِل امتیازگونه در هر منابع نوشتاریِ بسیاری درباره

 جا کهاز آن دارد، هرچند ی مناسب وجودخانهسیستِم کتاب
های فروشیو کتاب ٢ی گروهیاین منابع در رسانه

از وجود این ها آنناپیدا هستند، هرگز از طریق  ٣اصلیجریان
شد. به همین دلیل، اعتماد به رسانه برای منابع آگاه نخواهید

                                                
1.  activists 
2.  mass media 
3.  mainstream 
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به  ها،رسانه نفِع مسلمِ  شود.یک تحلیِل مهم پیشنهاد نمی
از اغلب  پوشیدر چشمداریِ بزرگ، سرمایه هایعنوان سازمان

مطالب موجود در مورد امتیازگونه است، به خصوص هر 
برد. در مطلبی که به طور جدی وضع موجود را زیر سؤال می

ً بر مسائلی تمرکز میعوض، رسانه ترین کنند که کمها مرتبا
های فردگرای پرنقِص مدل ارتباط را با امتیازگونه و ظلم دارند،

ها فرودست را در دهند، و گروهمیزندگِی اجتماعی را نشان 
 دهند.مقابل هم قرار می
دهند به جای بررسِی واقعیِت ها ترجیح میبرای مثال، رسانه

تفاوت مغز زنان و مردان  حتمالی ای مردانه، دربارهامتیازگونه
نتقاد از ااند تا به هر زنی که تمایل به و بسیار مایل بحث کنند.

ی نخسِت خبری دهند، یا به هر فمینیسم دارد، پوششِ صفحه
پوستی که مایل است به تبعیِض مثبت حمله شخِص رنگین

ان شپوست را به خاطرِ جایگاهِ محرومکند یا سایر افراد رنگین
ها از اغلب حال، رسانهدر جامعه سرزنش کند. در همین

کنند. برای پوشی میمطالب موجود در موردِ امتیازگونه چشم
ِ مثال، اغلِب  ، برای نقدکنندگاِن کتاب، فمینیستی آثار

 و نویسان،نگاران، نویسندگاِن سرمقاله، ستونروزنامه
ً  عمومی هایکتاب مخاطبانِ   گرا بنابراین است. ناپیدا تقریبا

 یک به است ممکن شوید، آگاه ماجرا داابع از خواهیدمی
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 یک در ویژه سفارشِ  یک یا ١ایانهخکتاببین امانتِ  درخواستِ 

 د.کنی اقدام بیشتر توانیدمی اما باشد. نیاز فروشیکتاب

 از هک بگویید فروشیکتاب مدیرانِ  یا دارانکتاب به توانیدمی

 حد چه تا جهان، فهمِ  برای ضروری محتوای چنین موجودیِ  عدمِ 

 اید.شده سرخورده و متعجب
ِ  در  کنید. اجتناب چرخ یدوباره اختراعِ  از خود، تعلیمِ  مسیر

 که اندداده انجام بسیاری کارهای افراد از بسیاری ،ترپیش

 هاآن یهمه به بتوانید ندارد امکان بیاموزید. هاآن از توانیدمی

ً  فهمی ایجاد برای اما بپردازید،  به ملع چگونگیِ  از روشن نسبتا

 نیست. هاآن یهمه بررسیِ  به نیاز ،آگاهانه و مفید طریقی

 جنسیت و طبقه، نژاد، یدرباره ایپایه کتابِ  یک شروع، برای

 مباحث شامل روزافزونی طور به هاکتاب (این است مناسب

 ینا منابعِ  قسمت به شوند؛می نیز معلولیت و جنسی گرایش

 انزن مطالعاتِ  در کنندمی حس که مردانی کنید). مراجعه کتاب

 یدرباره هاییکتاب با توانندمی ندارد، وجود هاآن برای جایی
 اند.نوشته مردان که کنند آغاز ٢جنسیتی نابرابریِ  و پدرساالری

 یارهدرب آثاری با توانندمی سفیدپوستان مشابه، طریقی به
  اند.هنوشت دیگر سفیدپوستان که کنند آغاز ٣نژادی یامتیازگونه

                                                
1.  interlibrary loan 
2.  gender inequality 
3.  race privilege 
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 به که داشتخواهند نیاز چیره هایگروه زود، یا دیر چند، هر

 ِ  که هستند هاآن زیرا آورند،روی فرودست هایگروه افرادِ  آثار

ِ  اغلبِ   انجام را ظلم و امتیازگونه کارکردِ  چگونگیِ  فهمِ  کار

 اند.داده
ِ  تنها مطالعه  توانِ  فهمِ  برای آینده، در زمانی در است. کار آغاز

 و خود به باید ،کنیدمی مطالعه اشدرباره چهآن شناساییِ 
 »هبهین مسیرهای« عبارتِ  که گاهآن مثال، برای بنگرید. جهان

 در را مسیرها این شد، شما فعال واژگانِ  یدایره از بخشی

 ترآگاه مسیرها این قدرتِ  میزانِ  از هرچه دید.خواهید جاهمه

 اهرظ که بار هر ها،آن انتخاب عدم یا انتخاب به تصمیم ،شوید

 شود.می ترآسان شوند،می
 روش از هاآن است. مفید ١شناسانانسان چونهم دنکر زندگی

 و افراد سایر به و  کنندمی استفاده ٢مشارکت حین مشاهده
 هاآن گیرند.می نظر تحت را هاآن و دهندمی فرا گوش خودشان

 اجتماعی زندگی در بارها و بارها که شوندمی الگوهایی متوجه

 یک رد غریبه یک که کنید وانمود توانیدمی شما شوند.می تکرار

 دداننمی کنونی مکان درمورد چیز هیچ که هستید غریب مکانِ 
 را شما ذهنِ  ،رویکرد این .است آگاه آگاهی، عدمِ  این از خود و

                                                
1.  anthropologist 
2.  participant observation 
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 هب نسبت و دارد،مینگه باز غلط فرضیاتِ  شناختِ  به نسبت
 ند.رسمی نظر به چهآن از موضوعات بودن متفاوت فهمِ  شگفتیِ 

 ت،اس دشوار بسیار چیره هایگروه برای مسیر این کردنِ  دنبال

 تندنیس مجبور که ویدگمی هاآن به شانامتیازگونه که کسانی

 »اندیگر « یوظیفه هاآن فهمِ  کنند، تالش دیگر فردی فهمِ  برای
 قداما که بگیرید نظر در را مغروری و ناشکیبا گردشگرانِ  است.

 رد افتادن کنند.نمی بازدیدشان مکان یدرباره دخو آموزشِ  به
 آسان چیره هایگروه برای بودن، گردشگران این چونهم یتله

 نبودن دیگران منتظر معنای به پذیریمسئولیت اما است.

ِ  است،  ابعادِ  کنیم، کار چه که بگویند ما به تا نبودن هاآن منتظر

 اگر .کنند شناسایی را هاجایگزین یا دهند، نشان ما به را قضیه

 بپذیرند، مسئولیت از را خود سهم خواهندمی چیره هایگروه

 دادن گوش دوباره و پرسیدن، کردن، تماشا دادن، گوش

 خود تا است هاآن یوظیفه و مسئولیت ،است هاآن یوظیفه

ِ  در نکنند، را کار این اگر دریابند.  یکورکورانه و راحت مسیر
ً  هاآن گاه،آن و گذاشت.خواهند قدم امتیازگونه  زا بخشی دقیقا

ِ  و خواهندشد سرزنش و دخواهندبو مسئله  سرزنش این سزاوار

 بود. خواهند
 

 ۶گوش فرادادن را بیاموزیم



م؟یانجام ده میتوانیم یما چه کار  

 
٤٣ 

 

فرادادن دشوار است، به خصوص برای اعضای  با دقت گوش
های چیره. اگر کسی شما را با رفتار خودتان در حمایت از گروه

ای خارج شوید که شما را امتیازگونه متهم کرد، از مسیر بهینه
د ازحکند. به او نگویید که بیشبه دفاع و انکار ترغیب می

نکید که با  حساس است یا باید شوخی سرش شود، تالش
گوید، عمِل خود دادِن کارتان از چیزی که او میمتفاوت جلوه

را تعدیل کنید. نگویید که منظوری نداشتید یا فقط شوخی 
کردید. به او نگویید که شما چه قهرماِن عدالتی هستید و می

است. لطیفه نسازید یا حرِف او چقدر شما را ناراحت کرده
ب باشید، چراکه تنها دسترسی تالش نکنید که باهوش یا جذا

ودِن قبول بتواند منجر به باورِ قابلبه امتیازگونه است که می
هایی شود در برابر موضوعی به جدیِت امتیازگونه چنین پاسخ

شود گوش فرادهید. آن را جدی چه گفته میو ظلم. به آن
بگیرید. برای مدت کوتاهی هم که شده، فرض کنید این 

اشند، زیرا با درنظر گرفتِن قدرِت مسیرهای ها درست بشنیده
ِ بهینه، احتماالً درست هستند. آن  گاه مسئولیِت اقدامی دربرابر

 آن را بپذیرید.
ِ رنگینبار دانشبرای مثال، یک پوستی در یکی از آموز

است که در طول هایم به من گفت که متوجه شدهکالس
ه نظر او با کنم، کاری که بهای او را قطع میکالس، صحبت
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توانستم با دادم. میآموزاِن سفیدپوست انجام نمیدانش
گریِ خودم وارد بحث شوم و بگویم که این ایقدرِت حرفه

موضوع صحت ندارد، بگویم که این تنها تصورِ او است، و من 
کنم، بگویم که او گونه رفتار میآموزانم اینی دانشبا همه

که من برای صحبت ازحد حساس شده است، بگویم بیش
عدالتی به سراسر کشور سفر ی مسائِل نابرابری و بیدرباره

کنم و بنابراین قطعاً از چنین اتهاماتی مبرا هستم. اما من می
ً متأسفم که او چنین تجربه ای به او گفتم که عمیقا

است. به او گفتم که از انجاِم این کار آگاه نبودم و داشته
 من چندان اهمیت ندارد. خودآگاهانه نبودِن قصدِ 

گونه پاسخ دادن، من باید خود را از مرکزیِت موضِع برای این
 وگوی او را موضوعِ گفتکردم و تجربهام خارج میامتیازگونه

ی خودم را. در پایان به او گفتم که برای دادم، نه تجربهقرار می
ی این موضوع، هر کاری را که اطمینان از عدِم وقوعِ دوباره

 کرد.بتوانم برای توجه به این موضوع در آینده خواهم
خوبی یا بدیِ من به عنواِن یک شخص  ،توجه کنید که مسئله

شامل وجودِ الگوهای نژادپرستِی فراگیر است که  ،نبود. مسائل
ها به صورت روزمره نقش آفرینی امتیازگونه از طریق آن

، و تمایِل کنیمی ما در آن بازی میکند، و نقشی که همهمی
من به پذیرش مسئولیت برای توجه کردن به رفتارِ خودم به 

ِ من، اعضای گروهعنواِن یک شرکت های کننده. به باور
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ساری یا گناهِ فرودست اغلب اوقات به دنباِل حِس شرم
های چیره نیستند، زیرا این کار به خودیِ خود تأثیری در گروه

ی من، هدِف حقیقِی بهبهبودِ زندگِی خودشان ندارد. به تجر
های فرودست، پایان دادن به امتیازگونه و ظلم و اعضایِ گروه
های چیره به ملزم کردِن خود است به اقداِم ترغیِب گروه

 حداکثری برای تحقق این امر.
 

 های کوچک: کاری کُنریسک
ی هاهرچه بیشتر به امتیازگونه و ظلم توجه کنید، فرصت

ا بیشتر خواهیددید. نیاز نیست برای ها ر اقدام در برابر آن
ها های طوالنی بپردازید: فرصتها به ماجراجویییافتِن فرصت

شوند. برای مثال، جا هستند، و با خودِ شما آغاز میهمه
ی مردانه چگونه من را به هنگامی که آگاه شدم که امتیازگونه

 شد که مردانکند، متوجه خواهموگوها ترغیب میکنترِل گفت
به چه آسانی از طریق کنترِل بحث و قطع کردِن حرِف دیگران، 

آن که زنان به این شوند، بیبر تجمعاِت گروهی چیره می
هایی موضوع اعتراض کنند. این الگو به خصوص در گروه

ا دهند امبرجسته است که اغلب جمعیت را زنان تشکیل می
گاهی  گیرد.ها از جانب تعداد کمی از مردان صورت میصحبت
ی حضور در تجمعاتی را دارم که ناگهان با اکثریتی از تجربه
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ای مسلم از شوم، نشانهرو میصداهای مردان روبه
 ترین شکِل خود.ی مردانه در واضحامتیازگونه

ام، باید تصمیم بگیرم که اکنون که ابعادِ این موضوع را دیده
ِ بهینه ه کنم. ی خود با آن چی کوچک و رابطهبا این مسیر

ی آن هدایت ای که من را به دنبال کردِن چنان راغبانهرابطه
فرا های جدید بیشتر گوشکند. با مقداری تالش، روشمی

ام. گاهی احساس دادن و کمتر صحبت کردن را امتحان کرده
هایم ساختگی و مصنوعی هستند، مانند هنگامی کنم روشمی

یا حتی به  گویم برای مدتی ساکت باشکه به خودم می
آهستگی تا ده (یا بیشتر) بشمار تا به دیگران فرصِت شرکت 

کند. با تمرین و در فضایی را بدهی که سکوت فراهم می
، استتر شدهگذشت زمان، دنبال کردِن مسیرهای جدید آسان

کنم. اما آگاهی بانِی خود میتری را صرِف دیدهو من زماِن کم
ی زیرا تا زمانی که امتیازگونههیچگاه خودکار یا دائمی نیست، 

مردانه وجود دارد، مسیرهای بهینه برای انتخاب یا عدِم انتخاب 
 موجودند.

غیر چیر به تدر این نقطه ممکن است فکر کنید که باالخره همه
شود، زیرا عمل کردن، به رفتار افراد مربوط افراد ختم می

ز به چیاست. البته به نحوی درست است که، برای ما، همه
شود، زیرا ما مفرد عمل یا عدِم عمِل ما به عنوان افراد ختم می

هایمان است هستیم. اما کلید، همواره متصل کردِن انتخاب
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کنیم. هنگامی که شما به ها شرکت میهایی که در آنبه نظام
ی شرکِت خود در یک نظام را تغیر نحوه پردهبیطریقی 

تغیرِ رفتارِ خودتان است؛ شما دهید، کارِ شما فراتر از تنها می
دهید. هنگامی که شما چگونگِی وقوعِ این نظام را نیز تغیر می

دهید، محیطی اجتماعی را چگونگِی وقوعِ یک نظام را تغیر می
ی دهد، که نتیجهدهید که رفتارِ سایر افراد را شکل میتغیر می

ی مازپیِش چگونگِی وقوع نظام است. و هنگاآن نیز تغیرِ بیش
چنین به تغیرِ نتایجی دهید، شما همکه این کار را انجام می

ها و افراد ی پویایِ میاِن نظامکنید که حاصِل رابطهکمک می
 هستند، از جمله الگوهای امتیازگونه و ظلم.

گیری از مسیرهای بهینه شاملِ مستقیماً درخواسِت گاهی کناره
هِی آن. برای دتوجه کردن است به نظام و چگونگِی سازمان

ن گیری ممکتر خواهیددید، این کنارهطور که پایینمثال، همان
است شامِل درخواسِت توجه کردن به توزیِع قدرت و منابع در 

ی ها زن هستند و همهی منشیچرا همه -شودیک سازمان 
پوست مدیران مرد؟ چرا اغلب پرسنل خدماتی افراد رنگین

فیدپوست؟ تصمیم به هستند و پرسنل مدیریتی همگی س
درخواسِت توجه کردن به چنین الگوهایی به معنای تغیر رفتارِ 

ی آن بیش از این است، زیرا تمرکزِ خودتان است. اما نتیجه
 تصمیِم شما بر خودِ نظام است.
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ی پویایِ میان جا که جهان از طریِق رابطهبه طور خالصه، از آن
ِ وقوع می چنین بههای اجتماعی، اینافراد و نظام  پیوندد، تغیر

 شود.ها جهان باید شامِل هر دوی آن
 شود. سؤاالتیتان ایجاد می، سؤاالتی برایشدندر مسیرِ آگاه

ها، اجتماعات، ها، خانوادهی وضعیِت محِل کار، رسانهدرباره
طور به -مؤسساِت مذهبی، حکومت، خیابان، و مدرسه

باره ظاهر همگی یکجا. این سؤاالت ی همهخالصه، درباره
شوند (و ما از این نکته خرسندیم)، هرچند گاهی این نمی

تواند شوند که میآوری ایجاد میسؤاالت به صورت هجوم
غافلگیرکننده باشد. با این وجود، اگر به خود یادآوری کنید که 

های ی شما نیست، موقعیتها وظیفهی آنرسیدگی به همه
ها اثرگذار باشید، توانید در آنمیفراوانی را خواهیدیافت که 

قدر ساده که متعجب خواهیدشد. هایی آنگاهی به روش
 احتماالِت زیر را در نظر بگیرید.

پرده . برخیزید، داوطلب شوید، بیسروصدا کنید، دیده شوید
امضاء کنید، خود  ١نگاری کنید، دادخواستاعتراض کنید، نامه

م با سکوت تغذیه های ظالی نظامدهید. همهرا نشان
ها تبانی نکنید. شکستن سکوت اهمیت دارد، شوند. با آنمی

های چیره، زیرا فرِض همبستگی و به خصوص برای گروه

                                                
1.  petition 
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کند که امتیازگونه به آن وابسته است. اتحادی را تضعیف می
کنید انجام این کار پرخطر است، تمرین کنید اگر احساس می

حاد تان در اتگذاریت از سرمایهتا از چگونگِی نشاگر بودِن سکو
تواند جا میهای چیره آگاه باشید. اینبا اعضای سایر گروه

پذیر مکانی باشد برای آغازِ کار بر چگونگِی شرکِت شما در امکان
امروز چیزی نگفتم، در «ساختِن امتیازگونه و ظلم است: 

 وانمتسکوت تبانی کردم، و این گونه از آن سود بردم. فردا می
 »روش متفاوتی را امتحان کنم.

های کوچکی بیابید تا حمایت از مسیرهای بهینه و تصمیم راه
 .ها را متوقف سازد، با آغاز از خودتانافراد به دنبال کردِن آن

تانه ای نژادپرستواند به سادگِی نخندیدن به لطیفهاین کار می
یا  دار نبودِن آن،باشد، یا اظهار به خنده ١یا هتروسکشوال

 تان درنگاری به سناتور یا نماینده یا سردبیر روزمانهنامه
اعتراض به موردی از تبعیِض جنسیتی در رسانه. برای مثال 

ای را چاپ کرد که تیترِ آن، ی محلِی من مقالهزمانی که روزنامه
ِ راحت«آزار جنسی را با عنواِن  بود، من مطرح کرده ٢»رفتار

                                                
گونه ) به درخواست کارفرما اینheterosexualityگرایی (دگرجنس . ١

 ترجمه شد.
ادبانه به رود که اغلب بیبرای موضوعاتی به کار می» earthy«صفِت  . ٢

ی جنسی و بدِن انسان رابطهآیند، به خصوص صحبت در مورد حساب می
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بودن » راحت«م که آزار ربطی به ای نوشتم و اشاره کردنامه
 ندارد.

بودن است. شما کلیدِ توقِف حمایت، مختل کردِن جریاِن عادی
توانید تنها با همراهِ وضع موجود نشدن،  فرِض همراهِی می

همه با وضع موجود را ویران کنید. شما با این کار، حتی برای 
سازید، اما در آن یک لحظه هم شده، جریان را متوفق می

توانند متوجه شوند و آغاز به تفکر و لحظه سایر افراد می
پرسش کنند. این زمانی عالی است برای پیشنهادِ ممکن بودِن 

ها، مثالً مزاحی که به قیمت آسیب به دیگری نباشد، جایگزین
ی تبعیض، آزار و خشونت هایی از تفکر دربارهی روشیا درباره

 نگِی اثرگذاریِ آن بر افرادباشد که واقعیِت ابعاد مسئله و چگو
 را به درستی به تصویر کشد.

افراد اغلب دوست دارند خود را انفرادی در نظر بگیرند، به 
خصوص در ایاالِت متحده. اما میزاِن زمانی که ما خود را، برای 

کنیم، فهِم کیفیِت انطباِق خود، با دیگران مقایسه می
فرآیند اخالل ایجاد انگیز است. هر عاملی که در این شگفت

تواند بر فرضیاِت ترین شیوه، میکند، حتی به کوچک
ای اثر گذارد که مبنای واقعیت اجتماعی شدهفرضبدیهی

                                                
ترجمه کردم » راحت«جا این صفت را دغدغه. در اینای راحت و بیبه شیوه

 که شاید بار معنایِی آن را به طور کامل منتقل نکند.



م؟یانجام ده میتوانیم یما چه کار  

 
٥١ 

 

 هایچون وارد کردِن دانههستند. در نظرگرفتِن این فرآیند هم
ِ آن در جهت تولید مرواریدی از  ِشن به یک صدف برای آزار

ا به عنوان روشی برای ایجاد تواند مفید باشد، یبینش، می
ها خود را های امتیازگونه، تا این نظامخارش و جنبش در نظام

های هبرای رؤیت سایرین نمایان کنند. یا به عنوان کاشتِن دان
یریِ وضیعِت کنونی و، به عنواِن ی مطلوبیت و ناگز شک درباره

 های شرایطی که ممکن است ایجادشود.الگو، کاشتِن دانه
کنید که در افراد حس ناآسودگی ایجاد کنید، با شروع جرأت 

ی بعدیِ هیئت آموزشِی . برای مثال، در جلسهاز خودتان
توانید بپرسید که چرا مدیران مدرسه و سایر مدرسه، می

که پوست و مرد هستند (مگر آنمدیران تقریباً همواره سفید
د)، در نکنظاِم شما استثنائی باشد که این قانون را تأیید می

ها نظارت دارند و حالی که معلمانی که این مدیران بر آن
وست پدرآمدتر، اغلب زنان و افرادِ رنگینی پشتیبانِی کمخدمه

های ی تیممورد استفاده ١نماهایهستند. یا اسامی و شگون
برداری از میراث و هویِت ورزشی محلی را در جهت بهره

اگر متوجه چنین  پوستاِن آمریکایی بررسی کنید.سرخ

                                                
) جسم یا عروسکی است mascotنما (آور یا شگونبیار یا بَختشانس . ١

عنوان سمبل های دیگر به که در فرهنگ اروپایی و برخی فرهنگ
 .رودیُمنی و نظرقربانی برای دور کردن بدشانسی به کار میخوش
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برداری شدید، از مدیران، مربیان و مالکان در این مورد بهره
ی . پرسِش انواعِ مشابهی از سؤاالت را درباره۷سؤال بپرسید

امتیازگونه و تفاوت در محل عبادت، کار، و دولت محلی  در 
 نظر بگیرید.

ممکن است به نظر آید که چنین اقداماتی اثر چندانی ندارند، 
ای توقف کنید و مقاومت خود در برابر ن که برای لحظهتا ای

برای مثال، نگران باشید که به چه  -ها را حس کنیدانجام آن
توانید افراد، و ازجمله خودتان را، ناراحت و ناآسوده آسانی می

کنید. اگر این مقاومت در برابر اقدام را به عنوان نشانی از توان 
تان برای اثرگذاری آشکار گاه ظرفیتدر نظر بگیرید، آن

خواهدشد. ظرفیت افراد در احساس ناآسودگی، نشانی از تواِن 
ایجادِ تغیر است که در اعمالی به سادگِی عدمِ همراهی با وضِع 

 موجود ذاتی است.
 »خوب«برخی خواهند گفت که ناراحت و ناآسوده کردِن افراد 

 ودهاز ناآس های امتیازگونه بسیار فراترنیست، اما اعماِل نظام
در فراهم آوردِن امکاِن » خوبی«کردِن افراد است، و هیچ چیزِ 

ی این وضع وجود ندارد. به عالوه، ناآسودگی، بخشی ادامه
اجتناب از هر فرآیندِ جدیِ تغیر است. بدون تمایل به غیرقابل

توانید رشد کنید. بدوِن تان، نمیکشیدِن فرضیاتچالشبه
ِ ت جا که به احتمال بسیار هایتان، آنواناییبُردِن خود به مرز

 توانید رشد کنید. اگرزیاد احساس ناآسودگی خواهید کرد، نمی
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، عدم قطعیت، و ناآسودگی را تحمل کنید، ١توانید ابهامنمی
گاه فراتر از ظواهرِ سطحی نخواهید رفت یا چیزی گاه هیچآن

 را، تغیریاد نخواهیدگرفت یا چیزِ ارزشمندی، ازجمله خودتان 
 نخواهیدداد.

اگر بخواهیم از  -و اگر تاریخ راهنمای ما باشد، ناآسودگی
نیز بخشی غیرقابل اجتناب از  -عباراِت مالیم استفاده کنیم

شناس طور که جامعههای امتیازگونه است. همانتغیر نظام
William Gamson های ی جنبشاش دربارهدر مطالعه

کار موفق آرام و محافظه افرادِ «اشاره نمود،  ٢اجتماعی
ها باید تمایل به برای موفق شدن، جنبش»  ۸نخواهندشد.

مختل کردِن جریاِن عادی بودن داشته باشند، و 
ساختِن صاحباِن قدرت تا حد ممکن. برای مثال، زنان ناآسوده

حق رأی دادن را، از طریق استدالل با مردان و نشان دادِن 
ها، حتی برای دست نیاوردند. آنبهها، فوایدِ موضعِ خود به آن

ها های بزرگ به خیاباندریافِت توجه مردان، باید در گروه
ها توجهی برای آنآمدند، درحالی که این کار خطرات قابلمی

و  ٣ها حداقل باید آمادگِی رویارویی با تمسخرداشت. آن

                                                
1.  ambiguity 
2.  social movement 
3.  ridicule 
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د. شداشتند، اما شرایط اغلب بدتر از این میرا می ١استراسیزم
شدند و، زندانی می ٢هارای مثال، در انگلستان، سافرِِجتب

ها غذا شدند، به اجبار به آنهنگامی که وارد اعتصاب غذا می
ها وارد ای که به گلوی آنشد، از طریق لولهخورانده می

شد. تکیه به آمادگِی زنان برای به خطر انداختِن خود جهت می
ها را مجبور به توجه و ناآسوده کردِن مردان تا میزانی که آن

ً عمل کند، در جنبِش نویِن زنان کم تر از گذشته نهایتا
 است. نبوده

است. به نیز شرایط متفاوت نبوده ٣در جنبِش حقوق مدنی
، این جنبش به اصِل ٤رهبریِ افرادی چون مارتین لوتر کینگ

شد. هرچند، همانند جنبش اختصاص داده ٥پرهیز از خشونت
توانستند توجهِ افراد سفیدپوست را ها میحق رأی زنان، آن

دست آورند، های بزرگ بهپیماییتنها از طریق تظاهرات و راه
ً با خشونت و ارعاب به آن پاسخ  که سفیدپوستان معموال

                                                
ً به معنای پسostracismاستراسیزم ( . ١ زدن و عدم پذیرش ) مختصرا

 است.
شود که برای گرفتن حق رأی ) به زنی گفته میsuffragetteسافرجت ( . ٢

ها در ایاالت است، به خصوص به عنوان عضوی از گروهش کردهزنان تال
 متحده و بریتانیا در اوایل قرن بیستم

 پوستان ایاالت متحده است.منظور نویسنده جنبش حقوق مدنِی سیاه . ٣
4.  Martin Luther King 
5.  nonviolence 
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ی در مطالعه Douglas McAdamطور که . همان۹دادندمی
داد، دولِت فدرال تنها هنگامی دخالت و ن دوره نشانخود از آ

قانوِن حقوق مدنی را تصویب کرد که خشونت سفیدپوستان 
چنان شدید شده بود که در برابر تظاهراِت حقوق مدنی آن

 .۱۰دولت مجبور به عمل بود
، نویسنده، سخنران، و Frederick Douglassطور که همان

بدون مطالبه، قدرت «است، بیان نموده ١داریمخالِف برده
گاه نخواهد گاه نکرده و هیچکند. هیچهیچ چیز را واگذار نمی

ی همه، دوست دارم باور داشته باشم من هم به اندازه ۱۱»کرد.
اشتباه است، که تنها اقدام مورد نیاز برای  Douglassکه نظرِ 

 پایان دادن به یک نظام ظالِم امتیازگونه، بیاِن واقعیِت ظلم و
ی آن است، که دریافت اصِل اخالقی مبنی بر عدِم ادامه

کنندگاِن امتیازگونه به نحوی نور را خواهند دید و بدوِن جنگ، 
ی خود را تسلیم خواهند کرد. اما تاریخ هیچ دلیلی امتیازگونه
 کند که باور کنیم چنین چیزی درست است.ارائه نمی

با  .نشان دهید پرده انتخاب کنید ومسیرهای جایگزین را بی
ها را توانیم جایگزینشناسایِی مسیرهای بهینه، ما می

پرده دنبال کنیم تا سایرِ ها را بیشناسایی کنیم و سپس آن

                                                
1.  abolitionist 
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اب ها را انتخافراد عمِل ما را ببینند. هنگامی که افراد جایگزین
طور که شوند، همانکنند، مسیرهای بهینه آشکارتر میمی

د. الگو شونشکند، قوانین آشکارتر میمیوقتی فردی قوانین را 
کند، شدن برای مسیرهای جدید در یک نظام تنش ایجاد می

 کند (مانندکه این تنش به سمِت یک حل اختالف حرکت می
چیز متقاعد صدِف آزار دیده). نیاز نیست همه را راجع به همه

گوید، آغازِ کار با تالِش ما است طور که گاندی میکنیم. همان
خواهیم وقوعِ آن را در دنیا ببینیم. برایِ بودِن تغیری که می

کنید که این کار اثری ندارد، نگاه کنید که افراد اگر فکر می
ترین انحرافات از مسیرهای پذیرفته شده و چگونه به کوچک

دهند و چه میزان تالش را صرِف مقبول واکنش نشان می
الش کشیدِن چاهمیت جلوه دادن، یا بهپوشی، کمچشم

 د.کننکنند که مسیرهای جایگزین را انتخاب میکسانی می
 ها حولبه صورت فعال، تغیر را در چگونگِی سازماندهِی نظام

یباً ها تقر جا گزینه. در اینامتیازگونه تشویق و ترغیب کنید
اند، زیرا زندگِی اجتماعی پیچیده است و امتیازگونه در پایانبی

 توانیدبرای مثال، شما میجا وجود دارد. همه
 ی برابری صحبت کنید.پرده دربارهدر محل کار، بی

آگاهی و آموزش پیراموِن مسائِل امتیازگونه را ترغیب 
 کنید.

 از درآمد و اعماِل ترفیِع برابر برای همه حمایت کنید.
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پوست، و ارزش نشان دادِن زنان، افراد رنگینبا بی
دهند، از که انجام می افرادِ دارای معلولیت، و کاری

، ١ایهای شیشههای سطح پایین گرفته تا سقفشغل
 مخالفت کنید.

زیستِی مادران، کودکان، و افراد دارای معلولیت از به
ها در کنترِل بدن و زندگِی حمایت کنید، و از حق آن

 خود دفاع کنید.
هایی که برای افراد دارای معلولیت از تجارت

د حمایت نکنید، و دالیل خود دسترسی هستنغیرقابل
 ها اعالم کنید.را به آن

 یکننده در اعماِل غیرمنصفانههای مشارکتاز تجارت
، حمایت نکنید. از ٣ها، از جمله توقف اتحادیه٢کار

ها حمایت کنید. هرچند جنبِش تشکیل اتحادیه
کارگریِ ایاالت متحده تاریخی طوالنی از نژادپرستی، 

ها در گرایی دارد، اتحادیهتوانمندتبعیض جنسیتی، و 

                                                
های سطح ، شغل»ایشیشههای سقف«جا منظور نویسنده از در این . ١

، یک عبارت )»glass ceilingای (شیشه سقف«باال است. اما عبارِت 
استعاری است به معنای عقاید و اعمالی که مانع دستیابِی یک گروه خاص 

 شوند.های سطح باال می(به خصوص زنان) به شغل
2.   unfair labor practice (ULP) 
3.  union-busting 
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ای های سازمان یافتهحال حاضر یکی از معدود تالش
ای ههستند که به محافظت از کارگران در برابرِ آسیب

 اند.داری اختصاص یافتهنظام سرمایه
های از چگونگِی عملکردِ تقسیماِت طبقاتی در نظام

ز ها، و ااجتماعی ، از محِل کار گرفته تا مدرسه
چگونگِی منجر شدِن این موضوع به ظلم به کارگراِن 

آگاه شوید. برای مثال، از پرداخت  ١سفیدآبی و یقهیقه
به  ٢یا عدِم پرداخت دستمزدِ کافی برای امرار معاش

پرسنل دانشگاه یا کالجِ خود آگاه شوید، و اگر این 
شود، این موضوع را ها پرداخت نمیدستمزد به آن

این کشور، سکوِت فراوانی پیراموِن  گوشزد کنید. در
مسائِل طبقه وجود دارد، بخشی از دلیل این امر، 
ایدئولوژیِ فرهنگی چیره است که ایاالت متحده را به 

                                                
اصطالحی است که در بعضی کشورها به کارکنان حقوق  سفیدهکارگر یق . ١

ای دفتری مانند مدیریت، فروش و ای یا نیمه حرفهبگیری که کارهای حرفه
 ی مستقیم اصطالحشود. این اصطالح ترجمهدهند، گفته میرا انجام می… 

ی بیستم در آمریکا که در اوایل سدهاست  white-collar workerانگلیسی 
سفید در واقع برای نشان دادن تفاوت این شد. اصطالح کارگران یقه رایج

) به وجود آمده که به blue-collar workerآبی (افراد با کارگران یقه
شود. در زبان فارسی دهند، گفته میکارگرانی که کارهای یدی را انجام می

اره در اش» کارگر«در اشاره به کارگران یقه سفید و » کارمند«ی ژهمعموالً وا
 شود.به کارگران یقه آبی استفاده می

2.  living wage 
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کند. سکوت را ای بدون طبقه معرفی میعنوان جامعه
 بشکنید.

با تمرکزِ روزافزوِن ثروت و قدرت در ایاالت متحده و 
د. طبقاِت پایین، کارگر و اقتصاد جهانی مخالفت کنی

هایی هستند که از متوسط رو به پایین، آخرین گروه
برند و اولین های اقتصادی سود میپیشرفت

هایی هستند که از رکود اقتصادی آسیب گروه
بینند. سیاستمداران و نامزدهای مشاغِل دولتِی می

مهم را تحت فشار قرار دهید تا دربرابرِ مسائل طبقه 
کنند، با آغاز از اعتراف به وجود این  گیریموضع

 مسائل.
و تالش برای محدود کردِن  ١ی رفاهگرانهبا برچیدنِ ستم

دسترسِی زنان به خدماِت بهداشِت باروری مخالفت 
 کنید.

پرده اعتراض کنید، هر جا که رخ به خشونت و آزار، بی
دهند، چه در خانه، چه در محل کار، و چه در می

 خیابان.

                                                
1.  welfare 
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اِت دولتی و خصوصی برای زناِن قربانِی خشونِت از خدم
مردان، حمایت کنید. برای کمک در مرکزِ بحراِن تجاوز 

وشتم محلی یا پناهگاهِ زناِن مورد ضرب ١جنسیِ 
ی دهندههای ارائه، داوطلب شوید. به گروه٢شدهواقع

ها مداخله و مشاوره با مرداِن خشن بپیوندید و از آن
 حمایت کنید.

ِ روشن و مؤثر، به صورت یاستبرای س های ضدِآزار
ها حمایت کنید. عمومی مطالبه کنید و از این سیاست

ها، مدارس، های ضدآزار در محل کار، اتحادیهسیاست
ای، مؤسساِت مذهبی، و احزاب های حرفهانجمن

ها، طور فضاهای عمومی مثل پارکسیاسی و همین
 روها، و مراکز خرید.پیاده

 یِ کنندههای ویدئویِی پخشو فروشگاه به سینماها
پورنوگرافِی خشن اعتراض کنید. این کار نیاز به بحث 

تنها استفاده از آزادیِ بیان برای  -ی سانسور ندارددرباره
ِ نقش پورنوگرافی در ظلم به زنان و بیان  برای ابراز

 چگونگِی احساس مخالفاِن پورنوگرافی دربرابرِ آن.

                                                
1.  rape crisis center (RCC) 
2.  battered-women’s shelter 
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های بنیادی و کل دادِن ارزشی چگونگِی شدرباره
اصوِل حامِی امتیازگونه به کار، تحصیل، دین و 

توانید ورودِ خانواده، سؤال مطرح کنید. برای مثال، می
های جنگِی نیروی نظامی یا سطوحِ باالی زنان به شاخه

ما بپذیرید. اما ش» پیشرفت«قدرِت شرکتی را به عنوانِ 
یابِی سازمان ی نتایجِ توانید دربارهچنین میهم

ِ کنترل،  مؤسساِت سیاسی و اقتصادی، حوِل محور
، و به تبع، رقابت و استفاده »قدرِت چیرگی«سلطه، 

از خشونت، برای افراد و جوامع، سؤاالت و تردیدهایی 
مطرح کنید. آیا اجازه به زنانی منتخب برای اشتراِک 

های ظالم با مردان، پیشرفت قدرِت کنترل بر نظام
 شود؟یمحسوب م

 کنند،گیری میاز افرادی که از مسیرهای بهینه کناره
پرده حمایت کنید. وقتی شاهدِ پذیرِش خطر توسط بی

که به صورت عمومی اعترض  -شویدشخصی دیگر می
 -کند و خواستار توجه به امتیازگونه و ظلم استمی

حالِی خود از عمل او را بعداً به منتظر نمانید تا خوش
به او ابراز کنید. انتظار برای تنها صورت خصوصی 

کند، اما برای شخص تر میشدن، کار را برای شما امن
ی کمی دارد. بیشترین نیاز به حمایت، در دیگر فایده
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زماِن خطر کردن است، نه پس از آن، پس منتظر 
ه ای کی رفتارِ شجاعانهنمانید. حمایِت خود را، به اندازه

  ۱۲ومی سازید.کنید، آشکار و عمحمایت می
از حق زنان و مردان در عشق ورزیدن به هر شخِص مورد 

ی . آگاهی دربارهشان حمایت کنیدانتخاب
را افزایش دهید.  ٢گراساالریو دگرجنس ١گراهراسیجنسهم

ی وضعیِت برای مثال، از مسئوالن و معلماِن مدرسه درباره
های محلی گرای دختر و پسر در مدرسهجنسآموزاِن همدانش

ها بخواهید که جویا شوند، دانند، از آنسؤال کنید. اگر نمی
آموزان تحت آزار، زیرا به احتمال قریب به یقین این دانش

دیگران هستند، در یکی از سرکوب و ظلم از جانب 
ی شان. هنگام بحث دربارهپذیرترین مراحل زندگیآسیب

ی ها و چه در بین دوستان، دربارهگرایش جنسی، چه در رسانه
ی مردانه سؤاالت و تردیدهایی مطرح ارتباِط آن با امتیازگونه

کنید. به یاد داشته باشید که برای پرسش سؤاالت، داشتِن 
 ی نیست.ها ضرورپاسخ آن

به چگونگِی تعامِل اشکال مختلِف ظلم با یگدیگر توجه کنید. 
برای مثال، در دروِن جنبش زنان، کوشش و تقالی بسیاری در 

                                                
1.  homophobia 
2.  heterosexism 
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ی مردانه و سایر اشکال ی میان امتیازگونهارتباط با رابطه
تماعی ی اجامتیازگونه، به خصوص اشکاِل مبتنی بر نژاد، طبقه

های است. فمینیستو گرایش جنسی، وجود داشته 
ی گرا) سفیدپوست که از طبقههتروسکشواِل (دگرجنس

باال هستند، به اتهاِم دنبال کردِن متوسط و متوسط روبه
مقاصدِ خود به قیمِت آسیب به زناِن فاقد امتیازگونه در 
موضوعاِت طبقه یا نژاد یا گرایش جنسی، مورد انتقاد قرار 

های ی سقفنی دربارهاند. برای مثال، ابراز نگراگرفته
های سطح باالی که مانِع ورود زنان به موقعیت ١ایشیشه

ایین ی پای هستند، کمک چندانی به زناِن طبقهشرکتی و حرفه
حمله به برخی از  چنین اولویت داشتنِ کند. هما کارگر نمیی

تر توسِط برخی اشکال اشکاِل ظلم یا ایجادِ عواقِب ظالمانه
 است. ال، مورد بحث بودهنسبت به سایر اشک

ی مردانه، تنها به علت تأکید کردِن ساز بودِن امتیازگونهمشکل
نیست، بلکه به علِت تشویق و ارزش  مردانهی آن بر سلطه

بخشیدن به کنترل و سلطه، به خودیِ خود، است.  فهِم این 
است.  ٢های پایان بخشیدن به این مشاجرهموضوع یکی از راه

های یکسانی حمایت از این دید، تمام اشکال ظلم از ریشه
                                                

 ی قبلصفحه سهمراجعه شود به پاورقی  . ١
 منظور نویسنده، بحث مطرح شده در پاراگراف قبلی است. . ٢



 ۱۴۰۰  ردادم||  شمششماره | | اقلیت و حاشیهگاهنامه  

٦٤ 
 

ها، گیرند، و هر کار ما برای درخواست توجه به این ریشهمی
کند. اگر مخالفت با اشکال امتیازگونه را تضعیف می یهمه

امتیازگونه تنها به عنوان قادر ساختِن برخی زنان به دریافت 
ً سهم بیشتر باشد، آن اهند خو» موفق«برخی زنان  گاه احتماال

شد، به قیمِت دیگرانی که به دلیل نژاد، طبقه، گرایش جنسی، 
و وضعیت معلولیت محروم هستند. چنین برهانی برای 

های عدالِت نژادی نیز قابل طرح است. اگر عدالِت جنبش
باشد  پوستینژادی به معنای ایجاد امکاِن پیشرفِت افرادِ رنگین

گاه به ظلِم نژادی برای اند، آنمندبهرهکه از موقعیتی خوب 
ی بنیادی را به عنوان اکثریت پایان نخواهدداد. اما اگر مسئله

یافته حوِل اصوِل سلطه و امتیازگونه ی سازمانجامعه هر
ِل نیازمندِ توجه ما به تمام اشکا آنگاه تغیرِ شناسایی کنیم، آن

ا د. اگر مسئله ر دهنامتیازگونه است که این اصول را ترویج می
گذاری کنیم، به حرکت در مسیری یکسان منتهی به درستی نام

ِ ما با نژاد باشد، چه جنسیت، چه  خواهیم شد، چه آغازِ کار
 داری.معلولیت، چه طبقه و چه نظام سرمایه

ترین اصوِل . این یکی از مهمبا سایر افراد همکاری کنید
گرفته تا  مشارکت در تغیر است. از گسترِش خودآگاهی

خطرپذیری، همکاری با افرادِ حامِی هدِف شما به طرزی 
ها ابی کتتوانند دربارهکارها میباورنکردنی اثرگذار است. تازه

وگو کنند و با سایرِ افرادِ متمایل به و مسائل، مطالعه و گفت
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درک و اقدام در برابر امتیازگونه و ظلم، تنها وقت بگذرانند. 
ی آگاهی بود های افزایندهن زنان در گروههای جنبش نویریشه

ها کمی بیش از تالش برای فهِم چگونگِی که اقداِم زنان در آن
ای پدرساالرانه بود. شان توسط جامعهشکل گرفتِن زندگی

شان چندان اثرگذار به نظر نرسد، ممکن بود در آن زمان اقدام
 اما اساِس تغیرِ اجتماعِی عظیم را بنا نهاد.

یگر چنین با شخصی دیگر در این مسیر، اشتراک کتابی ایقدمی د
ها و ی گروهوجو دربارهی آن است. یا پرسوگو دربارهو گفت
های محلی که بر مسائل امتیازگونه تمرکز دارند. در یک سازمان

تجمع شرکت کنید و خود را به اعضا معرفی کنید. پس از خواندِن 
میل ی آن یک ایبه نویسنده ای که دوست داشتید،کتاب یا مقاله

یا به انتشاراِت آن نامه ارسال کنید. ممکن است فکر کنید که 
ان شمند مزاحمنویسندگان دوست ندارند که خوانندگاِن عالقه

ً از آن ها استقبال شوند، اما درحقیقت، نویسندگان معموال
ر اام!) ارتباط برقر گونهدهند. (من اینها پاسخ میکنند و به آنمی

کنید. با سایرِ افرادِ شریک در این کار ارتباط برقرار کنید. هر کاری 
 انجام دهید تا به خود یادآور شوید که در این مسیر تنها نیستید.

تشکیل اتحاد بر مبنای تفاوت بسیار مهم است. این به چه 
اظهار دارد، یکی از  Paul Kivelطور که معناست؟ همان

برای  -فرادادن تمایل به گوشکلیدهایِ متحدی خوب بودن، 
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مثال، برای افرادِ سفیدپوست، گوش دادن به افراد رنگین 
ود ی خچه افراد از تجربهو اعتبار بخشیدن است به آن -پوست

البته، انجاِم این کار آسان نیست، زیرا ممکن  ۱۳گویند.می
ی های چیره دوست نداشته باشند که دربارهاست اعضای گروه

ی خود از افرادی بشنوند که بیشترین آسیب را از آن امتیازگونه
اند. شنیدِن خشم و شخصی قلمداد نکردِن آن امتیازگونه دیده

دشوار است، اما متحدان باید به انجام این کار راغب باشند. 
های دارای امتیازگونه، فهِم میزاِن چنین، برای اعضای گروههم

و شخصی قلمداد  هاهای فرودست به آنعدِم اعتمادِ گروه
لیست پیرو را جهت شناخِت  Kivelنکردِن آن نیز دشوار است. 

پوست از افرادِ سفیدپوست حدودیِ انتظاراِت افرادِ رنگین
تواند برای متحدان حوِل دهد (همین لیست میپیشنهاد می

 سایر اشکال تفاوت نیز استفاده شود):
 »احترام«
 »حمایت«
»                 ی ما اطالعات کسب کنیددرباره«
 »گوش فرادهید«
  »تصاحب نکنید«
 »فرضیات را ایجاد نکنید«
 »اطالعات فراهم آورید«
 »حامِی من باشید«



م؟یانجام ده میتوانیم یما چه کار  

 
٦٧ 

 

 »منابع«
                                                »  پول«فرض نگیرید که «

 »دانیدخوِب من را می
 »خطر کنید«
 »خود را به خطر اندازید«
»                   مسائل را شخصی قلمداد نکنید«
 »اشتباه کنید«

 به فرزنداِن خود»روراستی«و  »درک«آموزش 
 »با سایر افراد سفیدپوست صحبت کنید«

»                       ی نژادپرستی بیاموزیددرباره
            »              نظرات خود را ابراز کنید«ها و هلطیف«

 از خشِم من«»نظرها را قطع کنید
»                                               نهراسید از من نخواهید که«

 »صدای مردمم باشم
برای سفیدپوستان،  Kivelترین موارد در لیسِت یکی از مهم

. از جوانبی بسیار، صحبت با سایر سفیدپوستان است
های دارای امتیازگونه، ترین چالش برای اعضای گروهبزرگ

همکاری با یکدیگر برسر مسائل امتیازگونه است، نه تالش 
های فرودست. برای مثال، شاید برای کمک به اعضای گروه

توانند برای مخالفت با تبعیض ترین کاری که مردان میبزرگ
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ی پدرساالری سایر مردان دربارهجنسیتی انجام دهند، آموزِش 
و مقابله با سایر مردان درموردِ رفتار تبعیِض جنسیتی و 

تواند ی مردانه باشد. همین موضوع میواقعیت امتیازگونه
ی افرادِ نامعلول (سالم) در ارتباط با توانمندگرایی مطرح درباره

 در ارتباط گرا)جنسهتروسکشوال (دگری افرادِ شود، یا درباره
های دارای امتیازگونه، گراساالری. اعضای گروهبا دگرجنس

 Frederickی برای تبدیل شدن به یک متحد، باید جمله
Douglass بدون مطالبه، قدرت هیچ چیز «یاد آورند، که را به

، و وزِن خود را بر این مطالبه بیفزایند. »کندرا واگذار نمی
به مخالفت های چیره با امتیازگونه هنگامی که گروه

ها شان است. آنها فراتر از افزودن صدایخیزند، کار آنبرمی
 سازند،های چیره دشوارتر میچنین کار را برای اعضای گروههم

ها برای تغیر و قلمدادِ ی مردود شمردن درخواستدر زمینه
در » ١های موضوعِی ویژهگروه«ها تنها به عنوان اقداماِت آن

 .ضِع خودتالش برای بهبودِ مو
پرده و عمومی، کاری دشوار و پرخطر است، البته، اعتراِض بی

زیرا دریافت امتیازگونه، به داشتِن مقبولیت از جانب سایر 
های دارای امتیازگونه وابسته است. اما تالش برای اعضای گروه

                                                
1.  special interest group (SIG) 
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زمان، پایان دادن به امتیازگونه و حفظ امتیازگونه به صورت هم
 ممکن نیست.

وجوی دوست بودن به . در جستگرا نباشیددرونمنزوی و 
ی کوچک و تنِگ زندگِی معنای محدود کردِن تمرکزتان به دایره

های شخصی برای مسائل اجتماعی حلخود نیست. یافتِن راه
ها برایِ خود کافی نیست. بهبودِ عمِل خود و سپس و حفظ آن

قب های اجتناب از بدترین عواگیری برای یافتن راهکناره
امتیازگونه و ظلم در خانه و دروِن خود و قلمداد آن به عنوان 

پذیری کافی نیست. امتیازگونه و ظلم مشکالتی مسئولیت
های شخصی حل شوند. در یک حلهشخصی نیستند که با را

 ایپذیری به معنای عمل در محدودهی زمانی، مسئولیتنقطه
 ختن یک شخصِ تر است، حتی اگر این به معنای آگاه سابزرگ

دیگر از کارِ خود باشد. آغاز از خود معقوالنه است، اما پایان 
 اندازه اهمیت دارد.ندادن با خود به همان

 تر،یک راهِ خوب برای تبدیل تغیر شخصی به چیزی بزرگ
ی دههای تولیدکننپیوستن به سازمانی است که به تغیر نظام

مثال، اغلب است. برای امتیازگونه و ظلم اختصاص یافته
هایی دانشجویی دارند ها، سازماندانشگاه و کالج ١هایپردیس

                                                
1.  campus 
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که بر مسائل جنسیت، نژاد، گرایش جنسی، و معلولیت تمرکز 
هایی ملی وجود دارند که برای تغیر چنین سازمانکنند. هممی

های محلی یا ایالتی. برای کنند، اغلب از طریق شاخهتالش می
)، انجمن ملی پیشرفت NOW( ١انمثال، سازماِن ملِی زن

 ٣)، کنفرانس ملی اجتماع و عدالتNAACP( ٢پوستانرنگین
شناخته » ٤کنفرانس ملی مسیحیان و یهودیان«تر با ناِم (پیش

  ،٥گرایاِن زن و مردجنسمندِ ملِی همشد)، گروه هدفمی
ِ جنوبی سازمان ملی مردان مخالف با   ،٦مرکز حقوقِی فقر

ی جامعه  ،٨هابنیاد اکثریت فمینیست، ٧تبعیض جنسیتی
، کنفرانس رهبری مسیحیت ٩هدفمند ملی حق سقط جنین

 ١، انجمن آمریکایی افراد معلول١١، اتحادیه ملِی شهری١٠جنوبی

                                                
1.  National Organization for Women (NOW) 
2.  National Association for the Advancement of Colored 
People (NAACP) 
3.  National Conference for Community and Justice 
4.  National Conference of Christians and Jews 
5.  National Gay and Lesbian Task Force 
6.  Southern Poverty Law Center (SPLC) 
7.  National Organization for Men Against Sexism (NOMAS) 
8.  Feminist Majority Foundation (FMF) 
9.  National Abortion Rights Action League 
10.  Southern Christian Leadership Conference (SCLC) 
11.  National Urban League (NUL) 
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، شورای آمریکایِی ٢ایم)، هنوز نمردهAADP( ١معلول
های (برنامه ADAPT، ٤، انجمن ملی ناشنوایان٣نابینایان

 .٦)، و زباِن ابتدا افراد٥آمریکایِی معلولیت جهت حضورِ امروز
کننده است، مجدد به یاد آورید که اگر این حجم از اسامی گیج

 باشید. مجبور نیستیدچیز سروکار داشتهنیازی نیست با همه
ی ناممکِن متحول ساختن جامعه یا حتی خودتان را به وظیفه

که توانید انجام دهید، کاری است چه میخود محول سازید. آن
تر نمودِن ، با اطمینان از آگاهی به آسانآییداز پس آن برمی
 چهجهت فهم و عمل به آن -اکنون و در آینده–مسیر برای افراد 

جای شکست دادِن توانایی انجامش را دارند. بنابراین، به هاآن
یندیشید، نه پذیر بخود پیش از آغاز،  کوچک، ساده و انجام

بزرگ، قهرمانانه، و ناممکن. خود را با انتظارات ناممکن فلج 
به  توانندنکنید. اثرگذاری بسیار آسان است. اعماِل کوچک، می

اظهار  Edmund Burkeطور که نتایجِ عظیمی منجر شوند. همان
اه گدارد، اگر نیازِ اصلِی بقای بدی، انفعاِل افرادِ خوب باشد، آن

                                                
1.  American Association of Disabled Persons (AADP) 
2.  Not Dead Yet (NDY) 
3.  American Council of the Blind (ACB) 
4.  National Association of the Deaf (NAD) 
5.  American Disabled for Attendant Programs Today 
6.  people-first language (PFL) 
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چیز و چیز نیست، بلکه بین هیچچیز یا هیچبین همهانتخاب ما 
 است. چیزی

به افراد دیگر اجازه ندهید که استانداردها را برای شما تعیین 
 جا ادامه دهید.. از جایی که هستید آغاز کنید و کار را از آنکنند

 را تصور کنید، شانانجامتوانید واقعاً  از تماِم کارهایی که می
 یی کتابی دیگر دربارهاز مطالعه -کنید هایی تهیهلیست

ار یا کامتیازگونه گرفته تا پیشنهاد تغیر سیاست در محل
داری تا مطرح کردن مدرسه تا اعتراِض محکم به نظام سرمایه

ی شخِص مسئول نظافت سرویس بهداشتی در سؤاالت درباره
بندی کنید. با ها را بر اساس خطر آفرینی رتبهو آن -منزل

ها آغاز کنید و اهدافی معقوالنه تعیین کنید طرتریِن آنخکم
با »). پذیرفت؟چه خطر کوچکی را برای تغیر خواهم امروز(«

د توانید در لیست خوی بیشتر در خطرپذیری، میکسب تجربه
های توانید خود را به گامبه سمت باالتر حرکت کنید. می

ی قابل تان، هر چه که هستند، متعهد کنید، خطرهابعدی
برای  -هرچند به نظر کوچک -پذیرش، دستاوردهایی که راهی
کنند. مادامی که کاری انجام کمک به تعدیل شرایط ارائه می

 مند است.دهید، کار شما ارزشمی
ً شامل احساس گناه و در پایان، مسئولیت پذیری نباید  لزوما

د. کار کردِن خود باشسرزنش، تبرئه کردِن شخصی دیگر، یا گناه
سهیم  یپذیری تنها به معنی اعتراف به تعهد و وظیفهمسئولیت



م؟یانجام ده میتوانیم یما چه کار  

 
٧٣ 

 

شدن در پیدا کردن راهی است برای خروج از مشکلی که همه 
هایی سازنده برای عمل به این تعهد درگیر آن هستیم و یافتِن راه

مجبور نیستید برای کمک به وقوع تغیر، کاری  و وظیفه.
های امتیازگونه به هید. نظامدهنده انجام دالعاده یا تکانخارق

توانند فشارِ اقداِم تعداد مند باشند، نمیهر میزان هم که قدرت
 گذاریِ اینی نامزیادی از افراد را تحمل کنند، با آغاز از عمل ساده

 نظام به صورت عمومی و آشکار.
 تقدیر و تشکر

با آغازِ چاپ این کتاب، من به یاد تمام افرادی هستم 
که در کاری که منجر به نوشتِن آن شد، نقشی مهم 

، تشکر Annalee Johnsonایفا کردند. از خواهرم، 
کنم که کار تمرین پیرامون مسائل امتیازگونه را به می

من معرفی و من را به خطر کردن ترغیب کرد. از 
(که این کتاب به او  Jane Tuohyدوست و همکارم 

گزارم که بیش از هر است) بسیار سپاستقدیم شده
یم را هاکس به من بینِش چگونگِی استفاده از دانسته

های چنین فرصتدر فضای غیر دانشگاهی داد و هم
شماری را برای عمل در این راستا برای من فراهم بی

آورد. او یک الگو، منبعی از تأیید و حمایت،و برخی 
است در مباحث اوقات، رقیبی ارزشمند و متفکر بوده



 ۱۴۰۰  ردادم||  شمششماره | | اقلیت و حاشیهگاهنامه  

٧٤ 
 

مان از ها به کار بر روی درکداغی که ما از طریق آن
دهیم، در حالی که در میاین مسائِل دشوار ادامه 

 پیوندند.دنیای واقعِی زندگِی افراد به وقوع می
 نویسِ ی دستگزارم از بازبیناِن متعددِ نسخهسپاس

که باخورد و پیشنهادات  چاپ اوِل این کتاب،
، Leon F. Burrellای ارائه دادند، از جمله، متفکرانه

، دانشگاهِ Joan L. Griscom؛ ١دانشگاهِ ایالِت ورمانت
، دانشگاهِ ایالت Betsy Lucal؛ ٢ویلیام پترسون

، دانشگاهِ Tracy Ore؛ ٤، شهر ساوت بنِد٣ایندیانا
ایالت  ، دانشگاهFred L. Pincus؛ ٥ایالتِی سن کلو

، Sherwood Smith؛ ٧، شهرستان بالتیمور٦مریلند
، دانشگاه Robert L. Walshدانشگاه ایالت ورمانت؛ و 

، Estelle Dischگزارم از ایالت ورمانت. بسیار سپاس

                                                
1.  University of Vermont 
2.  William Paterson University 
3.  Indiana University 
4.  South Bend 
5.  Saint Cloud State University 
6.  University of Maryland 
7.  Baltimore County 



م؟یانجام ده میتوانیم یما چه کار  

 
٧٥ 

 

 Paula؛ ٢، شهر بوستون١دانشگاه ایالت ماساچوست
Rothenberg دانشگاه ویلیام پترسون؛ و ،Michael 

Schwalbe ِکه ٣ایالتِی کارولینای شمالی ، دانشگاه ،
 من را در تمامی نقاط درست به چالش کشیدند.

گزارم از بازبینان و سایرینی که چنین، عمیقاً سپاسهم
سازیِ چاپ دوم، پیشنهادات ارزشمندی در طی آماده

، Joanne Gallahaneگزارم از ارائه دادند. سپاس
Kathy Castania کرنل(برنامه ِ  Tracy)، ٤ی مهاجر

Citeroni ٥(دانشگاه ماری واشنگتن ،(Jane 
Marantz Connor ٦(دانشگاه شهر بینگهمتون ،(

Monica D’Antonio ٧(دانشگاه راتگرز ،(Rachel 
David شورالین(کالج منطقه ِ  Ann)، ٨ای شهر

Fischer ٩(دانشگاه جنوب ایلینوی ،(Nicole Grant 
                                                

1.  University of Massachusetts  
2.  Boston 
3.  North Carolina State University 
4.  Cornell Migrant Program 
5.  University of Mary Washington 
6.  Binghamton University 
7.  Rutgers University 
8.  Shoreline Community College 
9.  Southern Illinois University 
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 hanLori Handra)، دکتر ١(دانشگاه شمال کنتاکی
(دانشگاه  Andrea Herrera)، ٢(دانشگاه آکسفورد

 Brenda)، ٣شهر کلرادو اسپرینگز-ایالت کلرادو
Hubbard ٤(دانشگاه مرکزی واشینگتن ،(Stuart 

Johnston ٥(کالجِ لوتر ،(Elizabeth Locke 
 Betty Garcia Mathewson)، ٦(دانشگاه ناروپا
 Ted McNeilsmith)، ٧براکپورت-(دانشگاه سانی

(دانشگاه مرکز  Joan Morris(کالج ایالتی آدامز)، 
(دانشگاه ایالت  V. Spike Peterson)، ٨فلوریدا
(کالج صلیب  Robert A. Principe)، ٩آریزونا

-(دانشگاه ایالت کلرادو Dena Samuels)، ١٠مقدس
(دانشگاهِ  Carole Sheffieldشهر کلرادو اسپرینگز)، 

)، ١(دانشگاه براون Laura Szalachaویلیام پترسون)، 
                                                

1.  Northern Kentucky University 
2.  Oxford University 
3.  Colorado University-Colorado Springs 
4.  Central Washington University 
5.  Luther College 
6.  Naropa University 
7.  SUNY-Brockport 
8.  University of Central Florida 
9.  University of Arizona 
10.  College of the Holy Cross 
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)، ٢(دانشگاه هالینز Susan L. Thomas)، ١براون
Helen Turnbull  ٣(شرکتHuman Facets ،(Leah 

Ulansey و ٤ی مریلند(کالج هنری مؤسسه (Janice 
R. Welsch بسیار ٥(دانشگاه غرب ایلینوی .(

(دانشگاهِ ایالتِی  Michael Schwalbeگزارم از سپاس
(دانشگاه  Marshall Mitchellکارولینای شمالی) و 

ی ی دقیق نسخه) به خاطر مطالعه٦ایالتی واشینگتن
به  Marshallشده، و به عالوه، از نویِس بازبینیدست

های بسیارش در بازکردن چشمان من به علت تالش
 .٧معلولیت (سالمت)ی عدمِ روی امتیازگونه

ً سپاسهم های گزاری کنم از نسلچنین مایلم عمیقا
وران و نویسندگانی که شجاعت، بینش و دانش گران،کنش

های من را پیرامون این شان، بنیادِ اغلب دانستهکوشیسخت
 Peggy McIntoshاست. تشکر فراوان از مسائل ایجاد کرده

                                                
1.  Brown University 
2.  Hollins University 
3.  Human Facets Inc. 
4.  Maryland Institute College of Art 
5.  Western Illinois University 
6.  Washington State University 
7.  Nondisability privilege 
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یِ سازاش کمک بسیاری کرد به روشنکه کارهای پیشگامانه
انی دگدرِک ما از مفهوِم امتیازگونه. و در مورد آن دسته از نویسن

چنان دور ای آنی من با کارشان در گذشتهکه مواجهه
ی شان به صورت ناخودآگاه به مجموعهاست که بصیرتبوده

توانم قدردانی است، تنها میمن وارد شده» دانش عمومیِ «
شان کنم و عذرخواهی کنم به علت ناتوانی در خود را تقدیم

 ها.انتساب مناسب به آن
در  نظیرِ تهیه و ویراستاریم از پرسنِل بیگزاری کنمایلم سپاس

شان در چاپ اول. به خاطر زحمات ١شرکت انتشارات میفیلد
 Sherithبرای چاپ دوم، مایلم تشکر کنم از ویراستارم، 

Pankratzاش به این کتاب و ، به خاطر ایماِن همیشگی
گزارم از دستیار ویراستاری حمایت مستمرش از کار من. سپاس

Trish Starnerنویس را ی دست، و تیم تهیه که نسخه
، Mel Valentine -متخصصانه به سمت چاپ هدایت کردند

، سرپرست تولید؛ و Tandra Jorgensenویراستار تولیدی؛ 
Preston Thomas.مدیر طراحی ، 

سنگر، همدم روحی، مانده است برای همقدردانِی عمیقم باقی
ی به خاطر همه، Nora L. Jamiesonام، و یار زندگی

هایش برای پرورش، به چالش کشیدن، و حمایت از تالش

                                                
1. Mayfield Publishing Company 
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ی دروِن من، به خاطر تمام لحظاتی که او بینش نویسنده
ی من را حفظ کرد، و به خاطر الگوی شجاعت و خرد شدهگم

ً به هر دوی این  بودن در رویارویی با جهانی که شدیدا
 خصوصیات نیازمند است.

 
 منابع

پوست در های سیاهی بچهچرا همهر این باره، کتاِب . برای بحث د۶
 Beverly Danielرا ببینید، از نویسنده  ١اند؟غذاخوری کنار هم نشسته

Tatum. 
، ٢ساختار اجتماعِی سفیدی، کتاِب Ruth Frankenberg. نویسنده ۷

 ی اصلی دارای سبک خوابیده (ایتالیک).، در نسخه۴۹ی صفحه
 .٣مانحدِ موفقیت، کتاِب ght EdelmanMarian Wri. نویسنده ۸
 
 

 توانیم انجام دهیم؟: ما چه کاری می۹فصل 
کتاِب خلقِت زن: تکامل جنسی و ، Elizabeth Fisherنویسنده  .۱

)؛ Hill-McGraw ،۱۹۷۹(نیویورک: انتشارات  ٤گیریِ جامعهشکل

                                                
1.  Why Are All the Black Kids Sitting Together in the 
Cafeteria? 
2.  Social Construction of Whiteness 
3.  The Measure of Our Success 
4.  Woman’s Creation: Sexual Evolution and the Shaping of 
Society 
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(نیویورک:  ١خلِق پدرساالری، کتاِب Gerda Lernerنویسنده 
 ) را ببینید.۱۹۸۶، ٢انتشارات دانشگاه آکسفورد

همین است هنگامی که قدرِت مردانه را  Warren Farrellمنظورِ  .۲
کند. در این مورد، او درست ای و خیالی توصیف میافسانه

(نیویورک: انتشارات  ٣ی قدرت مردانهافسانهگوید. کتاِب می
Berkley Books ،۱۹۹۳.را ببینید ( 

تغیرات عقاید مردان در ایاالت «ی ، مقالهJ. R. Wilkieسنده نوی .۳
ژورناِل » ،۱۹۸۹-۱۹۷۲، ٤آوریِ خانوادهی نقش نانمتحده درباره

 .۷۹-۲۶۱): ۱۹۹۳( ۲، شماره ۷٥جنسیت و جامعه 
۴. Thomas S. Kuhn بیان کالسیک چگونگِی رخداد این واقعه را ،

انتشارات دانشگاه (شیکاگو:  ٦های علمیساختار انقالبدر کتاب 
 ) آورده است.۱۹۷۰، ٧شیکاگو

های به باد دست، کتاب Bonaro W. Overstreetنویسنده  .۵
 .۱۵)، صفحه Norton ،۱۹۹۵(نیویورک: انتشارات  ٨سپرده

به خاطر پیشنهاد اضافه  Joanne Callahanگزارم از سپاس .۶
 کردن این بخش.

                                                
1.  The Creation of Patriarchy 
2.  Oxford University Press 
3.  The Myth of Male Power 
4.  Changes in U.S. Men’s Attitudes Towards the Family 
Provider Role 
5.  Gender and Society 7 
6.  The Structure of Scientific Revolutions 
7.  University of Chicago Press 
8.  Hands Laid Upon the Wind 
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توسط » ،١تجنایات علیه بشری«باره، برای مطالب بیشتر در این .۷
Ward Churchillی ، مجلهZ ۶۴۷-۴۳)، صفحات ۱۹۹۳(مارس  ٢ 

نژاد، طبقه، و جنسیت، چاپ را ببینید. بازچاپ شده در کتاِب 
)، Wadsworth ،۲۰۰۴: انتشارات ٤(بلمونت، کالیفرنیا ٣پنجم

 Patriciaو  Margaret L. Andersenتوسط  ۴۴۶-۴۳۹صفحات 
Hill Collins. 

کار موفق سی: افراد آرام و محافظهخشونت و قدرت سیا« .۸
شناسی روانی ، مجلهWilliam A. Gamsonاز » ،٥نخواهندشد

 .۴۱-۳۵)، صفحات ۱۹۷۴(ژوئیه  ۸٦امروز 
را  PBSی باره، مستندِ عالِی شبکهبرای مطالب بیشتر در این .۹

پوستان آمریکا ببینید، با ناِم ی جنبش حقوق مدنی سیاهدرباره
 .٧ها به جایزهچشم

، ٨۱۹۷۰-۱۹۳۰گریِ سیاه ی طغیانفرآیند سیاسی و توسعهکتاِب  .۱۰
، (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، Doug McAdamاز 

۱۹۸۲.( 

                                                
1.  Crimes Against Humanity 
2.  Z Magazine 6 
3.  Race, Class, and Gender 5th edition 
4.  Belmont, California 
5.  Violence and Political Power: The Meek Don’t Make it 
6.  Psychology Today 8 
7.  Eyes on the Prize 
8.  Political Process and the Development of Black 
Insurgency 1930-1970 



 ۱۴۰۰  ردادم||  شمششماره | | اقلیت و حاشیهگاهنامه  

٨٢ 
 

) از ۱۸۵۷اوت،  ۴( ١ی آزادیِ هندِ غربیسخنرانی در مقابل جامعه .۱۱
Frederick Douglass ٢زندگی و آثار فردریک داگالس، در کتاِب ،

 ۴۳۷ی ، صفحهPhilip S. Fonerویراستاری شده توسط 
 ).International Publishers ،۱۹۵۰(نیویورک: انتشارات 

به خاطر آگاه ساختِن من از  Joanne Callahanگزارم از سپاس .۱۲
 این مسئله.
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