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 سخن اول
 از کتاب هارم و پنجمچفصل  در این شماره از گاهنامه آراشما، 

و در  نیاز ا شیپ .شودمینتشر م ١»امتیازگونه، قدرت و تفاوت«
ول و دوم و سوم و نیز فصل اآراشما، فصل  های پیشینشماره

ن آلن جانسواین کتاب نوشته منتشر شده است. نهم کتاب 
که مطالعات  شناس فقید امریکایی استنویسنده و جامعه

 ها و نیز مسائل جنسیتی داشته است.ای در زمینه اقلیتگسترده
ا ب کامل گفتگومتن نیز  بخش دوم این شماره از مجله آراشما رد

 . ناصرتشر شده استناصر فکوهی درباره مساله زبان مندکتر 
 حقوقکوشد تا فکوهی از جمله دانشگاهیانی است که می

کلمات و های زبانی در ایران را به رسمیت بشناسد. ابته اقلیت
 چنان می تواند مورد انتقاد باشد.همگیرد میاو به کار  تعابیری که

                                                
1. Johnson, Allan G. Privilege, Power, and Difference. Second 
edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2006. 
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  ۴فصل 
 »قدرت و تفاوت ازگونه،یامت«کتاب 

 گونهگیری امتیاز شکل
 آلن جانسون

 
 

های اجتماعی مربوط است، نه بندیطبقه به گرچه امتیازگونه
آن  دیگران با نوع برخوردشاناین مردم هستند که با اما افراد، 

آورند. امتیازگونه تقریبا همیشه با نوعی را به وجود می
لیل با مردم صرفاً به د برابربه عبارت دیگر، رفتار نا و ،تبعیض

رفتار ١.اص همراه استی اجتماعی خطبقه یک به تعلق داشتن
، به حفظ تبعیض آمیز چه آگاهانه و چه ناآگاهانه انجام شود

اولویت  برای مثال، دادن کند.می کمک های امتیازگونهسیستم

                                                
نوشته جان اف. داویدیو و ساموئل » تعصب، تبعیض و نژادپرستی«به  . ١

 ) مراجعه کنید.١٩٨٦ال. گارتنر (اورالندو، فلوریدا: انتشارات آکادمیک 
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 هایها و دانشگاهکالج نالتحصیالفارغ فرزندان به پذیرش
ترجیح کودکان آنان تبعیض آمیز است، زیرا  عملیک  متازم

 یهگونها به امتیاز به دیگران بدون در نظر گرفتن توانمندی
. به همین ترتیب، امتناع از پذیرش بخشدنخبگی تداوم می

و باعث تداوم ، رودآموزان یهودی تبعیض به شمار میانشد
 شود. مظلومیت آنان نسبت به غیر یهودیان می

تفکر و احساس ما  وعها به نتبعیض نیز همانند سایر رفتار
تعصب نقش  ضمن این که، استی مردم مربوط درباره

تعصب موضوع  ١کند.قدرتمندی در این زمینه بازی می
را شامل میاحساسات هم عقاید و  ه همکای است، پیچیده

هایی است که عبارت از ارزشتعصب نژادی ، برای مثال، شود.
 معتقد استداند و تر از رنگین پوست میرا بر  پوست سفید

 شامل احساسات منفیترند. عالوه براین سفیدها باهوش
 نسبت به ، ترس، تنفر، و مانند آنخصومت، تحقیرمانند 

احساسات مثبت (یا حداقل خنثی) رنگین پوستان و در مقابل 
. بنابراین تعصب نیروی شودمی نسبت به سفیدپوستان

                                                
س رک: انکر بوکنوشته گوردن دبلیو. آلپورت (نیویو» ماهیت تعصب«  . ١

 تعصب،«های کالسیک در زمینه تعصب است. به ) یکی از پژوهش١٩٥٨
نوشته جان اف. داویدیو و ساموئل ال. گارتنر؛ و » تبعیض و نژادپرستی

نوشته دنیال جیوسفی (نیویورک: انکر بوکس » تعصب: دیدگاهی کلی«
 ) نیز مراجعه کنید.١٩٩٣
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آمیز را تشدید کرده و آن را که رفتار تبعیضقدرتمندی است 
 کند. به شکلی منطقی توجیه می
افکار، احساسات و رفتار از طریق به این ترتیب، امتیازگونه 

 رو گرداندن یک تاگرفته از خصومت آشکار و  شدهجاد ای مردم
از عالوه براین، ١کند.نامحسوس، به اشکال مختلف بروز می

                                                
ای امتیازگونه برای زنان، های بسیار زیادی در زمینه بهپژوهش . ١

انجام شده است. مثال به  یهای نژادی و اتنیکهمجنسگرایان و اقلیت
نوشته جون » پسران قدیمی، زنان جدید: آزار جنسی در محیط کار«

مدارس چگونه دختران را فریب «)؛ ١٩٩٣آبرامسن (نیویورک: پریگر 
کرده (واشنگتن: انجمن نوشته انجمن آمریکایی زنان تحصیل» دهندمی

تقاضای خیالی شویم: نجات داده نمی«)؛ ١٩٩٢کرده آمریکایی زنان تحصیل
)؛ ١٩٨٧نوشته درک بل (نیویورک: بیسیک بوکس » برای عدالت کیفری

نوشته درک بل » هایی در انتهای چاه: ماندگاری نژادپرستیصورت«
پوست: مواجهه با خط نخبگان سیاه«)؛ ١٩٩٢(نیویورک: بیسیک بوکس 

نوشته لوییس بنجامین » ومیش قرن بیستمتبعیض نژادی در گرگ
» رازهای عمومی: آزار جنسی در مدارس ما«)؛ ١٩٩١هال -سلن(شیکاگو: ن

نوشته مرکز تحقیقات زنان (ولزلی، ماساچوست: مرکز تحقیقات زنان 
 نوشته» وسواس: تامالتی درباره استبداد ظرافت«)؛ ١٩٩٣دانشگاه ولزلی 

خشونت علیه مردان و زنان «)؛ ١٩٨١کیم چرنین (نیویورک: هارپر اند را 
ته دیوید گری کامستاک (نیویورک: انتشارات دانشگاه نوش» همجنسگرا

، زنان«نوشته کاس؛ » خشم یک طبقه صاحب امتیازگونه«)؛ ١٩٩١کلمبیا 
نوشته انجال وای. دیویس (نیویورک: رندم هاوس » نژاد و طبقه اجتماعی

به «)؛ ١٩٧٤نوشته آندرا دورکین (نیویورک: داتن » نفرت از زنان«)؛ ١٩٨١
نوشته باربرا » سال مشاوره کارشناسان درباره زنان ١٥٠خاطر خودش: 

های تبعیض«)؛ ١٩٧٨ارنریش و دیدر اینگلیش (نیویورک: انکر بوکس 
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ین نوشته سینثیا فوش اپست» فریبنده: سکس، جنسیت و نظم اجتماعی

زدن: جنگ پنهان پس«)؛ ١٩٩٠(نیوهیون، کانتیکت: انتشارات دانشگاه ییل 
زندگی با «)؛ ١٩٩١سوزن فلودی (نیویورک: کراون نوشته » علیه زنان آمریکا

 فراتر از قدرت: درباره مردان، زنان«نوشته فیگین و سایکس؛ » نژادپرستی
جنگ «)؛ ١٩٨٥نوشته مریلین فرنچ (نیویورک: سامیت بوکس » و اخالق

عبور: «)؛ ١٩٩٢نوشته مریلین فرنچ (نیویورک: سامیت بوکس » علیه زنان
نوشته کرل بروکس گاردنر (برکلی: » میجنسیت و آزار جنسی عمو
دو ملیت: سیاه و سفید، مجزا، «)؛ ١٩٩٥انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 

تغییر دوم: «)؛ ١٩٩٢نوشته اندرو هکر (نیویورک: اسکریبنر » دشمن، نابرابر
نوشته آرلی هاشیلد (نیویورک: » والدین کارمند و انقالب در خانه

پوست و زن نیستم: زنان سیاه مگر من«)؛ ١٩٨٩وایکینگ/پنگوئن 
)؛ ١٩٨٨اند نوشته بل هوکس(بوستون: انتشارات ساوث» فمینیسم

پوست و خواهران قدیمی: زنان سیاه«نوشته بل هوکس؛ » حاضرجوابی«
)؛ ١٩٩٣اند نوشته بل هوکس (بوستون: انتشارات ساوث» خودبازیابی

 .نوشته فرن پی» گزارش هاسکن: سرکوب جنسی و جنسیتی زنان«
المللی هاسکن ویرایش چهارم (لکسینگتن، ماساچوست: شبکه اخبار بین

ر شب را بازیاب: نظ«نوشته کیول؛ » از بین بردن نژادپرستی«)؛ ١٩٩٤زنان 
)؛ ١٩٨٠نوشته الرا لدرر (نیویورک: مارو » زنان درباره پورنوگرافی

تنها «نوشته لرد؛ » خواهر بیگانه«نوشته لوربر؛ » های جنسیتتناقض«
کینن (کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد نوشته کثرین ای. مک» هاواژه

نات نوشته براین مک» مشکالت همجنسگرایان در محیط کار«)؛ ١٩٩٣
های ام: یادداشتپلی به گذشته«)؛ ١٩٩٣مارتین (نیویورک: انتشارات سن

رک: ونوشته شری موراگا و گلوریا آنزالدوا (نیوی» پوست افراطیزنان رنگین
نوشته » هاقدرت عاج: آزار جنسی در دانشگاه«)؛ ٢٠٠٢انتشارات ثرد وومن 

)؛ ١٩٩٠میشل ای. پلودی (آلبانی: انتشارات دانشگاه دولتی نیویورک 
نوشته سوزن فر » همجنسگراهراسی: اسلحه تبعیض جنسیتی«

نوشته » زنان متولدشده«)؛ ١٩٨٨(اینورنس، کالیفرنیا: انتشارات شاردن 
استثمار جنسی: تجاوز، «)؛ ١٩٧٦ریش (نیویورک: نورتن ایدرین 
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 ی و غذایگبرای زند مناسب مکانی برخورداری ازروح و جسم تا 
که  آنطور. کنددر سطوح مختلف عمل میبرای خوردن  کافی

جو فیگن و ملوین سایکز جامعه شناس در کتابشان با عنوان 
که  ،هامتیازگونپیامدهای کنند، عنوان می زندگی با نژادپرستی

هم با گذشت زمان رساند، و در لحظه آسیب میهم به مردم 
بر درک آنان از بر رفتار  عالوهشود تا جایی که انباشته می

ه ی زیسته شکل تجربهباید ب ،گذاردخودشان و زندگی تأثیر می

                                                
ی. نوشته داینا ا» سوءاستفاده جنسی از کودکان و آزار جنسی در محیط کار

سازی خشونت: جذاب«)؛ ١٩٨٤اچ. راسل (بورلی هیلز، کالیفرنیا: سیج 
نوشته داینا ای. اچ. راسل » های فمینیستی درباره پورنوگرافیدیدگاه

شکست در برقراری عدالت: «)؛ ١٩٩٣ارات کالج تیچرز (نیویورک: انتش
نوشته مایرا سدکر و » دهندمدارس آمریکایی چگونه دختران را فریب می

زن تحقیرشده: تجاوز آشکار «)؛ ١٩٩٤دیوید ام. سدکر (نیویورک: اسکریبنر 
هوای سرد «)؛ ١٩٩٦دی نوشته پگی ریوز سندی (نیویورک: دبل» در دادگاه

نوشته برنیس سندلر، لیسا ای. » بهبود آموزش زنان کالس: راهنمای
)؛ ١٩٩٦سیلوربرگ و رابرتا ام. هال (واشنگتن: انجمن ملی آموزش زنان 

 نوشته مریلین» کردند: اقتصاد جدید فمینیستیاگر زنان حساب می«
» تصاویر نژادپرستی سفید«)؛ ١٩٩٠فرنسیسکو: هارپرکالینز وارینگ (سن

نوشته کورنل وست (نیویورک: وینتیج » است نژاد مهم«نوشته ولمن؛ 
افسانه زیبای: چگونه تصاویر زیبایی علیه زنان استفاده «)؛ ١٩٩٣

کمد شرکت: زندگی «)؛ ١٩٩١نوشته نایومی وولف (نیویورک: مارو » شوندمی
نوشته جیمز وودز و جی اچ. لوکس » ای مردان همجنسگرا در آمریکاحرفه

 ).١٩٩٣(نیویورک: انتشارات فری 
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ی افراد را به نوعی همهامتیاز گونه به هر ترتیب،  ١.درک شود
 سازد.درگیر می

 
 از آن طرد و بدتر، سازیمحرومگیری،کناره

ی نیاز به دیده به اندازه از بین نیازهای انسان تعداد معدودی
 دیگران اهمیت شدن، به حساب آمدن و پذیرفته شدن توسط

توجهی قرار گرفتن و نادیده گرفته دارد. به همین دلیل مورد بی
تلقی و مرگ اجتماعی  اتترین تنبیهدردناکاز جمله  شدن

حساب آمدن  لذا، تعجبی ندارد، که مقبولیت و به. شودمی
آیند. برای این که بدانید بعاد اصلی امتیازگونه به شمار میا

 د افراد احساسنشوباعث میرفتارهایی که به چطور، 
اشته دیا عدم تعلق و بیگانه بودن ارزشمند بودن  و یتمحبوب
 :توجه کنید ،باشند

 ت کردن با افراد به آنها آیا در زمان صحب
 کنیم.نگاه می

  با ورود اشخاص به اتاق به آنانآیا 
خیره  آنهایا به  ،نیمز لبخند می

 تو«، خواهیم بگوییم، گویا میشویممی
مانی که در ز یا » کنی؟می اینجا چکار

                                                
 .١٧-١٥نوشته فیگین و سایکس ص. » زندگی با نژادپرستی«  . ١
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حال توضیح مطلبی هستند، با گفتن 
و آنان را مجبور هیس کالمشان را قطع 

 .کمتر صحبت کنند کنیم،می
  کنیم و دیگران گوش می سخنانبه آیا

ه کسی بتوجهمان را دهیم، یا پاسخ می
کنیم؛ آیا میمعطوف دیگر یا چیز دیگری 

شان آشنا ایی که برایی چیزهدرباره
مطالبی یا به  کنیم،است صحبت می

 پردازیم.می و غریبعجیب 
  اذعان داریم و آن را تفاوت  به وجودآیا

کنیم که پذیریم، یا طوری رفتار میمی
به صورت  مثل ما هستند، یا یا گویا همه

 ما باشند. باید مثل پیش فرض
  طوری یا  توجه داریم، حضور افراد بهآیا

گویا آنجا نیستند؛ آیا  کنیم کهرفتار می
دهند یا میمیزمانی که چیزی به ما 

از تماس دستمان با آنها خودداری گیرند 
حال آنها مراقب کنیم؛ چقدر می

 .هستیم
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  یا فاصله گرفتن یا آیا با تغییر مسیر
از  حتی رفتن به طرف دیگر خیابان

 .رویمبرخورد با دیگران طفره می
 ی موفق برا الزم آیا مقررات غیر رسمی

 اب را پیش رفتنبودن، تعلق داشتن یا 
در ، یا گذاریمدر میان میتازه واردان 
سطحی و بی  در مورد مطالبحضور آنها 

 .کنیمصحبت میاهمیت 
 افراد را به منزلمان یا  برای رفت و آمد آیا

 کنیم.بیرون دعوت میجایی در 
  سالم و احوالپرسی  مردم محلبا آیا

 .کنیممی
بدون  بی ارزش شمردن ، طرد ومحروم سازیگیری، کناره

 ،دافتاغلب به شکلی اتفاق می قصد قبلی برای آسیب زدن و
 ؛شوندمتوجه آن می اش را دارند،که تجربه که تنها افرادی
ی تغییر مسیر نگاه، کنار تواند به اندازهمیضمن این که 

غیر محسوس باشد.  تغییر موضوع صحبتکشیدن یا 
افراط یا ») آهان، خوب(«سطحی  تحسینتواند به شکل می

که نشان باشد، !» زنیخوب حرف میوااای، تو واقعاً (« آمیز
اید. متعجب شدهفرد  حد انتظار فراتر از عملکرددهد از می
که آیا  ،باشداز اشخاص تواند پرسیدن مکرر این سؤال می
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د تر از آنناحمق گویا به نظرتان، دنشومتوجه منظور شما می
تواند استفاده از را درک کنند. می تانکه همان بار اول کالم

 دیوشنایی و سفیمنفی و رو سیاهی به عنوان  تصاویر تاریک
به » گی«یا » queer«های واژهیا استفاده از  به عنوان مثبت

ای برای به عنوان استعاره» داشتندل «یا  توهینعنوان 
 به جایبه ظاهر یک زن  بیشتر تواند توجهت باشد. میشجاع

. انجام همین کار باشد هب ویتوانایی یا شخصیت او و تشویق 
 ی مردم مسیحیی تصور این که همهزهاند به انداتومی
راحت باش (« هتروسکشوالیا ») کریسمس مبارک(«

 *ها باال روندتوانند از پلهمییا هستند، ») زن/شوهرت را بیاور
زن سفید توجهی تواند به سادگی بیباشد. می خردانهبی

که جسی جکسون، کاندیدای سیاه پوست و  ،پوستی باشد
خوش لباس ریاست جمهوری را که در هتلی در نیویورک به 

 هلاو کمک کرده بود، با باربر هتل اشتباه گرفت و او را 
شوخی به نظر در ظاهر تواند گفتن چیزی که می١.داد
 ، باشدعزت نفس پایین است یاما در واقع نشانه ،رسدمی

                                                
نوشته والت هرینگتن در » جمهور آمریکای سیاهدر سفر با رییس« . ١

 .١٩٨٧ژانویه  ٢٥نشریه واشنگتن پست در 
 * آزمون تست سالمت قلب
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 معلولیت ،بودن گی ،بودن صرفاً به دلیل زنکه در آن افراد 
 شوند.می طردیا رنگین پوست بودن 

ً نامحسوس است، ولی گاهی نیز نژادپرستی  گرچه غالبا
ی تههای شکسصلیب به شکل تصاویر کامالً تعمدیآشکارا و 

خطوط کج و معوج با که  اینژادپرستانه جمالتو  آلمان نازی
 هاینامه ،اندنقش بستههای دانشجویی خوابگاه روی دیوار

آسیایی ارسال دانشجویان آمریکایی برای تنفرآمیزی که 
زدن در  در زمان قدم به آناناب آب دهان پرت ،شودمی

فضای سبز مقابل در  های سوختهصلیبی دانشگاه، محوطه
 هکه به تازگی به محل تباری های آفریقاییآمریکایی منازل

های سوخته و ویران و کنیسهکلیساها ،اندنقل مکان کرده
های آنها شکسته و پراکنده هایی که سنگشده و قبرستان

همچنین زمانی نژاد پرستی . شودمشاهده می ،شده است
 نکارگزار امالک و مستغالت رنگین پوستاکه  ،افتداتفاق می

 زمانی که و ،کندمی دور را از محالت سفیدپوست نشین
بدون هیچ شایستگی به سفیدپوستان وام  متصدی بانک

به سیاه  دادن رهن و وام تجاریاز  دهد، در حالی کهمی
 شودباعث می و به این ترتیب،کند، خودداری می پوستان

سیاه پوستان با بیشترین تبعیضات اقامتی در ایاالت متحده 
دهند، نقل و میهای زیادی نشان پژوهش. مواجه باشند

انتقال جغرافیایی اساس تحول اجتماعی و کیفیت بهتر زندگی 



ازگونهیامت یریگشکل  

 
١٥ 

 

ها اغلب قابل محاسبه عدالتیبیپیامدهای این است، لذا 
نوع دسترسی به نقش مهمی در . محل زندگی افراد نیست

و کیفیت خدمات اجتماعی (مدرسه، خدمات مشاغل 
ر اثر گذاری ببهداشتی، خیابان، دفع زباله) و توانایی برای 

 توجهیبیو  رحمیبینژادپرستی در خشونت،  ١حکمرانان دارد.
ه بو بازرسی اتومبیلتان  ایستپلیس در زمان بحران یا در 

) دیده سیاهپوستان(رانندگی » DWB « خاطر نقض قانون
ان به پسر  شود. در جایی که والدین سیاه پوست مجبورندمی

به هر قیمتی از پلیس دوری کنند، و در  نوجوان خود بیاموزند
هایشان را باز صورت مواجهه با آنها هرگز فرار نکنند، دست

برای مشکوک شدن به دست  ایبهانه چوقتینگه دارند، ه
 آزادانه و سایر کودکان به عبارت دیگر، هرگز مانند و ندهند،

» یاهس«یواژهدر رد پای نژادپرستی رفتار نکنند. ترس  بدون
با یا  شود،شنیده میدر گذر از یک پیاده روی شلوغ که 

روی دیوارهای توالت عمومی کج و معوج دستخطی زشت و 
ا ب و در بیلبوردهای تبلیغ مبارزهشود، دیده مینوشته شده 

 آمریکاییکه محالت طبقات پایین و کارگر سیگار و الکل 

                                                
ته نوش» آپارتاید آمریکایی: تبعیض نژادی و ایجاد طبقه پایین«به  . ١

سی و ننسی ای. دانتن (کمبریج، ماساچوست: انتشارات داگلس اس. م
 ) مراجعه کنید.١٩٩٨دانشگاه هاروارد 
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اگهان ن خالی در جایی که آپارتمان ،انددف گرفتهآفریقایی را ه
رزرو هتل در صورتی که یک رنگین مسئول و ، شودنایاب می

پوست خواهان اقامت باشد، ناگهان به طرزی اسرارآمیز 
  شود.ناپدید می

این های آفریقایی برای آمریکاییی این موارد پیامد همه
احساس همیشگی است که بر مبنای نژادشان مورد قضاوت 

ً اشتباه و گیرند، و اشتباهات و شکستقرار می ها صرفا
هر تأییدی م«را دارند که  پتانسیلشکست نیستند،  بلکه این 

پستی نژادی بیشتری که به آنان نسبت داده باشند بر 
 هک ای است،نژادپرستی به معنی زندگی در جامعه ١».شودمی

ن رنگیسفیدپوستان  سازد، برای این کهزمینه را فراهم می
گیرند، برا نادیده  یشانهابهترین ها بدانند ورا بدترینپوستان 

ای که هر روز باید برای کسب مقبولیت در آن جنگید. جامعه
همیشگی، » احساس اقلیت«نژادپرستی یعنی داشتن 

یک ت، و احتمال خصوم به دلیل» مراقبت مادام العمر«
این که آیا سفیدپوستان حق دارند برای  چالش همیشگی

  ٢.تردید داشته باشند

                                                
نوشته کالد ام. استیل در » پوستهای سیاهنژاد و آموزش آمریکایی« . ١

 .٧٣ص.  ١٩٩٢نشریه ماهانه آتالنتیک در آوریل 
زندگی با «؛ و ٢٠نوشته بنجامین ص. » پوستنخبگان سیاه« . ٢

 .٢٥نوشته فیگین و سایکس ص. » ینژادپرست
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کودکان  حقوق مارتین رایت ادلمن سیاه پوست طرفدار
در آمریکا واقعاً طاقت فرسا  سیاه پوست بودن«نویسد، می

نظر جسمی، روانی و  ازبه خاطر رنگ پوستتان  شما، است
 ١.»هیچ آرامشی نداریدی عاطف

های زندگی« ،گویدسیاه پوست دانشگاه می یکی از اساتید
 ی کوچک و بزرگوقایع مکرر روزمره به دلیلسرشار از ناامیدی 

ی آمریکا را به ما یادآوری ناخودآگاه جایگاهمان در جامعه
پایان با تحقیر، افسردگی ی بیشما، در یک مبارزه ٢.»کندمی

و خشم همواره بین پارانویا و میل به داشتن یک زندگی 
 معمولی متزلزل هستید.

وان به عننیست.  ظلم و محرومیتنژادپرستی تنها شکل  ماا
در ن اباخی در خانه، محل کار وهمواره  هازنان و گیمثال 

ایاالت متحده ن و دختران زنا . اکثرمعرض خشونت قرار دارند
مورد تجاوز جنسی قرار  کارکنند در مدرسه و محیطگزارش می

ی جراحت در د، خشونت خانگی یکی از دالیل عمدهانگرفته
نیا د زنان است، و تقریبا نیمی از زنانی که در ایاالت متحده به

                                                
نوشته مارین » ای به فرزندان خودم و شمامیزان موفقیت ما: نامه« . ١

 ).١٩٩٢رایت ادلمن (بوستون: انتشارات بیکن 
-٢٣نوشته فیگین و سایکس ص. » زندگی با نژادپرستی«شده در عنوان . ٢

٢٤. 
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ی زندگ ای ازدر برههتوانند انتظار داشته باشند می می آیند،
نتیجه ایجاد  ١را تجربه کنند.یا تالش برای تجاوز  تجاوز

الگوهایی از ترس و انزوای مزمن است، زیرا زنان و دختران 
رار قخشونت  مورد حمله یابرای کاهش احتمال  ،گیرندیاد می
 هایشان را محدود کنند.زندگی گرفتن
 سرخوردگیآیند و خشم، به ستوه می طبقات فرودستوقتی 

همیشه این خطر وجود دارد که کنند، شان را ابراز میو انزجار 
 کسانی که، آنگلوهاها، مردها، سفید پوستـ صاحبان قدرت

 ی، طبقات میانی و باالیهاهتروسکشوال، معلولیت ندارند
، »یاغی«،»بی عرضه«و با اصطالحات  نگران شوند،ـ اجتماع

 غیر«، »هرزه«، »جوشی«، »همیشه ناراضی«، »ناسازگار«
با توجه به ٢.واکنش نشان دهند »ضد مرد«یا  ،»قابل کنترل

                                                
. پرت (نیویورک: نوشته سی. بومر و ای» هاآزار جنسی در دانشگاه«به  . ١

نزدیکی جنسیت و خشونت قانونی: روندهای سال «)؛ ١٩٩٣لکسینگتن 
نوشته ای. براون و کی. آر. ویلیامز در نشریه جنسیت و » ١٩٨٧تا  ١٩٧٦

جنگ «نوشته مرکز تحقیقات زنان؛ » رازهایی در مال عام«)؛ ١٩٩٣جامعه (
الن  نوشته» متحدهدرباره رواج تجاوز در ایاالت «نوشته فرنچ؛ » علیه زنان

استثمار «)؛ و ١٩٨٠جی. جانسن در نشریه ساینز: زنان در فرهنگ و جامعه (
 نوشته راسل مراجعه کنید.» جنسیتی

؛ و ٣١نوشته کاس ص. » خشم علیه طبقه صاحب امتیازگونه«به  . ٢
 مراجعه کنید. ٢١٣نوشته فیگین و سایکس ص. » زندگی با نژادپرستی«
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اقدامات تالفی جویانه  تبعات فرهنگی و قدرت آسیب این
 توانند کار زیادی برای دفاع از خود انجام دهند.نمیمردم 

ساخته و را آلوده ما  یو بیرون یدرون امتیاز گونه زندگی 
ی توزیع ناعادالنهبه شکل ، یابدتشدید و تداوم می همواره

 رقابت بر سر مشاغلیبا تشدید و  ،کنددرآمد و ثروت بروز می
تمرکز ثروت و قدرت در  یتوسعه که دستمزد کافی دارند و

. ودشتر میوخیمدر اقتصاد جهانی ها و طبقات باالتر شرکت
 هایدسترسی و فرصتمیزان ، رفتار ناعادالنهدر امتیازگونه 

ده کمبود شدید نماینو ، محاکم بهداشت، کار، تحصیل نابرابر
اهده مششرکتی و سیاسی  تشکیالت مهم مذهبی، یکلیهدر 
 .شودمی

ه به شکل موانع ناشناخت یکارهای یطتأثیر امتیاز گونه در مح
برای مثال، شود. و مشاغل سخت و پست دیده می

ً های آسیایی آمریکایی قلمداد » باربرهای فنی« عمدتا
باید تحت کنترل قرار داشته باشند، و هرگز نباید شوند، که می

چنانچه به و ١ی مدیریت خود یا دیگران را پیدا کنند،اجازه

                                                
 »نسیت: نمایش قدرت نیروی کار با مدیریت تنوعفراتر از نژاد و ج«. ١

 ).١٩٩١نوشته آر. روزولت تامس (نیویورک: آماکام 
 * مشاغل یقه آبی به مشاغل یدی و سخت اطالق می شود.
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در آنها مهارت های فنی محدودی دست پیدا کرده و تخصص
 .گیرندمورد کینه و حسادت قرار می پیدا کنند،

رای ب اند، کهتفکیک شده یجنسیت از نظرمشاغل به قدری 
الزم در اقتصاد ایاالت متحده  زنان و مردان حضور مساوی

 پویایی امتیازگونه .است نیمی از کارگران تغییر شغل دهند
 »ارتباطات اجتماعی«مانند  سطح باالییدر مشاغل  همچنین

 های ظاهری بیشماربا وجود موفقیتکه شود، منعکس می
 کههایی یا در موقعیت اند،های اقلیت بسته گروه ه رویب

و  ،توجهی واقع شدهبیمورد  انو رنگین پوست سفیدان زن
. برای شودهایشان به کلی دیده نمیها و موفقیتتوانایی

شاغل در م هااسپانیاییها/التینیسیاه پوستان و  تعداد مثال
به طور میانگین تنها نصف یا  بسیار کم وای و مدیریتی حرفه

داد آنها تع ،در مقابل. استسهم نیروی کار شاغل  دو سوم
در مشاغل اداری و پشتیبانی، و دولتی نظیر حمل نامه و 

 ١.بسیار زیاد است *خدمات سطح پایین و مشاغل یقه آبی
 ناما در ای، رودعامل مؤثری به شمار می تحصیالت گرچه
در شرایط مساوی احتمال بیکاری . نقش چندانی ندارد زمینه

هار چ ی دارایهااسپانیایی/هاهای آفریقایی و التینیآمریکایی

                                                
) نوشته سازمان نفوس آمریکا ٢٠٠١خالصه آماری ایاالت متحده « . ١

 .٥٨٨) جدول ٢٠٠٢(واشنگتن: اداره انتشارات دولتی ایاالت متحده 
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درصد  ۶۱و  ۸۳گاهی به ترتیب سال یا بیشتر تحصیالت دانش
های آمریکاییهای خانوادهتعداد . از سفیدپوستان است بیش

ر که زیر خط فق تحصیالت دانشگاهی دارایآفریقایی و التین 
با د های سفیتا سه برابر بیشتر از خانواده کنند، دوزندگی می

 یا نابرابراین پویایی کار در ارتباط ب ١.است همان شرایط
 شکاف جنسیتی گرچه کاهش. شودنیز مشاهده میجنسیتی 

مدت زیادی است که آغاز شده است، اما این روند درآمد 
های اخیر به یک اندازه رود، و در دههنهایت کند پیش میبی

زنان دارای درآمد  ۱۹۸۲. در سال کاهش و افزایش داشته است
 کردند، تمام وقت کاردر طول سال تحصیالت دانشگاهی که 

 ۱۷،۰۰۰ به طور میانگین دالر برای مردان ۲۸،۰۰۰در مقایسه با 
 ۲۰۰۰تا سال  .سنت در مقابل یک دالر بود ۶۲یعنی نسبت  دالر
دالر برای مردان،  ۷۷،۹۶۳میانگین برای زنان در مقایسه با این 
سنت در مقابل یک دالر  ۶۱سبت یعنی ندالر  ۴۷،۲۲۴به 

   ٢.رسید
مایل به کار  آنانمورد معلولین، با وجودی که اکثریت در 

 .استبرابر بیش از افراد سالم  ۱۲بیکاری کردن هستند، نرخ 

                                                
 .٦٧٥و  ٥٩٨های همان، جدول . ١
» های دارای معلولیتتحقیق موسسه هریس در خصوص آمریکایی« . ٢

 ).٢٠٠٠نوشته شرکت هریس و شرکا (واشنگتن: سازمان ملی معلولیت 
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دالر  ۱۵،۰۰۰ ی کمتر ازدرآمداحتمال این که آنان با  همچنین
دلیل  بخشی به ایندو تا سه برابر بیشتر است، زندگی کنند، 

رآمد که د اشتغال دارند،مشاغلی به  ناگزیر که بسیاری از آنها
بسیاری از این مشاغل فاقد ١آن کمتر از حداقل حقوق است.

دو  معلولینو در نتیجه  ،هستند درمانیی مزایایی نظیر بیمه
خدمات بهداشتی الزم را استفاده از برابر بیش از افراد سالم 

ج آن به تأخیر مخاردر تأمین به دلیل عدم توانایی 
                                          ٢اندازند.می

مشکل امتیازگونه در تمام اشکال آن بین ما و جهانی که در 
بهترین امکان رشد و شکوفایی را دارند، مانع ی مردم آن همه

ن مشکل انجام یبرای این که کاری برای رفع ا. شده است
 خودمان را بشناسیم، زیرا تنها در دهیم، ابتدا باید تأثیر آن بر

ایجاد برای  وکنیم احساس وظیفه می است که این صورت
 .کوشیممیدنیایی بهتر 

 
 مشکل برای چه کسی؟

ی و اختالفات درباره شکایات با وجودبه هر طرف نگاه کنیم، 
های های پیشین علیه گروهعدالتیتبعیض مثبت و جبران بی

                                                
 همان . ١
 .٦٦٦همان، جدول  . ٢
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برتر های موقعیت گروه تضعیفهای اندکی از ، نشانهاقلیت
از عواقب راهی برای گریز این افراد . با این حال، شوددیده می

 دگیزن شرایط نامساعدبرای مثال،  .ندارندمنفی امتیازگونه 
 شکاف عاطفی ناشیی که در نتیجه ،یدرا در نظر بگیر  مردانی

آنها و پدران، پسران و دوستان  فرهنگی بین هایآموزه از
مذکرشان ایجاد شده است. خساراتی را در نظر بگیرید که 

تلقی شوند به خود و » مرد واقعی«برای این که  مردها اغلب
کنند، انسانیتشان را محدود میآنها سازند، یکدیگر وارد می

کنند، و نمیگیرند، درخواست کمک نیازهایشان را نادیده می
گیری و تنهایی مزمن زندگی وشهس، اضطراب، گاغلب با تر 

از خشونت و پرخاشگری مردهای ترس مردها به کنند. می
ها و همکالسی قتل یانگیزهکه  ،توجه کنید ، و پسرانیدیگر

جنسیتی و  واقعی دودوستی  دشواری .دارندمعلمانشان را 
ظر ن را درمقابل زنان قابل پیش بینی مردها در  تدافعی حالت

در دنیایی که برای امتیاز دادن به آنها با هزینه مردها ید ـبگیر 
زنان سازمان یافته است، در برابر اتهامات جنسیت گرایی یا 

به کوچکترین  های واکنشدامنه. آزار و اذیت آسیب پذیرند
مرد را در نظر بگیرید: بسیار حساس،  یامتیازگونهی نشانه

آزرده، نگران، کینه توز، گیج، خاموش، خارج از عصبانی، 
، اخراج، مخالفت ،تغییر موضع، »درک آن«کنترل، ناتوانی در 
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برکناری، تمکین، تشویق، بی اهمیتی، تمسخر یا صرفا رد 
 شدن.

ی امتیازگونه معایبی مرد مشابه امتیاز گونه معایب
ن همانیز  هاگی و لزبینبه طور معمول،هتروسکشوال است. 

ما پویایی که ا ١.دارندو هموفوبیا را  مشکالت هتروسکسیسم
نیز اثرات ها هتروسکشووال ایبر  ،دزنبه آنها آسیب می

های مورد استفاده علیه ، سالحبیان سادهدارد. به تخریبی 
ز مردها نیها و بخصوص هتروسکشوال در بین هاگی و لزبین

در  بویژهو ، قدرت در پویایی جنسیتی .شوداستفاده می
اما در  ،کندنقشی اساسی بازی می الگوهای نابرابری جنسیتی

، در تالش برای با سایر مردها عین حال در رقابت مردها
دیده نیز موقعیت و ارتقای معیارهای اصلی مردانگی، 

. به عنوان بخشی از این پویایی، مردان شودمی
ه کهایی تقای جایگاه خود همان توهینبرای ار هتروسکشوال 

، »fag«، »queer« ،»fairy «کنند ـاستفاده می هاگیعلیه 
»cocksucker «سایر مردهای هتروسکشوال نیز به  برایرا  ـ

آشکارا مورد استفاده ها اوقات این توهینبرند. گاهی کار می

                                                
نوشته کامستاک؛ » خشونت علیه زنان و مردان همجنسگرا«به  . ١
نات؛ نوشته مک» در محیط کارمشکالت همجنسگرایان «
نوشته وودز و لوکس » کمد شرکت«نوشته فار؛ و » همجنسگراهراسی«

 مراجعه کنید.



ازگونهیامت یریگشکل  

 
٢٥ 

 

، »وترس«با کلماتی مانند  هاپیام آناغلب گیرند، اما قرار می
، هر صورتشود. در گذاری میکد » زن ذلیل«یا » بی عرضه«

 ،بعید نیست شود،می به چالش کشیدههرگاه مردانگی مردی 
 فرهنگی بدون توجه به گرایش جنسیش هایآموزهبنا به 

همانطور که پیشتر دیدیم،  .نسبت گی بودن به او داده شود
 لدلیی مردان زنان را به در موضوع امتیازگونههمین پویایی 

 ١.داردلزبین به سکوت وامی برچسبترس از 
این پویایی خاص جنسیت در بین مردان تنها بخش اندکی از 

دهد. خشونت، ها را نشان میمشکالت هتروسکشوال
بی حد و حصر مردها علیه زنان و  آزار و اذیت پرخاشگری و

 ،کتک زدن ی جنسی از کودکان تادختران، از سوء استفاده
ها در پژوهش٢.ظر بگیریدتجاوز، و خشونت جنسی، را در ن

 بین موضوع اصلی، دهدی خشونت مردها نشان میزمینه
 بویژه از لحاظ ارتباط هتروسکشوالروابط و »)توانایی(«قدرت 

کنترل است. مرد واقعی کسی است که همیشه فرهنگی 
مهمترین حربه در دست مردها برای  ، وکنترل را به دست دارد

زار مهمترین اب. از آنجا که استجنسیت گرایی  کنترلاثبات 

                                                
 مراجعه کنید. ٢٤و  ٢٣، ١٩نوشته فار ص. » همجنسگراهراسی«به  . ١
سندی  نوشته» زن تحقیرشده«نوشته راسل و » استثمار جنسیتی«به  . ٢

 مراجعه کنید.
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ن است، ارتباط فرهنگی بی خشونت اعمال کنترل و ابراز برتری
هتروسکشوالیتی و قدرت مردانه در حقیقت خشونت مرد 

   دهد.در روابط هتروسکشوال افزایش میرا علیه زنان 
ری نابرابنقش بزرگی در چنین از آنجا که هتروسکشوالیتی 

با همیشه » واقعی«ان مردان و زنجنسیتی دارد، و 
خشونت شوند، هتروسکشوال تعریف می اصطالحات

. در نتیجه، خشونت یک بعد جنسی دارداغلب  تییجنس
توسط مردان  هامردهای گی و لزبیناعمال شده بر 

های هتروسکشوال عمیقاً هتروسکشوال و خشونت بین زوج
گی و اغلب مردان هتروسکشوالی که ١به یکدیگر مرتبطند.

دهند، این کار را نه به خاطر را مورد حمله قرار می هالزبین
 ند کهدهاین دلیل انجام میاخالقی و دینی بلکه به  اعتقادات

با زنان  شانو روابطهای جنسی افرادی که گرایش وجود با
، احساس تهدید و انگیزدی آنها برمیتردیدهایی را درباره

 از الگوهای هاگی و لزبینمردان  کنند. از آنجا که حتی میار نا
ند، دهای که ارائه مینمونهکنند، هتروسکشوال تبعیت نمی

، »مردانگی واقعی« یدربارهادعای مردان هتروسکشوال 
را به چالش  قدرت نسبت به زنان ی اعمالزمینهدر  ویژهب

ل به دلی آنانالگوی ارائه شده توسط عالوه براین،  .کشدمی

                                                
 مراجعه کنید. ٢٦نوشته فار ص.  »همجنسگراهراسی«به  . ١
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 الگویبا زنان به عنوان هدف قدرت جنسی  شانارتباطعدم 
 مردانگی واقعی هالزبینکشد. به چالش میرا  غالب مردانه

مردان به عنوان شریک جنسی  ازرا با عدم انتخاب یا تمکین 
کشند. درنتیجه تفکیک پویایی نابرابری جنسیتی به چالش می

رای ها بدر روابط هتروسکشوال و مشکالتی که هتروسکشوال
 کنند، دشوار است.ایجاد می هاها و لزبینگی

مشکالت جنسیتی و مردان با درست همانطور که 
، دمواجهن یمشکالت هتروسکشوالیستها با هتروسکشوال
 ،التاین مشک .نیز با مشکالت نژادی درگیرند سفیدپوستان

ن ی خودشاچه نظری درباره هاصرفنظر از این که سفیدپوست
که رنج برای درک این حقیقت ل آنان ی اعمادارند، در کلیه
جایگاه اجتماعی سفید پوست  به نژادپرستی عظیم ناشی از

شیطانی در ناراحتی و ترس از سیاهان، در ١،بودن مربوط است
حالت تدافعی در  مردان و پسران سیاه پوست وتصور کردن 

ده دینژاد  موضوعات مربوط به نسبت به العاده حساسفوق

                                                
نابودی نژادپرستی: چالش مداوم «بسیاری از این مباحث بر مبنای  . ١

) فصل ١٩٩١نوشته جوزف بارنت (مینیاپلیس: آگزبورگ » آمریکای سفید
 است. ٧١-٤٦نوشته کیول ص. » از بین بردن نژادپرستی«سوم؛ و 
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 رتوانید مشکل نژادی برای سفیدپوستان را دمی١.شودمی
ورد م با فهمیدن این که که ،احساسات ناخوشایندی ببینید

ه آنها د بشنوند باعتماد نیستند و به جای حقیقت آنچه مایلن
ن ایدر آنجا که مجبورند . ، تجربه خواهند کردشودگفته می

ا چه ت را هایشاننژادپرستی زندگی، که رنج را نادیده بگیرند
عاطفی انداز میمیراند و چشم، روح را اندازدبه خطر می اندازه

 با این احساس که ،بردرا تا آنجا باال می آنها، بردرا از بین می
» یزندگ«و » ریتم«به ناخوشایند که چیزی از خودشان ندارند 

توانید مشکل نژاد می کنند.از دید فرهنگ غیر اروپایی نگاه 
تمامیت اخالقی  برای ای کههزینه را در برای سفیدپوستان

 ظاهرسازینژادپرستی مستلزم  ، زیرامشاهده کنیددارد 
یق انصاف، نجابت و عدالت های فرهنگی عمنسبت به ارزش

ان سفیدپوستببینید که  هاییزمان توانید آن را دراست. می
ر اد برگزیده و برتحال و گذشته را برای حفظ توهم نژ واقعیت 

که دیگران باید بر مبنای آن  معیاریکنند، میتحریف بودن 
توانید آن را در آمادگی ضعیف . میشونداررزیابی 

 یراز در مقیاس جهانی ببینید،  اثر گذاریسفیدپوستان برای 
ک و رو به کوچ ی، اقلیتی که دارندسفیدها، با تمام قدرت

                                                
 »سفیدپوست، نژاد مهم استساختار اجتماعی سفیدبودن: زنان «به  . ١

) ص. ١٩٩٣نوشته روث فرنکنبرگ (مینیاپلیس: انتشارات دانشگاه مینسوتا 
 مراجعه کنید. ٦١-٦٠
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سادگی مشتاقانه و توانید آن را در هستند. می کاهش
 »ینمبمن رنگ نمی بینم. من نژاد نمی«عبارت  یانهخشمگین

به زندان « انکار هدفمندتوانید آن را در . میمشاهده کنید
زندگی  در آن نژادپرستی ببینید که سفیدپوستان» ظاهر راحت

 ناامیدی و یهای تیرهآب«همیشگی که ترس این کنند، و می
آنان را  ،»جاری استهای آمریکای سیاه خیابان درکه  یترس

ی آنچه برایشان و همه خوداگر  حتی نیز در بر خواهد گرفت،
 ١.نابود نسازدعزیز است را 

. است احاطه کردههم اکنون نیز آنان را  یاما مشکل نژاد
 اند.تا گردن در آن فرو رفته با بودنشان در اینجا سفیدپوستان

این است که  نداریم، توجهبه آن اغلب اوقات آنچه 
، *سکسیسم، هتروسکسیسم، ابلیسمـ» هاایسم«

ها و معلولین و رنگین پوستان را بیش از گیـ *رشنالیسم
اثر  بر همه درواقع دهد. آنهاثیر قرار میها تحت تألزبین

عدالتی و از بیاین حد  باکه در دنیایی  زندگیزیرا  ،گذارندمی
، نژاد ن است. هر کسممک ر پذیری از آن غیررنج بدون تأثی

                                                
» نژاد مهم است«؛ و ٥٢-٥١نوشته بارنت ص. » نابودی نژادپرستی« . ١

 .١٩نوشته وست ص. 
 * توان گرایی
 * نژاد پرستی
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. دارد خاص خود را ناتوانی جنسیت، گرایش جنسی و
هایی مواجهیم که ی ما با تفاوتبخواهیم یا نخواهیم همه

هر  ،است که خبر بد این.  شوندمی امتیاز گونه و ظلمباعث 
روی دیگر باشید، این مشکل مشکل شما است. اما  کسی 

ا دهد تبه شما می دستاویزی که این مشکل ،سکه آن است
 کاری برای آن انجام دهید.

 
 ی ماجرا نیستاما این همه

ها، عالوه بر مردم سازمانمشکالت ناشی از امتیازگونه 
تحت تأثیر قرار  نیز را و به طور کلی جامعه اجتماعات

در ظلم و امتیاز گونه  رواج  بسیاری از مردم از. دندهمی
اغلب ، اما اطالع دارندمحلی  مدارس نظامی وها و شرکت
تا مشکلی وجود ندارد، که گویا  ،کنندطوری رفتار میاوقات 

ها اول روزنامهصفحات  رسوایی دیگری در این که ناگهان
طح انه در باالترین سنژادپرسترفتار و گفتار : شودمنتشر می

به دلیل  ۱۹۹۸جوان در سال قدرت و مسئولیت؛ متیو شپرد 
و آزار ؛ خشونت جه و کشته شدشکن اشهای جنسیگرایش
 هایرکتو ش ایاالت متحده آکادمی نیروی هوایی درجنسی 

؛ در راهروهای رواج داردهمچنان  مونور فورد مشهوری مانند
روشنفکری  مأمن، مؤسساتی که خود را هاها و دانشگاهکالج

  .دهددانند، جنایات نفرت انگیزی رخ میو منطق می



ازگونهیامت یریگشکل  

 
٣١ 

 

کنند، یا نسبت به مشکل را انکار میها یا این اغلب سازمان
 رخکسب و کار  روند معمول ی در. وقتی بحرانتوجهندآن بی

 بآسیکنترل  سراسیمه برایتالش  متداول، واکنش دهدمی
است.  آبروییبیی قانونی و به حداقل رساندن مواجههو 

 اناصالح آن شر خالفکاران، با این باور که رهایی از همواره، 
ی حل برامرتکب خالف شوند،  آنها قبل از این که یا شناسایی

 نفر خالفکار توجهات به چندتمام ، مشکل کافی است
 .شودمعطوف می

امتیازگونه همچنان به ها ها و رسواییبحران در میان این
پذیر کردن روز برای ناکارآمد و آسیب ی خودمرموزانه فعالیت

به کار  ،مثال ه عنوانب دهد، وها ادامه میازمانافزون س
گیری مؤثر زنان سفید و رنگین پوستان را برای مدیران مرد 

ً  ،حتی اگر سعی کنند سفیدپوست به ، کنندنمی که معموال
سازد. موقعیت مردان سفیدپوست طور کلی غیر ممکن می

توانند بفهمند زنان و ای است که نمیدر جهان به گونه
برای ارتقا در آموزان و همکاران تازه کار اقلیت دانش

ها با چه مشکالتی مواجهند. آنها همچنین دلیلی برای سازمان
 بازبینی افکار خود در ارتباط با

ا تحت ر  که زندگی افراد بسیاری تبعیض جنسینژادپرستی و 
ی یک دنیاتا بدانند زندگی در  ،بینندتأثیر قرار داده است نمی
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 داشته آنانچه تأثیری بر  دارای تبعیض جنسیتینژادپرست و 
و چه دیدی نسبت به خود و دیگران دارند. آنان شاید سعی 

ان با رنگین پوستان همانند سفیدپوست وکنند منصف باشند، 
یمود ماین رویکرد وان اما زنان همانند مردها رفتار کنند،یا با 
ف شخصی ادر ورای اهد تبعیض جنسینژادپرستی و  ،کند

کنند تر احساس میراحتبه این ترتیب و آنان وجود ندارد، 
ه از فرادی کنیاز ا عالوه براین، .ارتباطی با این مشکل ندارند

 سازد.کنند را برطرف نمیبیرون به آن نگاه می
، نندنکی امتیازگونه و ظلم صحبت درباره رؤسایا  اناگر معلم

 در یادگیری و موفقیتکه سعی  ی فرودستیطبقهبعید است 
صاحبان قدرت ناراحت کردن  ریسک آنی با بحث درباره، دارد

به و  مانده ناگفته ی که مطالب مهم زیادی. با وجودرا بپذیرد
به سختی پرداخته نشده است،  مهم بسیاریموضوعات 

، و در بعضی اعتماد کردبه کسانی که قدرت دارند توان می
ماد وجود دارد. در نتیجه، این عدم اعتسطوح دلیل خوبی برای 

. گیرندیاد نمی زم است برای موفقیت بدانند راال آنچه مردم
و  زنند،اهمیت درجا میهایی بیپستدر ها آنها در سازمان

هایشان برای همه و نتیجه استعدادها و توانمندی در
ر و کا . یا خودشانماندخودشان ناشناخته و بال استفاده می

 ترک تحصیلبرای مثال، ، کنند وفعالیت دیگری را آغاز می
اه ، یا برای ر شوندمنتقل میکنند یا به دانشگاه دیگری می
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این به شرکتی که  دراندازی کسب و کار شخصی یا کار 
 کنند.رها میشغلشان را  دهد،موضوع اهمیت می

 برایهایشان سرمایه گذاریها نیز در مورد سایر سازمان
 اگر سفید، شنوندمی ، آنهارونداز دست می آموزش و توسعه

و یستید ن ، مرددارید ناتوانی، نیستید ، هتروسکشوال تیدنیس
افراد دارای  وانیددر جای دیگری که بت ،باز هم امید دارید

بهتر عمل  و افرادی مانند خودتان را ببینید،قدرت و نفوذ 
جمعیت  تشدید رقابت و بیشتر شدن تفاوتبا  خواهید کرد.

به این دلیل » های دیگرمکان«آموزان و کارگران، این انشد
 ،کنندا جذب و حفظ میر  ي مردمکه استعدادهای همه

ی زمینهها در . شکست سازمانعملکرد بهتری خواهند داشت
 اننامهربافراد نیست که توسط دلیل  این به اغلب هاتفاوت

ه بلک تعداد کمی این گونه است، ند،شوو متعصب اداره می
 را به کلی کنار گذاشته هموضوع امتیازگونعلت آن است که 

. ودبحرانی ایجاد شمگر این که  ،دارندن با آن مناسبیبرخورد یا 
ای که هتنها به انداز  هاهم این سازمان این صورتحتی در 

ه ، ککنندبا موضوع برخورد می مشکل در ظاهر برطرف شود،
 شود.با واقعیت امتیازگونه و ظلم نمی معموالً شامل مواجهه

دهد. رخ نمی وقوع بحرانی لحظه یکباره و درشکست این 
ی پر یک حادثهیی مانند پر سر و صدا هایرسواییمشکل 
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متعصب یاوه گو، کنار رفتن نقاب یک دستگیری  ،آشوب
 نیست. مشکل، پردازداستادی که به آزار و اذیت جنسی می

جامعه در کل است که  یفرهنگ انکار و نادیده گرفتن همان
تأمین معاش، مدرک تحصیلی، . تالش برای تنفوذ کرده اس

هایی که به آنها شانهندر مواجهه با  حفظ کرامت و ارزشمندی
ً اهمیت ندارند، مردم را روز به روز و یادآوری می کند واقعا

و استعداد  روحیهساخته و تر لحظه به لحظه خسته و فرسوده
 کند.آنان را تضعیف می

ه ، کاست مرموزانه امتیازگونه اغلب چنان یظالمانهتأثیر 
شروع به  های غالبشود، گروهگذاشته می گاه به بحثهر 

و احساس تحمیل  حوصلگی، و با بیکننداعتراض می
، اوضاع دست از غر زدن بردار» « بس کن،«، گویندمی

رق فاوضاع اینقدرها هم بد نیست. شاید قبالً بد بود، اما حاال 
 اما سفید» خیال.. بیرفتن استوقت کرده است. حاال 

ها، افراد سالم و کسانی که مرد ها،هترو سکشوال پوستان،
 کنند، فکرباید  تعلق دارند،طبقات میانی یا باالی اجتماع  به

ی گ بودن، زنبودن،  رنگین پوستتوانند بفهمند، میچطور 
 تعلق داشتن به طبقات پایین یابودن معلول  بودن، یا لزبین

باعث  ی زیستهکدام تجربه ،. برای مثالچقدر بد استکارگر  و
ی واقعیت لحظه به لحظهیک سفیدپوست شود می

رنگین پوستان، بر خالف سفید ؟ را درک کند نژادپرستی
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ی پوستان، به این دلیل که شبانه روز  با پیامدهای ظالمانه
 نآپویایی کنند، در شناخت ی نژادی زندگی میامتیاز گونه

د ند گرفتن سرویس بیک سفید پوست شاید بدا .هارت دارندم
از این   ندارد،ای اما هیچ ایده ،در رستوران چه معنایی دارد

ی برای همهآن هم  ،محرومیت همیشگی از خدمات که
نوع نگاه که به  توانند از واقعیتیی که نمیدوستان و بستگان

 ١ارد.مربوط است رها شوند، چه معنایی دآنها مردم به 
 ی آنچههمههیچکدام از این مطالب به این معنی نیست که 

 دهدنشان میصحت دارد. اما  گویند،میهای فرودست گروه
توانند آنچه میهای غالب اعضای گروهدالیلی وجود دارد که 

 گویند را باور کنند.آنها می
 

 بهبود نخواهیم یافت، تا زمانی که خونریزی متوقف نشود
، ترمیم »نژادی درمان«ی های زیادی در زمینهبحثاین روزها 

در جریان » اصالحات«و انواع مختلف » جنسیتی هایزخم«
 پایان وهستند  یقدرتمند الهام بخش و تصاویر است، که

یک دوران سخت و مخرب در تاریخ ایاالت  تسلی بخش
و صدماتی به بار دهند. جنگ خاتمه یافته ده را نوید میمتح

                                                
مراجعه  ٥٣سایکس ص. نوشته فیگین و » زندگی با نژادپرستی«به  . ١

 کنید.
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ی مندانهتوانیم به کار سخت اما پیروز میاکنون . آمده است
افراد و  به که ،و درمان جراحاتی بپردازیم جبران صدمات

 است. تحمیل شدهجوامع 
یک موهبت گرچه داشته باشد،این راه حل، اگر واقعیت 

زیرا مشکالت امتیاز  ؛آرزویی بیش نیستاست، اما در واقع 
و هر روز به  د،به این زودی برطرف نخواهد شگونه و ظلم 

 این الگوی تاریخی. خواهد کرددهها میلیون نفر آسیب وارد 
مگر  ،داشتنیز ادامه خواهد آینده  در دارد، وتا امروز ادامه 

این که مردم کاری برای انجام آن انجام دهند. تنها راه برای 
ونه امتیازگاین کار تغییر نقشی است که این الگوها در ایجاد 

 .کنندبازی می
است که آسیب  آنحاکی از  ور درمان نیز مشکل ساز یتصو

بهتر » سازگاری« امروز هدفاست.  عاطفیایجاد شده عمدتاً 
، بخشودن و یکدیگر شدن و تحمل بیشتر ترمهربان با

ن م است.تر به شکلی اصیل کردن زندگیو فراموش کردن، 
این هدف این واقعیت در با این هدف مخالف نیستم، اما 

 ند، که بسیاری از مشکالت با روابط بیشوگرفته می نادیده
یابند. شوند و پایان نمیهای عاطفی شروع نمیفردی و زخم

 ً نشأت ساختارهای قدرت و نابرابری  از این مشکالت عمدتا
ً همه گیرند،می ، از در این جامعهی ابعاد زندگی که تقریبا

ل را شک مدرسه و خانواده ،مذهب ،تا سیاست گرفته اقتصاد
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به جایی خواهیم میمشکل  رفعبرای . این ایده که دهندمی
، شیمتر باتر و حساسکه نسبت به یکدیگر مهربان برسیم،

و  گیرد،میآنچه باید بر آن غلبه کنیم را نادیده بسیاری از 
تا  و ،که وجود ندارد بیندیشیم جایگزینی شود بهباعث می

های امتیاز گونه و ظلم ی ریشهزمانی که ابتدا کاری درباره
تواند وجود داشته باشد. و این چیزی است نمی انجام ندهیم

 نه این که درمان شود.تغییر یابد، که باید 
ً از بعضی جهات، درمان  توسل به ، راه دیگری برای انکار عمال

و از این توهم ناامید  ،با آن مواجهیمکه  است، عمق مشکلی
آن را  مدت کافی اگرکه  شود،کننده و قدرتمند ناشی می

نادیده بگیریم یا سعی کنیم آن را با مقاصد خوب جایگزین 
. اما امید برای جیزی بهتر به توانایی برطرف خواهد شدکنیم، 

کار گروهی و همگانی برای مقابله با آن توهم و عبور از آن به 
بستگی دارد. برای انجام  سکه دیگر رویسمت حقیقت در 

از گونه امتی نوع تفکر ما مشکل این کار، ابتدا باید درک کنیم
 که با این مشکل داریم. است مشکلیاین ـسازدمیحادتر را 
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  ۵فصل 
 »قدرت و تفاوت ازگونه،یامت«کتاب 

 مشکل ردمشکل 
 آلن جانسون

 
ی مدیران منابع انسانی در اجالس سه روزههم اکنون من 

هایی که تا کنون گروه ترینناهمگونیکی از  حضور دارم.
یگر د زن و نیمآن  شرکت کنندگان تقریباً نیمی از وام، دیده
که  ،هستند نیمی سفید پوست و نیمی رنگین پوست و ،مرد

در اجالس ها کشور اروپایی از سرتاسر ایاالت متحده و ده
در بسیاری از  عمیق و  یتعهددر د. این افراد انکردهشرکت 
ازگونه و ظلم العمر برای خاتمه دادن به امتیمادامموارد 

های موفقیت و مسئول بعضی از بهترین داستان مشترک
 های بزرگ هستند.سازمان
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هایشان ی فعالیتبا گوش کردن به سخنان آنان درباره
 بسیارهایشان ی موفقیت، علیرغم همهشوممتوجه می

پیشرفت بشدت کند است، و وقتی رهبری تغییر  ناامیدند.
کند، یا کمبود بودجه منابع الزم برای پیشبرد کار را کاهش می
شکل با این نگرانی  اما شود.دهد، به کلی متوقف میمی

ر ت، عمیقشودایجاد می زمانبا گذشت تنگنایی که  گیری
ی مؤثر با این برای مقابلهدانند تنها راه شود. آنها میمی

ه ک ،مدیران و معاونان رئیس جمهور است درگیر کردن مشکل
یر برای درگفرهنگ سازمانی و ایجاد الگوهایی  تدوینتوانایی 

یا » مدیر«دانند آنان همچنین می .دارند دیگران را کردن
مرد هتروسکشوال «عمدتاً به معنی » معاون رئیس جمهور«

 نمدیراا اکثریت قریب به اتفاق است، زیر » سفید پوست
ها، دولت، ها، اتحادیهدانشگاه از قبیل، ای بزرگهسازمان

را این افراد های جمعی ای یا رسانههای حرفهکلیساها، ورزش
 .دهندتشکیل می

این اصلی ، راه حل داننداین اتاق میی حاضرین در همه
ه های غالب با موضوع امتیازگونه باعضای گروه است که

دشان درگیر وخاز زندگی  همیشگیمداوم و  یعنوان بخش
ی که کسان ی. امتیاز گونه باید برای آنان نیز مانند همهشوند
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کنند، موضوع ظلم ناشی از آن را در زندگی روزمره تحمل می
 اصلی باشد.

های غالب واقعاً امتیازگونه و ظلم را به عبارت دیگر، اگر گروه
اگر سفید پوستان نژاد را مشکل غیر قابل قبول بدانند ـ

را مشکل  توان گراییخودشان بدانند، اگر افراد سالم 
آینده  بهظلم و امتیازگونه راهی  خودشان قلمداد کنند ـ

. افتداتفاق مینخواهد داشت. اما این چیزی نیست که 
تی یا برای مددرگیر نیستند،  موضوعبا این غالب یا های گروه

 .پردازندمی آنکوتاه بدون این که اثر چندانی داشته باشد، به 
نگ در آنان بیو  پرسم،علت را میمن از مدیران منابع انسانی 

 دانند،های برتر امتیازگونه را مشکل نمیگروه دهند،پاسخ می
ً زیرا  - ت . آنان نسبوجود دارد چنین مشکلیدانند نمی اصال

. واقعیت امتیازگونه برای آنان اتفاق توجهندبیبه آن 
ي آن ها دربار آن را ببینند ی کنندتالش نمیافتد، زیرا نمی

و به خاطر ترس از بدتر شدن اوضاع سؤال کنند، 
های غالب . گروهنداردمطرح کردن آن را هیچکس جرأت 

ی آنان چگونه دیگران را ای ندارند که امتیازگونههیچ ایده
 قدمشود بتوانند باعث می توجهیبی دهد. اینآزار می
جزئیات زندگی خود (که البته مانند جزئیات به  بزنند و

نها و ت، بپردازند زندگی هر کس دیگری قابل توجه است)
. ودآگاهشان حس کنندگاهی مشکلی را جایی در ورای خ
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ی شود تحمل شنیدن دربارهعث میبااین عدم آگاهی 
ن طبیعی دم نزد: وقتی وضعیت مشکل را نداشته باشند

تحمیل ی مشکل باشد، هر گونه یادآوری آن درباره
١شود.محسوب می

                                                
نوشته ریچارد » تحمیل«جهت کسب اطالعات بیشتر در این مورد به  . ١

دلگادو و جین استفنکیک در نشریه مطالعات اساسی سفیدپوستان: نگاه 
به پشت آینه به ویراستاری ریچارد دلگادو و جین استفنکیک (فیالدلفیا: 

 جعه کنید.مرا ١٠٥-٩٨) ص. ١٩٩٧انتشارات دانشگاه تمپل 
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مشکل را به آنها . اگر دلیل که مجبور نیستنداین به  -
ن در غیر ای، وجود آن را تصدیق کنند شاید، یادآوری کنید

امتیازگونه آنها عواقب ، زیرا به آن ندارندصورت، توجهی 
. هیچ چیزی توجه آنان را جلب گرفتار نساخته استرا 

مدرسه یا یک حیاط تیراندازی در که  زمانیکند، مگر نمی
جریان یک شورش نژادی یک خشونت جنسی یا دعوی 

 .سازدمختل طبیعی امور را 
 هرکس ، ویک مشکل شخصی است زیرا به نظر آنان این -

اش را آورد، که شایستگیهمان چیزهایی را به دست می
اگر مردان سفید پوست بیش از دیگران به  بنابراین، .دارد

ر تآنان سختـ استخودشان ی کار نتیجه، آورنددست می
ز اتوانمندترند. اگر سایرین  تر وو باهوش کنند،کار می

دارند خودشان باید کاری برای آن برخور  یکمترب مواه
 انجام دهند.

گاهی . ی خود را حفظ کنندخواهند امتیازگونهمی زیرا -
یبنابراین نم برند، ومی اوقات آنان از وضعیت موجود نفع

خواهند اوضاع تغییر کند. بعضی افراد احساسات 
ً دارند،  تفاوتیم در یک کارگاه  مرد سفید پوستی مثال

خواهم اوضاع رو به راه شود، از یک طرف می« گفت،می
خواهم چیزهایی که دارم را از دست و از طرف دیگر نمی

ی خود را سزاوار همهنیز بسیاری  با این حال،.» بدهم
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نسبت  از جمله هر گونه امتیازگونه چیزهایی که دارند و 
 ری ددر دانشگاه پسر. یک دانشجوی دانندمیبه دیگران 

های ورزشی مردان د برنامهچرا بای«دو به من گفت، کلرا
ول بیشتری برای پاگر تأمین کند؟ آنان  را زنانی بودجه
این » کنند.تالش خواهند، خودشان هایشان میبرنامه

ه ، کقوی استبخصوص در بین کسانی   نوع احساسات
شود سایر اشکال باعث میی طبقاتی امتیاز گونهعدم 

. برای آنان مقاومت در دارند را انکار کنند ای کهامتیازگونه
، زیرا ستنیامتیازگونه  وابستگی به به معنی برابر تغییر

را در  بلکه خوداند. خودشان داشتن آن را تجربه نکرده
بت و بر رقا مبتنیحال مبارزه برای موفقیت در سیستمی 

 باعث برتری آنان آنچهراضی نیستند ، و دانندبود میکم
. همین پویایی گاهی اوقات در را از دست بدهند شودمی

 ی طبقاتیاز امتیازگونهشود، که بین کسانی دیده می
یک بار با گروهی از زنان متخصص  برای مثال، .برخوردارند

آنها را در وقتی  ،کردممیسفید پوست بسیار موفق کار 
عصبانی  مورد مسائل نژادی تحت فشار قرار دادیم،

ی مردان و این امتیازگونه یحبت دربارهاز صشدند. آنان 
شود، خوشحال بودند، اما به مانع پیشرفت آنان میکه 
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ه ی مربوط بخواستند به موضوع امتیازگونههیچ وجه نمی
 سفیدپوست بودن خود توجه کنند.

نژادپرستی، جنس گرایی، ، یدربارهزیرا  -
وان ، افراد ناتگیهتروسکشوالیستی، توان گرایی، مردان 

 هاگیآنها آگاهانه با سیاهان، زنان،  فقیر تعصب دارند. و
تری بر  ورزند،می، افراد ناتوان یا فقیر خصومت  هالزبینو 

دانند، آن را دیوار ضخیمی میگروهشان را باور دارند، و 
 ،بیشتر سعی کنید از آن عبور کنید یا باال بروید هر چه که

د فیدی هستنشود. آنان مدیران سمی و بلندتر ترضخیم
، کنندصحبت مینژادپرستانه در خلوت دفاترشان که 

تجاوز زن کارآموزان به نظامی که  های آموزشگروهبان
، اساتیدی که دانشجویان زن را با تحت فشار قرار کنندمی

ر با تمسخیا  آورند،به ستوه می دادن برای روابط جنسی
 عبور بای متوسطی که دهند، مردم طبقهدر کالس آزار می

 ی، یا کاندیداکنندبه او بد نگاه میخانمان از کنار یک بی
ها گیاش خورد، در کابینهمیریاست جمهوری که سوگند 

  .ها را به کار نگماردو لزبین
انه دلسوز  شاید مایل باشند ترسند.به این دلیل که می -

 ندترسمی ی ظلم و امتیازگونه انجام دهند، اماکاری درباره
از این که در صورت اذعان به وجود آن مورد سرزنش واقع 

ً به دلیلترسند . آنان میشوند سفید بودن یا مرد  صرفا
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کار گناه ی متوسط بودنبودن یا نقص نداشتن یا طبقه
قلمداد شده و مورد حمله واقع شوند، بدون این که جایی 

در  ،ترسندآنان حتی می برای پنهان شدن داشته باشند.
و مطرح کردن موضوع  نقض مقررات طبقاتی صورت

سفید پوستان، ـ اعضای گروه خودشان امتیازگونه
احساس ناراحتی یا ها، و مردان دیگر ـهتروسکشوال
، حتی افراد دارای از آنجا که .آنها را طرد کنندتهدید کرده و 

مانند از بسیاری امتیازگونه در مورد موضوعات  مزیت
جایگاه شغلی نگران و هراسانند، دست دادن شغل، یا 

 .جای ترس دارد رسد این چالشبه نظر می
کند، اندازه صدق نمیاین دالیل در مورد همه به یک شکل و 

د. م نیستناز مردهمگنی گروه » آنها«بخشی به این دلیل که 
و  ،است ایپیچیدهموضوع متیازگونه بینیم، اهمانطور که می

، از قبیل جنسیت یا وضعیت هر یک از از ابعاد مختلف آن
آن تأثیر می جوانبافراد با سایر ی تعامل ناتوانی، بر نحوه

 گذارد.
اعضای بعضی از ، ستثنائاتصرفنظر از این اختالفات و ا

 تفاوتی آنانبرای بیکه ، علیرغم دالیل زیادی های غالبگروه
 .دهندرا مورد توجه قرار میظلم و امتیاز گونه  وجود دارد،

 ازد.سبرخورد با این دالیل ما را با معضل اصلی تنوع مواجه می
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های مسئولیت داستانمدیران منابع انسانی  ی زیادی ازعده
را به عهده داشتند، ها برای افزایش هوشیاری در سازمانموفق 

 یموضوعاتچرا آنان تا این اندازه ناامید بودند و دردمندانه از  اما
 با گوش دادن به ؟کردندغییری نمی، که هیچ تاطالع داشتند

 ، آن هم برای مدتی کوتاه،آنان سخنانشان دریافتم پیشرفت
 انمدیر  ، کهبستگی داشتی ا محدودامبه دو استراتژی مؤثر 

، و البته همینطور هم دانستندرا تنها جایگزین خود می آنها
 بود.

حس نجابت و انصاف  متوسل شدن بهاولین استراتژی 
، ودبافرادی  نسبت بهو حسن نیت آنان  دارای امتیازهای گروه

، چیزی که یک مدیر بودندی آنها خوش شانس نکه به اندازه
چرب زبانی در این استراتژي نامد. می» کوچک جام«رویکرد 

به ما کمک کنید کاری در این رابطه انجام «، یابدادامه می
 »دهیم، زیرا این کاری خوب و شرافتندانه است.

و حتی آنان  گذاردی زیادی تأثیر میبر عده جام کوچکرد رویک
ن یک استراتژی برای تغییر کند، اما به عنوارا وادار به اقدام می

سب نیست. این رویکرد به یک بلند مدت به چند دلیل منا
و  ،نسبت به دیگران وابسته استی ناگهانی خیرخواهی تکانه

ه امتیاز چقدر نسبت بدارای این تکانه بسته به این که افراد 
به  .شودضعیف و قوی می ،موقعیتشان احساس امنیت کنند

اوضاع رو به ، وقتی هاسازمان ترینحتی پیشرفتههمین دلیل 
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کنند، و به محض مواجهه راه است از کار متنوع پشتیبانی می
همانطور که مدارس درست ، (گذارندکنار میبا مشکالت آنها را 

کالس های هنر، موسیقی و در مواجهه با کسر بودجه دولتی 
 .کنند)را حذف می» بیانی«های سایر برنامه

» ما«ـ است» آنان«و » ما« انجام یک کار خوب رویکرد اساس
ا کمک مکه شانس کمتری دارند و » آنها«و  کنیممیکه کمک 

دلیلی برای » ما«. مشکل این است که کنندرا دریافت می
 که فقیر یا» ما«وقتی برای مثال، . نداریم» آنها«همدردی با 

 اتواننکنیم که فقیر یا کمک می» فرادیا«ناتوان نیستیم، به 
یک  حتی در زمان اقدام برای کمک ممکن استهستند، 

داشته باشد. در واقع، عمل ی واقعی وجود جدایی و فاصله
د جومهر تأییدی بر وتواند میکمک ـ برای تواناییکمک کردن ـ

از آن را  افرادو آگاهی  بودهی اجتماعی بین دو گروه فاصله
 ،به دیگران اعمالی از قبیل بخشش. بنابراین، افزایش دهد

 از توانایی یکای است، بیانیههمیشه  خواسته یا ناخواسته،
 فتدریا برای بقا بدونگروه برای بخشیدن و ناتوانی دیگران 

از  یخودمختاری و خود کفایای که استقالل، . و در جامعهآن
توان از نمی، روندبه شمار میهای فرهنگی باالترین ارزش

 انتهای طیف و در ی کسانی که درهای منفی دربارهقضاوت
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امیدبخش در مورد های دریافت قرار دارند، و قضاوت جایگاه
 بخشند جلوگیری کرد.کسانی که می

 اخالقی رورتیک ض تواندمی با وجودی که انجام کار درست
ً باشد بیش از آنکه ناشی از تعهد اخالقی نسبت به  ، اما معموال

شود، و بنابراین مردم باشد، برای تبعیت از اصول انجام می
ای . بر تواند به جای ایجاد ارتباط به قطع رابطه منجر شودمی

نه به این دلیل که این  کنم،فرزندانم مراقبت میمثال، من از 
در صورت خودداری از باید انجام شود، و  ی است کهکار درست

بلکه به این ، گیرممورد سرزنش اطرافیان قرار میانجام آن 
ی من با آنها ناخودآگاه حس مسئولیت نسبت دلیل که رابطه

هر چه این رابطه  کند.ایجاد میدر من به رفاه و آسایش آنها را 
 این . موضوعکنمباشد،کمتر احساس مسئولیت می ترکمرنگ

نیست که همانند بدهکاری که به یک بستانکار مدیون است، 
بدهکارم. بلکه زندگی من به آنها و زندگی آنها به  به آنها چیزی

به نوعی برای من هم و هر اتفاقی برای آنها  ،وابسته است من
 دانم، که به دلیلنمی» دیگران«اتفاق افتاده است. من آنها را 

حس خیرخواهی تصمیم بگیرم به آنها کمک  فوران یک لحظه
در آن حضور بزرگتر از خود من است، که خانواده چیزی  کنم.

م توانافتد، نمیدارم، و بدون توجه به اتفاقاتی که در آن می
  بخشی از آن باشم.
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 ،تاین اس به دلیل التزام به اصولمشکل دیگر  اقدام صرفاً 
خوبی است که  احساس به دلیل آنجذابیت که بخشی از 

تواند می و کنند،پیدا میدر ارتباط با خودشان  با انجام آن مردم
 مواجهه با موضوعاتی. برای مدت کوتاهی به آنها انگیزه بدهد

و نژادپرستی سخت و گاهاً دردناک و  تبعیض جنسیتیمانند 
پرهیزکار بودن احتماالً حتی ترسناک است، و احساس خوب 

 اندن در این مسیر سخت وادار سازد.تواند مردم را به منمی
حس مالکیت  در این مسیر نگه دارد، تواند آنها راآنچه می

ً مشکل خودشان بدانند، نه مشکل  است، و این که را واقعا
در این صورت مسئولیت آنها برای این که ، زیرا کس دیگری

 . این چیزی نیست کهکاری انجام دهند، دیگر اختیاری نیست
ی آن از عهده«مندانه داشته باشند، یا بتوانند اگر حس سخاوت

 در یکی از شرایط مشارکت آنها بلکه. انجام دهند» برآیند
توانند آن را بزرگ اما میکنند، جهانی است که در آن زندگی می

. بدون این احساس مالکیت، کار جدی یا کوچک تعریف کنند
بود  چیزی خواهدهمان ی موضوع امتیاز گونه همیشه درباره

دستور در » شرایط خوب« یپروندهآن را  که روزولت توماس
 ١. نامدکار می

                                                
 »فراتر از نژاد و جنسیت: نمایش قدرت نیروی کار با مدیریت تنوع« . ١

 .٤١) ص. ١٩٩١نوشته آر. روزولت تامس (نیویورک: آماکام 
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 جامجایگزینی را برای رویکرد  ،کندتوماس ما را تشویق می
ه یازگونی ظلم و امت. ما باید کاری دربارهکنیمکوچک دنبال 

باید کاری برای ظلم و امتیازگونه گوید، انجام دهیم، او به ما می
نه به این دلیل که کاری درست و مسئولیت انجام دهیم، 

ها شود سازماناجتماعی است، بلکه به این دلیل که باعث می
شود کسب و کارها برای این کار باعث می. بهتر کار کنند

ها برای بهترین دانشگاهو بهترین مشتریان و کارمندان، 
دانشجویان و اعضای هیئت علمی و کارکنان رقابت کنند، باعث 

شود، و نقل و انتقاالت پر هزینه میوری بهره یش روحیه وافزا
که صرف هایی ی دعوی و انرژید، از اقامهدهرا کاهش می
 کند.شود، جلوگیری میی آنها مینگرانی درباره

ها، ها و دانشگاهحق با او است. برای شرکت از یک نظر
برای مقابله با مشکل مربوط به امتیازگونه » ی تجاریپرونده«

ر د ابتکارات شرکتیترین موفق ی ضروری و اساسپروندهیک 
وقتی زنان . است Avon و  Dow Corning هایی مانندشرکت

د کننهای کار غیر حمایتی را ترک میهای نژادی محیطو اقلیت
خسارت ها و استعدادهایشان را با خود می برند، و آموزش

مبلغ . این رسدمیها دالر به میلیون هااالنه به سازمانس
که  ،است هاییبرنامه ی الزم برای ارتقایبودجهبسیار بیش از 

ایر سی با محاسبه شود افراد کارشان را ترک کنند.باعث می
یک محیط غیر حامی یا خصمانه  هایها و مسئولیتهزینه
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در این زمینه از برای انجام کاری ها سازمان کنیدمی تصور
 گیرند.یکدیگر سبقت می

 هم دست به اقدامی بزنند، اگر، و طور نیستاغلب این اما 
ه ک است، و پر سر و صدا کوتاه مدت تردیدآمیزی یک برنامه

دتر حتی بانتظارات آنان را  ،تواند باعث بدگمانی مردم شودمی
د در ییک زن زن ناظر خط تول. (از بین ببردباال برده و از قبل 

این « ،های ایاالت متحده به من گفتیکی از بزرگترین کارخانه
ام را فقط برای پول انج آنآنها کند، کار مرا عصبانی می

است، اما پیگیری  پر شوربرنامه جدی و  گاهی نیز .»)دهندمی
 ادغامبودجه یا  یا با کناره گیری افراد مهم، کاهششود، نمی

 تجاری یپروونده. مشکل اعتماد به شودسست میها شرکت
رسیدن به این است که پایان دادن به مشکل را ابزاری برای 

، . بنابراینبینداستراتژی عملی و منطقی می یک هدف و یک
ی نتایجی تنها به اندازههای جایگزین در مقایسه با استراتژی

بتوان در کوتاه مدت  خوب است. اگر کند، که ایجاد می
یا محافظت در  ي نهاییبهبود نتیجهبرای » یمدترکارآ«روش

ً جایگزین استراتژی تنوع مقابل خسارات  پیدا کرد، احتماال
 خواهد شد.

تواند تنها ، نمیاشی اعتبار ظاهریهمه اتجاری، ب یپرونده لذا
ی در لحظه تواندی تجاری میپروندهمبنای عمل باشد. 
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اما همانطور  د،متوسل شو یا هر دو طمعترس،  به مناسب،
ی کسانی که مراقب افت و خیز بازار سهام هستند که همه

، و طمع به آسانی خود را به هر رودآید و میترس می دانندمی
 . اینکند، متصل میرسدخوب به نظر می چیزی که در لحظه

انداز چشمبخصوص در کوتاه مدت صادق است، موضوع 
هر روز بیش از  جهانیداری انتخاب در یک اقتصاد سرمایه

 .رقابتی و ناامن است پیش
ی هندوهاها را به اقدامی شبیه به تفکرات کوتاه مدت سازمان

خایر که ذدر شرایط خشکسالی  کند، کههندوستان تشویق می
شوند و گاوهایشان را غذایی محدود است، مرتکب اشتباه می

 دارند، و درکشاورزی هند  ها نقش مهمی درگاوخورند. می
د گیرنمزارع برنج به عنوان حیوان بارکش مورد استفاده قرار می

 آنها برای پهن )، و ازکندسم شکاف دار آنها در لجن گیر نمی(
شود. در از ساختن آجر تا سوخت استفاده میهر چیزی، 

موقت گرسنگی ی خشکسالی، یک گاو  برای رفع بحبوحه
 ایندن در برابر اما تسلیم ش رسد،العاده عالی به نظر میفوق

با شروع شود، زیرا ی بلند مدت منجر میابه فاجعه وسوسه
 ، شماتوانید هیچ محصولی به دست آوریدبارندگی نمی

 اید. ماروین هاریسمهمترین منبع کشاورزیتان را خورده
در مذهب گاو به همین دلیل  ،انسان شناس معتقد است

است  یتنها راه اینزیرا  رود،به شمار مینماد مقدسی  هندو
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مردم را از  های شدیدوسوسه زماندر  تا ردقدرت دا آنقدرکه 
 ١.باز داردخوردن گاوهایشان 

، دگیرننادیده میامتیازگونه را  ظلم و که موضوع هاییسازمان
قتی و خورند، وگاوهایشان را می تبا تمرکز بر شرایط کوتاه مد

ی رقابتی به همهشود، و در یک دنیای کامالً اوضاع بحرانی می
 دستشان کوتاه خواهد نیاز دارند،استعدادها و تعهداتشان 

 بودن، مرد بودن، سفید های انسان که ربطی بهانمندیتو بود.
ها پیش از نقص نداشتن ندارد، مدتیا  بودن الهتروسکشو

 گریزد کهه سمت رقبایی میها بو در خیاباندستشان رفته 
رو شده و کاری برای آنها انجام مایلند با این مسائل رو به 

 دهند.
ً زندگی در دنیایی بدون ظلم و امتیاز گونه بهتر خواهد  یقینا

عدالتی و رنجی که با ، ترس، بیکینه بود. قطعاً برطرف کردن
، محالت های کارمحلاست زندگی را در مدارس، همراه  آنها 

یابی دست تفکر رقابتی کوتاه مدتاما بهتر خواهد کرد. و جوامع 
این عملی ساختن زیرا  سازد،میاین هدف را غیر ممکن به 

این  مردم اگر. حتی استی بلند مدت هپروژ نوع تغییر ذاتاً یک 
چیزی نیاز دارند که به  ،بینندها میمزایا را جایی در دور دست

                                                
نوشته ماروین هریس (نیویورک: » ها، جنگ و جادوگرانگاوها، خوک« . ١

 ).١٩٧٤رندم هاوس 
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انداز را برایشان حفظ کند، و بتوانند در این سفر آن چشم
 آن را ببینند. توسل به اصول متعالی ،مقصداز اینجا تا  ،طوالنی

ه ب، زیرا این رویکردها کارساز باشدتواند ی نهایی نمییا نتیجه
دهند، که گرچه میی تنیروها و مالحظا راحتی جای خود را به

مدت فاجعه بار باشند، ولی در کوتاه مدت  رازممکن است در د
 قدرتمندتد.

باط با مشکل و آنچه مورد نیاز است، حسی از مالکیت در ارت
مسیری است که مردم باید برای راه حل آن بپیمایند. آنچه 

ی کافی قدرتمند برای احساس مورد نیاز است، دلیلی به اندازه
تواند در مقابل تمام ب تعهد در جهت تغییر است، که

اعتنایی، فراموشکاری، خشم، ترس، کینه، بیاستدالالتی (
ه ککنند)ی خودنمایی میتوجهالتی بیجهالت که در قالب تجم

برای نادیده گرفتن مشکل و واگذار کردن آن  غالبهای گروه
سهم شخصی در موضوع  .فرد دیگری دارند، قد علم کند به

تر از آن و  فهم این موضوع مربوط امتیازگونه به چیزی عمیق
های زیادی در این جهان مرتبطند، و هر است که همه با رنج

 آن را، نسبت به آن آگاه شود شضمیر ناخودآگاه درکس 
 حس خواهد کرد.

ای که ما را از توسل ساده ی سوم نیاز داریم، گزینهما به گزینه
یا ارتقای هدف نهایی فراتر ببرد. ما به روشی  خیرخواهیبه 

های غالب را که اعضای خوش نیت گروهنیاز داریم تا موانعی 
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شود خودشان را بخشی و باعث می ،کنددر جایی میخکوب می
. ما به روش هایی نیاز داریم را برطرف سازیم دانندناز راه حل 

و در جهت خاتمه  ،ها بحث کنیمی تفاوتبا جدیت دربارهتا 
ی ی انسانترین منبع رنج غیر ضروری در تجربهدادن به مخرب

 اقدام کنیم.
دم اغلب مر  اما برای یافتن آنها باید با چیزی شروع کنیم، که

، که امتیاز گونه یعنی همان چیزیتمایلی به دیدن آن ندارند، 
 تفاوت باید با ما انجام دهد.قدرت و 
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 داد لیتقل »یاسیامر س«به  دیزبان را نبا
  یاجتماع ینظام ها ندهیبه مثابه آ زبان

 ١یدر گفت و گو با ناصر فکوه
 ینیورام یعلگفتگو از 

 
 تیهو کی یریگعناصر شکل نیتر از مهم یکیزبان را  -

امروزه در  یفارس. به نظر شما زباندانندیمشترک م
 ذاررگیچقدر تاث یرانیبه نام ا یمشترک تیاحساس هو
از  رانیبه نام ا یملت-بابت که دولت نیاست؟ از ا

ها زبان از آن یشده است که بعض لیتشک یاقوام

                                                
مرداد و در ارتباطات،  تیر یماهنامه مد ۹۹ شمارهبار در . این گفتگو اولین ١

با  ه،کار رفتی بهاصطالحات و تعبیرهامسئولیت منتشر شده است.  ۱۳۹۷
 ناشر و نویسندگان است. 
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-سو دولت گرید ازو  ستین یفارس شانیمادر
 ستین رانیشان اوجود دارند که نام یگرید یهاملت

 .است یشان فارساما زبان
 یبرا یعنصر فرهنگ نیتر شناسان مهمبه باور اکثر فرهنگ زبان

است و بنابر  یحکم کل کی نیاست، اما ا یجمع تیهو جادیا
 یومکان و حتبنا بر زمان م،یکنیکه از آن صحبت م یفرهنگ
فرهنگ موضوع متفاوت است. چند  کیها و افراد درون گروه

 دیبا میکنیزبان صحبت م تیاز اهم یزنم. وقت یمثال م
زبان  ایاست  جیمنظورمان زبان ملفوط و را مییبالفاصله بگو

. شودیم زین» زبان بدن«واژه که شامل  نیا ترعیوس یدر معنا
بلکه با بدن، با حرکات  ندیگویکلمات سخن نمها تنها با انسان

با استفاده گسترده از  یو حت رندیگیکه به کار م ییو با نمادها
سکوت، خودآگاهانه و ناخودآگاهانه احساس ها و افکار خود 

پهنه و  کی یها در حتانسان ن،ی. افزون بر اکنندیم انیرا ب
افراد  یلف و حتمخت یهاو گروه یها زمانزبان، بنا بر دوره کی

در زبان برخوردارند و  یسانکی یانیب یهاتیمختلف نه از قابل
 یبه کار م ناستفاده از زبا یرا برا یکسانی یها ینه استراتژ

استفاده از زبان ملفوظ با  ک،یو کاتول یجنوب یبرند. در اروپا
زبان  کی یتندوکلمات پررنگ تر به همراه یهاآهنگضرب

 و یشمال یکه در اروپا یاست. در حال جیرا اریبس یقو یبدن
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ها و آهنگاست، ضرب یدارشتنیخو شتریپروتستان، اصل ب
 یا کندب انشانیو لحِن ب اتتر هستند و کلمکم رنگ یزبان بدن
فرودست در  یها. گروهندیآیبه زبان م یترکم ییو فردگرا

نسبت به  یترواژگان کم رهیدا یاغلب جوامع امروز دارا
(روابط) و  یاجتماع هیسرما رایفرادست هستند؛ ز  یهاگروه

به فرهنگ) در  یو دسترس التی(تحص یو فرهنگ یاقتصاد
 نیفرادست است که همه ا یهاگروهتر از ها به مراتب کمآن

سخن گفتن و  یهایدارند. استراتژ شتریرا ب هاهیسرما
متفاوت است. مثال در زنان و مردان، در  زیاستفاده از زبان ن

 ترشیب ایتر کم یفرد نکهیافراد خردسال و بزرگسال، بنابر ا
 .رهیشناخته شده باشد، بنابر اشراف و سلطه فرد بر زبان و غ

ه است ک یاز مباحث و مسائل یگفتم تنها بخش کوچک چهآن
مورد مطالعه گسترده قرار  یزبان شناخت یدر انسان شناس

 کیل مث »یاسیس«امر  کیزبان به  لیرو تقل نیاند. از اتهگرف
. مسئله ستین یکار درست یدولت مل کی ای» ملت-دولت«
 .شود دهید ترقیتر و عمگسترده اریبس دیبا

 نینخست میدار  یشناسکه ما امروز در حوزه فرهنگ یبحث در
 رونیب استیمان آن است که فرهنگ را از سلطه سدغدغه

 بنا بر منافع خود استیامر آن است که س نیا لی. دلمیاور یب
ت و ساده اس افتهی لیتقل یاستفاده از ساختارها یدائما در پ

به  یشود رویروبرو م یادهیچیهر جا با امر پ جهیو در نت
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 هیو بر آن است که با تک آوردیانگارانه خود مساده یهانگفتما
خود  یپا شیها مشکالت را ولو به صورت موقت از پبر آن

از  یافتد. جا انداختن گروه ینم یاتفاق نیبردارد که طبعا چن
 یاست. برا یاسیس یکردهایرو نینادرست از جمله ا یباورها

در  یکه اصل اساس شودیاز آن صحبت م ینمونه وقت
و  یحافظه فرهنگ جادیدر ا ،یسازتیدر هو ،یسازفرهنگ

 یاز زبان فارس رانیکه مثال در ا یزبان باشد و وقت دیبا رهیغ
از کدام  دیاز خود پرس دیبا شود،یامر صحبت م نیا یبرا

مورد  یاختهیمدرن و فره یفارس ای: آمیکنیصحبت م یفارس
ج پن یحت ایتر از ده درحدکم یوچکک تینظرمان است که اقل

به آن  توانندیدر صد افراد جامعه بر آن اشراف دارند و م
 کیز ا ایدر آن را دنبال کنند؟  بحث کیو  سندیبخوانند و بنو

دوهزار  یکیکه با  میکنیصحبت م یو مردم انهیعام یفارس
مطبوعات و  یو مطالب عاد ونیز یو تلو ویکلمه در راد

یمورد استفاده است و با آن اصوال فکر نم یاعاجتم یهاشبکه
 فیسخ یهاو اظهار نظر ،یریموضع گ یبرا شتریکرد و ب توان

 د؟یآیکار مبه زیآمو مبالغه یتوخال یو ادعاها
 رانیدر ا یو محل یمادر یهازبان یبحث اساس انیم نیا در

و  شی. از صد سال پستین یاهیحاش یکه بحث شودیمطرح م
 رانیدر ا تهیساخت مدرن یکه برا یدوره رضا شاه، چون مدل
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مطرح شد، مدل انقالب فرانسه بود فرض را بر آن گذاشتند 
را به سهولت  یکُشو قوم یکُشزبان یهااستیس توانیکه م

حد زبان وا کیداشت با  یتراز چند دهه فرهنگبرد و درکم شیپ
اده س یبندبا چند دسته ایاندازه و  کیبه  یکه همگ یو مردم

بوده و هست  یاشتباه بزرگ نیبه آن زبان مسلط باشند. ا
… و یلکیبلوچ، گ ،ی، کرد یعرب ،یمثل ترک ییهازبان
ها صحبت نفر به آن هاونیلیهستند که م یواقع ییهازبان

دارند  رانیخاص خود در ا یاتیو هرکدام نه تنها ادب کنندیم
 لهیبه وس رانیا یدر خارج از مرزها یها حتاز آن یبلکه برخ

 نیاند. در ااعالم شده یرسم یهازبان یگرید یمل یهادولت
که با توجه به عدم  یادعا کرد که کودک توانیطور مچه طیشرا
خود را به صورت  یزبان مادر ،یاساس قانوناصل پانزده  تیرعا
و صرفا در منزل و کوچه و  اموختهیدر مدرسه ن یو علم یجد
 یبا آن سروکار داشته و سپس در مدرسه با زبان فارس ابانیخ

زبان با آن  یکودکان فارس یزند که حت یمدرن سروکله م
و همان احساس و  هاتیهمان قابل به تواندیمشکل دارند، م

از همان زبان و از  یزبان برسد که کودک نیدر ا یشیآسا
 .باال یو اجتماع یو اقتصاد یفرهنگ هیباسرما یخانواده ا

خود را که از انقالب  یذهن یهاکه مدل میبدان دیما با نیبنابرا
نه از ابتدا و نه به خصوص امروز، قابل  م،یفرانسه گرفته ا

 میها را کنار بگذار آن دیو لذا با ستندین رانیشدن در ا ادهیپ
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 دیو قابل اجرا و مف یمنطق یزبان استیس کی یبه سو یرو
مورد صحبت  نیدر ا ارهاکه من ب میفرهنگ خودمان برو یبرا

از  استفاده یاستیس نیچن یبرا شنهادمیکرده ام و اساس پ
ت. اس یپرورش و دانشگاهودر نظام آموزش یتکثر زبان

که  مدرن یزبان فارس تیکه افراد بتوانند با محور  یصورتبه
 یهازبان یو فراتر از الگو یرانیحاصل تالش همه اقوام ا

 گرید ی) است، دو سطح زبانیمحل یها یفارس ی(حت یمحل
 یگریو د یقوم – یسطح زبان محل کیتجربه کنند:  زیرا ن

به هم  توانندیدو م نیا ی. در مواردیالملل نیسطح زبان ب
 یسطح محل کیهم  حیفص یشوند؛ مثال زبان عرب کینزد

ا . امیالملل نیسطح ب کیزبان) و هم  یاست (در نمونه مردم
 ای یسیاز دو زبان انگل یکیاز نظر من  یالمللنیسطح زبان ب
رواج را  نیشتر یاست که امروز ب یسیخصوص انگلفرانسه و به

سه  نیان ما بنا بر مورد اآموز دارد. اگر دانش یدر سطح جهان
 ییباال اریقدرت بس توانندیرا بشناسند به نظرم م یسطح زبان

داشته باشند. اما  یرانیا یمل تیهو کیاز  یبرخوردار یبرا
رکز بر تم یبرا یالمللنیو ب یدو سطح محل بیتخر  یتالش برا

 یمل تیهو جادیا یبرا یبه نظر من شانس ،یسطح زبان مل
 –جهان  ییایآن است که امروز ما در دن تیواقع رایندارد. ز 

همان  یکه در آن امر محل میکنیم یزندگ (glocalized)یمحل
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با  وندیپ ردو اغلب د نیو ا یدارد که امر جهان تیاندازه اهم
یو م ستیسان و واحد ن کیهم  وندیپ نیو راه ا گرندیکدی

 یهاانزب ،یالملل نیزبان ب ،یبنابر مورد از خالل زبان مل تواند
 نیذهن خود را از ا می. اگر بتوانردیانجام بگ رهیو غ یمنطقه ا
که ادعا دارد هر اندازه  میگرا خالص کن لیتقل یاسیتفکر س

 یاریبس شود،یم تریقو تیباشد هو ترها محدودتعداد زبان
 یتیمتعدد هو یهافرد با زبان کی. شودیاز مشکالتمان حل م

ه ک یها دارد تا کس تیقدرتمندتر در هر کدام از آن هو اریبس
 نیا یبداند. برا افته؛ی لیتقل یزبان، آن هم در سطح کیتنها 
ت و هس یو فرهنگ دهیچیهوشمندانه و پ یاستیبه س ازیکار ن

فرانسه  شیسال پ ستیکه مدل خود را از دو یاستیس نه
هنوز در عصر رضا  یگرفته باشد. متاسفانه ما از لحاظ فکر

 یرا م یکه تصور آن است که به زور هر کار میهست یشاه
توان در عقب  یو تنها م شودیتوان انجام داد و البته نم

 هاز آن را که ب یناش یماند و فشارها یباق یفرهنگ یماندگ
 .تحمل کرد شود،یمنتقل م گرید یهمه حوزه ها

 ایت؟ آه اسو افغانستان چگون کستانینسبت ما با تاج -
 تواندیم شتریب مانیهازبان یمشترک ما با آذر خیتار 

مشترک با  یزبان مادر ایمشترک شود  یباعث فهم
 ها؟کیتاج
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هم  رایکرد، ز  فیتعر  یبر اساس پروژه دولت مل دیرا نبا فرهنگ
 تیدولت دارد و هم واقع نیاز ا یشتریب اریبس یدگیچیپ
 یخیکه تار  یمل یبا دولت ها زین یباستان یها. دولتیشتریب

حداکثر صد ساله دارند، قابل  رانیسال و در ا ستیحدود دو
دولِت هنوز  نیتر یمینمونه قد یبرا رانی. استندین سهیمقا

از دو هزار و پانصد  شیموجود در جهان را دارد که عمرش به ب
ربط  رانیا یباستان ی. اما دولت و دولت هارسدیسال م

 یکردیرو یندارند. دولت مل رانیدر ا یملبه دولت  یمیمستق
رد. از دا یباستان یکامال متفاوت به فرهنگ به نسبت دولت ها

اعالم کرده و منشا قدرت  کیکراتدولت خود را دمو نیآنجا که ا
ا را دارد. لذ نیا یدستکم ادعا ایداند،  یمردم م یعنی هیخود را پا

نشان دهد  یخود را در فرهنگ مردم تیخواهد مشروع یدائما م
ا خود ر  تیکه چون مشروع یباستان یو درست برخالف دولت ها

 ناچار است ه،یو نه در پا افتندی یم ییاستعال یها تیدر موقع
ها را ابداع آن ابدی یمورد نظر خود را نم یهر کجا که فرهنگ ها

را  خودش یبزند تا بتواند به نوع یدست به دروغ ساز ایکند و 
 انر یاست که در صد سال گذشته در ا یاتفاق نیکند. ا هیتوج

 تیچشمش را بر واقع یآنکه دولت مرکز جهیافتاده است. نت
. امروز ما کندیخودش حکم صادر م یبسته است و برا ینیسرزم
ها که البته در آن میدار  یفارس ریغ یهابزرگ با زبان ییهاپهنه



 ۱۴۰۰  هریورش||  فتمهشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٦٤ 
 

ه مردم هم (ب ندیگو یسخن م ییرا در حد ابتدا یمسئوالن فارس
را  یاز کلمات فارس یمحدود اریبس رهی) با داانیدانشجو دیجز شا

 کنندینم یاما در آن احساس راحت کنندیفهمند و صحبت م یم
. یاند تا به فارسخود وابسته یو مادر یبه زبان محل شتریبو 

پهنه ها  نیاز خانواده ها در ا یگاه برخ یو حت یمرکز یهادولت
 یا هیکرده اند که با کنار گذاشتن، حاش یهمواره استدالل م

ها را محکوم به زوال و آن یمحل یهازبان ریتحق یکردن و حت
که  یخواهند کرد. در حال برا غال یکرده و زبان مرکز یخاموش

وارد به م یاریاست، بلکه در بس افتادهین یاتفاق نینه تنها چن
 یو رو یزبان مل فیقابل درک، شاهد تضع یصورت واکنش

که البته چون شکل  میبوده ا یمحل یهاآوردن افراد به زبان
یبب مس تایشده ندارد، نها یاستگزاریو منظم و س کیستماتیس

شود و هم زبان  فیپهنه ها ضع نیدر ا یمرکزکه هم زبان  شود
آن است که  میدهد که ما بفهم یاجازه نم استی. آنچه سیمحل

و درست  شودیمتوقف نم یاسیس یافرهنگ در مرزه یمرزها
استفاده از فرهنگ را در  یالزم برا یاریبر عکس اگر ما هوش

 یعامل ینه تنها تکثر فرهنگ میداشته باش مانیها یاستگزاریس
 تیبلکه هو دیآ یبه حساب نم یمل یها استیس فیتضع یراب

پاسخ به پرسش شما درباره  قایدق نی. اکندیم زین تیرا تقو یمل
و  هیو افغانستان و ترک کستانیچون تاج ییرابطه ما با کشورها

در کشور خود از  یرانیترک ا ایکرد  ایعرب  کیاست. اگر  رهیغ
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ه اشراف داشت یزبان فارس هبرخوردار باشد که هم ب یآزاد تینها
ک ش یب ،یالملل نیزبان ب کیو هم به  یباشد هم به زبان مادر

 یها تیقدرتمندتر شده و کامال از هو اریاو بس یمل تیهو
 زیعرب زبان، متما ایترک زبان  ایزبان  یچه فارس گرید یکشورها

 یعنیبودن  یرانیخواهد شد. تفاوت در هر مورد در آن است که ا
ما  گانیکه لزوما در همسا یزیداشتن چ یو باستان یهنگتکثر فر 

نادرست و تنگ نظرانه خود  یها استی. اما اگر ما با سستین
بان ز نیالیو حذف خ یکردن زبان مرکز یکه با اجبار میتصور کن

هر  از شیپ نیا میبر  یم ییراه به جا یالملل نیو زبان ب یمحل
 تیزبان و رابطه اش با هو خینشانه عدم شناخت ما از تار  زیچ

در جهان است. متاسفانه عدم درک ما از  ریدر صد سال اخ
 زیاستادان ما ن یجهان امروز سبب شده که گاه حت یدگیچیپ

 ییصحبت کنند که گو یمحل یهانسبت به زبان ریچنان با تحق
تاد اس کیتوان باور کرد که  ی. چطور مستندین یدر جهان کنون

 یر زبانمثال د یو زبان شناخت یادب دیدانشگاه نداند که سطح تول
 اندازه است و درباره چه یو ترک یجانیآذربا ای یکرد ای یمثل عرب

ن زبا کیها را به که اگر آن دیبگو یفیها سخنان سخزبان نیا
ر همه د میفرانسه ترجمه کن ای یسیمثل انگل جیرا یالمللنیب

باور  وانت یچگونه م د؟یجهان بر ما خواهند خند یمحافل علم
الم ها را قبله عآن دانشانیکه مر  یرانیاز متفکران ا یکرد که برخ
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دست هگل در قرن  یهنوز از رو پندارند،یو فلسفه م استیس
و مثال  کنندیم ینوزده(و اغلب بدون استناد) مطالب خود را کپ

از  یو خبر شناسندیم یبدو لیرا در حد قبا ییقایفرهنگ آفر 
اشند؟ قاره نداشته ب نیا یگسترده فرهنگ هنهو پ ینوبل ادب زیجوا

و روابط  یاسیس ییگرایسطح یمتاسفانه ما فرهنگ خود را قربان
را  ماناستیهم س نی. امیکرده ا یمراد – یدیعقب افتاده مر 

 مانیکه برا یزیو هم البته فرهنگمان را و تنها چ دهیکش نییپا
و  یالو توخ زیمبالغه آم یگذشته الف ها و ادعاها یباق

و در صفحات  یاجتماع یشبکه ها یرو یلومپن یهادشنام
ها در جهان مان است که با آنمجالت به اصطالح روشنفکرانه

 .شودیداده نم ییبها یامروز به کس
آن  یزبان را وجه ارتباط یجناب دکتر اگر کارکرد عمده -

 یهاحفظ اصول و قاعده یبرا تیحساس ایآ م،یبدان
است که اگر  نیاست؟ منظور ا ریپذ هیتوج یزبان

پس مثال خداحافظ را با (ز)  نیکند از اجامعه قرار 
 خواهد داشت؟ یچه تبعات د،یسیبنو

آن است اما نه  یجنبه ها نیزبان از مهم تر  یارتباط کارکرد
 هیتفکر، نظر  دن،یشیاند یتنها جنبه آن. زبان عامل اساس

 ،یخیحافظه تار  ،یحفظ فرهنگ و خاطرات جمع ،یپرداز
ت. اس… و  اتیادب ،یشناس اسطوره ،ینماد پرداز ،ینمادشناس

را  یو معان میاز مفاه ییایخود دن یابعاد برا نیهر کدام از ا
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 نینخست دی. اما روشن است که ارتباطات شاکنندیحمل م
ان استفاده از زب زانیم نیشتر یب زیکارکرد زبان بوده و امروز ن

حرکت از  یبه معن دیارتباط است. اما آنچه گفت جادیا یبرا
ت گنگ اس شیو کماب یبه زبان شفاه قیمکتوب و دق یزبان

 . وجودابدی یم شیفرسا یادیمختلف تا حد ز  یکه در لهجه ها
د زبان مور  دیبا شهیندارد اما هم یخود مشکل یبه خود شیگو

 و قیدق یحفظ کرد که افراد تلفظ ها یاستناد را به گونه ا
 یو کتب ینبرند. وجود زبان شفاه ادیدرست را از  یساختارها

. ندستین یکیدو زبان  نیها وجود دارد. اما اهمه زبان بایدر تقر 
 یتمدن یوجود دارد. نظام ها یدو در هر جامعه ا ربه ه ازیو ن

 ازمندیمتعدد از زبان هستند لزوما ن یاستفاده ها یکه دارا
 .مکتوب هستند قیدق یهازبان

» کلش«که در پرسش شما وجود دارد به  یمهم ارینکته بس اما
دارد. اگر  تیکه به همان اندازه محتوا اهم گرددیزبان برم

و  یساختار ییگراصورت ،یسوسور یهاهیخود را نظر  یمبنا
انسان  یها هیاز نظر  یحت ایو  میقرار بده یشناختمعنا

که  میتوجه داشته باش دی. بامیحرکت کن یزبان شناخت یشناس
ه محتوا بلک لیرا نه فقط به دل یزبان یما واژگان و ساختارها

که در  یدی. مطالعات جدمیکنیها درک مآن» شکل« لیبه دل
وند ر یم شتریپ زین نیاز ا یانجام شده اند حت یحوزه شناخت
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 کی ایکلمه  کیاز آنکه  شیو بر آن هستند که مغز انسان پ
و درک کند، در  یبررس شینارا در مع یجمله و ساختار زبان

کلمه  کیما  ی. منظور آن است که وقتکندیم یشکلش بررس
و  کندیم یابتدا مغز آن را از لحاظ شکل بررس م،یشنو یرا م

 یبه صورت ها ایو  کندیاگر مشکل داشته باشد آن را دفع م
 حیتصح نیکند و در ا حیمختلف ممکن است آن را تصح

نوشته  ایسخن را به زبان آورده و  نکه آ ینسبت به کس یابیارز 
» لقُف«تلفظ  یبه جا یکس دی. فرض کندیآ یبه وجود م زین

بان ز یرانیا کی، معموال مغز »قُلف« دیبگو انهیعام یابا لهجه
 هیبا سرما یمنظور را درک کند اما اگر شنونده فرد تواندیم

 کی یواژه او را به سو نیا دنیباشد، شن یباالتر یفرهنگ
 د. حال اگربر  یم شیپ ندهیو قضاوت نسبت به گو یابیارز 
داشته باشد مثال » شکل«مشکلِ  شتریب یواژه از حد نیهم
یآن را درک کند و دفعش م تواندیمغز نم» قُف« دیبگو یکس
جمله و محل  یمسئله را در رابطه با ساختارها نی. همکند

 »شکل«. پس میدار  رهیو فعل ها و غ دهایقراردادن واژگان، ق
 یبرا یادیز  تیاهم زیاست و حفظ آن ن یاساس یموضوع

شکل در  نیزبان دارد. روشن است که ا» فساد«از  یریجلوگ
ن رفته رفته ممک میکه در آن قرار دار  یبا بر فرهنگ خیطول تار 
داشته باشد. مثال شکل  ییکند و فراز و فرودها رییاست تغ

 رییتغ اریر بسیدر طول هزار سال اخ یسیزبان فرانسه و انگل
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 خواننده قابل درک یبرا بایهزار ساله تقر  یاند و امروز متنکرده
. ندر یگ یانجام م یکم اریبا سرعت بس راتیی. اما تغستین

اتورک که آت یکامال نادرست است. مثل کار یکار یناگهان رییتغ
خط سبب شد که  رییشبه با تغ کیانجام داد و  هیدر ترک

خود در  یخینسبت به متون تار  هااز ترک یمتعدد یهانسل
 نیه با ابود ک نی. تصور او البته ارندیقرار بگ گانهیب یتیموقع

نسبت به  یگانگیکه نشد. اما ب شودیم ییاروپا هیکار ترک
اتفاق افتاد. ما خوشبختانه تا امروز نسبت به  یخیگذشته تار 

 ی. و حتمیامقاومت کرده یسطح یگونه وسوسه ها نیا
 یتانمنابع باس با استفاده از ریم در طول صد سال اخیاتوانسته

) نه فقط یاول تا چهارم هجر ی(سده ها انهیم یفارس ژهیبه و
و  یبلکه آن فارس میبکن یادیمدرن کمک ز  یبه ساختن فارس

 کامال در یو آت یکنون ینسل ها یبرا زیبزرگش را ن اتیادب
 ام،یامروز چقدر حافظ، خ دینی. ببمیدسترس قرار بده

موالنا  ژهیدر جامعه ما خواننده دارند. و به و یو مولو یفردوس
آواز و شعر معاصر نفوذ  ،یو هنر یادب تهیچگونه درون مدرن

با  یفرهنگ راثیروش درست در استفاده از م نیاست. ا افتهی
 .دهد یارزش زبان را نشان م

که انجام شده است، امروزه  یایآمار قاتیطبق تحق  -
ام امورات خود را انجام کلمه تم ۲۰۰۰مردم ما با حدود 
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 اتیدوهزار کلمه با احتساب ادب نی. ادهندیم
 ییاروپا یهازبان سیدر برابر مقا بایها و تقر روزنامه

ها ما در واژه یتنگ شدن حوزه نیکم است. ا اریبس
 در یجیدچار مشکل نخواهد کرد؟ چه نتا امیانتقال پ

 دارد؟ یپ
مردم  نیب یو ارتباط جیزبان را یهزار کلمه برا ۳تا  ۲ گستره

 زین افتهیتوسعه  یو در کشورها ستین رانیکشور خاص ا کی
 رتنییسطح پا نی. اما اگر از امیرقم روبرو هست نیما با هم

 یایگو نیا م،یباالتر برو ایدو هزار کلمه و  ریمثال ز  میبرو
جامعه است. در  کیدر  یفرهنگ هیکاهش سرما ای شیافزا

 نکهیست ا. نخمیبه چند نکته توجه داشته باش دیباالبته  نجایا
ان در زب یکسانی یها تیقابل یمختلف دارا یاجتماع یهاگروه

 افراد اریدر اخت یحرفه ا لیاز واژگان به دال ی. گروهستندین
پزشک ممکن است هزاران کلمه  کی. مثال رندیگ یقرار م

طور نام  نیعطار هم کی ایو  ددر حوزه خود بدان یتخصص
گونه موارد را ما جزو  نیرا بشناسد. ا وهیو م شهیو ر  اهیصدها گ

دارد و ما بدان  تی. آنچه اهممیگذار  ینم »یفرهنگ عموم«
در سه حوزه متمرکز است نخست  مییگو یم یفرهنگ هیسرما

دم و ع یزبان یاز واژگان و ساختارها یعمق معناشناخت شیافزا
ه ما ک ستیمعنا که مهم صرفا آن ن نی. بدشکلبه  یبسندگ

 اریسهم ب نی(که ا میرا درک کن یادیز  یگستره شکل میبتوان
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واژگان و  ی»عمق«است که با چه  نیمهم است) بلکه مهم ا
 یاست که تا چه حد م نی. مهم امیکنیساختارها را درک م

مکتوب،  ای یدر متن را چه در زبان شفاه یدگیچیپ میتوان
در  رییعمق ادراک است که سبب تغ یایگو نی. امیکندنبال 

که عمق  یمثال در جامعه ا ی. براشودیم زین یسبک زندگ
 ریاز عملکردها نظ یدر زبان باالتر باشد، گروه یمعناشناخت

و استقبال از آثار  یشرکت در جلسات سخنران ،یخوانکتاب
با  یاو برعکس در جامعه رودیباال م یبا ارزش فکر یهنر

ا افتاده پ شیاستقبال از آثار مبتذل و پ ترنییپا یفکر هیسرما
 نیا نیرود. نسبت ب یباال م افتهی لیتقل یزبان یبا ساختارها
 یایاست و نه مطلق، گو دهیچیو پ ینسب یامر زیدو که خود ن

 گریجامعه است. نکته د کی یو زبان یذهن یهاتیسطح قابل
 یساختارهاو  ژگاناز وا یارهیچه ذخ یآن است که هرکس

روزمره خود داشته باشد و  یها در زندگبا آن ریدرگ مایمستق
 کی نکهینمونه ا ی. براگریواژگان د ریاز سا یا رهیچه ذخ

 یمعمار یمتن یاز واژگان و ساختارها یاریمهندس معمار بس
خوب  اریاستفاده کند بس یها به خوبرا بشناسد و بتواند از آن

که  دیتوان از آنجا فهم یجامعه را م یفرهنگ یاست، اما غنا
 یبا واژگان و ساختارها تواندیمهندس معمار چقدر م نیا

 اتیمختلف، ادب یهنرها ،یمثال علوم اجتماع گرید یهاحوزه
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 یهاهیکه سرمارغم آنبرخوردار باشد. جامعه ما به رهیو غ
گسترش نظام  لی(به دل افتهیشیدر آن افزا یفرهنگ

رو روبه هیسرما نینابرابر و نامناسب ا عیوز ت) با یدانشگاه
 یگران اجتماعکنش مینیبیاست که م لیدل نیهماست. به

 نمای(س ندیآیگرد هم م یشناخت یها»حباب«در  رانیدر ا
) و اغلب نسبت به رهیگران ، معماران، نقاشان، پزشکان و غ

 ریها را تحقاز آن بدتر آن یو حت اندعالقهیب گرید یهاحوزه
حرف اول  کنندیهستند که تصور م یادی: مهندسان ز کنندیم

اقتصاددانان  ایطور پزشکان  نیهم زند،یم یو آخر را مهندس
 هیسرما ای »یفرهنگ یب« ینوع یایخود گو نی. ارهیو غ

 تواندیم رایاست که شکل متناقض دارد. ز  نییپا یفرهنگ
 راهمحوزه مشخص ه کیباال در  یفرهنگ هیهمراه با سرما

ود را خ اینباشد و  تیبه سرعت قابل رو لیدل نیهمباشد و به
 یهاحوزه نسبت به حوزه کی یریگبا پناه گرفتن پشت موضع

ه را شناسان فلسفکه جامعه میادهیپنهان کند. بارها شن گرید
یرا ب یمهندسان علوم اجتماع ایو برعکس.  دانندیم ارزشیب

از عدم درک  یانمونه اه نیو برعکس. ا دانندیم ارزش
است که خود را در شکل و  یو زبان یمعناشناخت یهانظام

 .دهندیزبان نشان م یمحتوا
 ،یکه تعامالت ادار میدر کشور دار  یاریما زبان مع  -

. در کنار آن شودیبا آن انجام م… و  یعلم ،یرسم
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در  یاز زبان فارس یمتفاوت یهاشیها و گولهجه
زبان  یهاتیاز ظرف یکه بخش میمختلف دار  یشهرها

 یرسم یهابونیدر آن نهفته است. اما انگار تر  یفارس
ینم تیرا به رسم هاشیگو نیا یررسمیغ یو حت

است.  اریمتر و مع یتهران یلهجه ییو گو شناسد
یواحد را چه م یشیگو یطرهیاتفاق و س نیا لیدال
خواهد  شیدر پ ییفاسدهایاتفاق چه تال نیا د؟یدان
 اشت؟د

در استفاده از واژگان مربوط به زبان دقت  دیکه با میبگو ابتدا
. ما معموال و به صورت خالصه دو سطح میداشته باش یشتریب

 (lingua franca) یانجیم یها: نخست سطح زبان میدار 
مختلف در سطح  یهازبان ورانشیکه گو ییهازبان یعنی

شوند، مثل یوارد ارتباط م گریدکیها با آن قیاز طر  یجهان
 کنندیم رییتغ خیها در طول تار زبان نی. ایفرانسو ای یسیانگل

 لیمرده تبد یزبان زنده به زبان کیممکن است از  یو حت
،  یمانآل ،یترک ،یعرب ،یفارس ن،یباستان، الت یونانیشوند. 
 یهااند. زبانها بودهزبان نیاز جمله ا ،یسیو انگل یفرانسو

مطرح باشند  یادر شکل منطقه توانندیم نیهمچن یانجیم
 یدر کشورها یفرانسو ن،یالت یکایدر آمر  ییایمثل اسپان

، و قفقاز هیدر منطقه روس یروس قا،یزبان غرب آفر  یفرانسو
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در  یانجیم یهااز زبان ی. گروهرهیو غ یجنوب یایدر آس یهند
مدرن که در  یمطرح هستند. در کشور ما، فارس یقالب مل

 یانجیزبان م کیمدرن به وجود آمده  دولتبا  ریصد سال اخ
ندارد. اما ما  یکه وجود خارج» قوم فارس«است و نه زبان 

 یهاها زبانبه آن توانیکه م میها را دار از زبان یگریسطح د
 ینقطه مشخص برا کینام داد که در  ینیسرزم ،یمحل ،یقوم

 یاهمثال زبان یرود. برا یمردم آن منطقه به کار م انیرابطه م
 یمختلف فارس یهازبان ای) حیفص ی(در برابر عرب یعرب یمحل

هم  شیموارد البته از واژه گو نیمدرن. در ا یدر برابر فارس
 مختلف زبان یهاشیگو هانیکه ا میاستفاده کن میتوان یم

 یزبان است که دارا کیخود  شیمادر خواهند شد. پس گو
 شیگو ستکه ممکن ا یاست تا حد یمحل اریمختصات بس

به فاصله کم از آن از همان زبان قابل  ییروستا یروستا برا کی
را  زبان کی یهاشیکه گو میدرک نباشد. اما دقت داشته باش

بنا بر نظر زبان  رانی. ما در امیر یها اشتباه نگبا خود زبان
 شیصدها گو یول میپنجاه زبان هست یشناسان مدرن دارا

 یکه دارا میکنیصحبت م نزبا کیاز  ی. ما وقتمیدار  یمحل
 کیساختار و واژگان خاص خود باشد و بتوان اغلب آن را در 

ما نفوذ  کهنیقرار داد. حال ا زیمشخص ن یخانواده زبان
 که آن ستیآن ن یبرا یمانع مینیرا در آن بب گرید یهازبان

ژگان اما هر اندازه نفوذ وا میزبان را به عنوان زبان نشناس
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که در  میشویرو مروبه یادهیما با پد شد،با شتریب یرونیب
رو  و بیتخر  یعنی» (فساد زبان«به آن  یشناساصطالح زبان

 ریتحق یمعنا چیواژه ه نی. در اشودیبه زوال رفتن) گفته م
بب از س رایز  ستیمثبت ن یادهی. فساد زبان پدستین یزیآم
 از آن یریجلوگ یبرا نی. بنابراشودیزبان م یجیرفتن تدر  انیم
 واژگان نیگز یرا دائما وارد زبان کرد که جا یدیواژگان جد دیبا
 یهزاران واژه علم ریشوند. ما در صد سال اخ نیشیپ گانهیب

ها اغلب از ساختن آن یکه برا میاساخته یدر زبان فارس
مثل  یاز واژگان یاری. بسمیااستفاده کرده انهیم یفارس

 رستان،یدبستان، دب ،یگردشگر ما،یهواپ شگاه،یفرودگاه، پاال
… و  شیآما ش،یرایو ش،یهما ،یدانشگاه، فرودگاه، شهردار

ه گونه کتر از پنجاه سال هستند. اما همانکم یباعمر یواژگان
ه ب ازین یو مل یمنطقه ا ،یالملل نیب یانجیم یهاما در زبان

در  ازین نیشوند، هم تیوتا تق میهست یو نوآور یبازساز
 نیا دیکار ابتدا با نیا یوجود دارد. برا زین یمحل یهازبان
شناخت و  تیبه رسم شیها را به عنوان زبان و نه گوزبان

زد.  ها دامنو نوشتار و گفتار در آن اتیسپس به گسترش ادب
ام ها در نظزبان نیبر آموزش ا یمبن یاصل پانزده قانون اساس

ها بتوانند به زبان نیاست که ا نیهم یبرا یآموزش رسم
 .درست و مناسب آموزش داده شوند و بهتر رشد کنند کلش
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 اصل و اصوال مخالف نیکه مخالف ا یاگر به استدالل کسان اما
ها ها هستندو اصرار دارند به آنزبان نیا دنینام» زبان «

 یاهاناز زب یاریدر مورد بس مینیب یم میبدهند نگاه کن شیگو
 حیبه توض یازیآنقدر ابلهانه است که ن دنینام شیگو رانیا

 در یو مل یزبان رسم موارد یاریها در بسزبان نیا رایندارد، ز 
و  یداریکتاب و برنامه د هاونیلیهستند و م گرید ییکشورها

. اما  یکرد ،یترک ،یها وجود دارد: مثال عرببه آن یداریشن
وجود ندارند مثال  رانیکه در خارج از ا ییهادرباره زبان یحت
 استدالل ابلهانه است نیباز هم ا ،یو سنگسر یمازن ،یلکیگ
با چند مصاحبه درک  تواندیبه سرعت م یشناسزبانهر  رایز 

ه گستر  یچراکه دارا ش،یها زبان هستند و نه گو نیکند که ا
خاص زبان را هم  یهستند و همه ساختارها یبزرگ یواژگان
مدرن با  یکردن فارس یکیمعکوس،  یا. در نقطهدارند

 زین میدار  رانیکه امروز در ا یمختلف زبان فارس یهاشیگو
 کیانتظار داشت  توانینادرست است. امروز چقدر م الکام

 یز اهالا یکی ایتربت جام را بفهمد .  شیبتواند گو یرازیفرد ش
؟ اما را درک کند یکازرون طیغل شیبتواند گو رجندیب یروستاها
استدالل در به اصطالح دفاع از  نیخردتر یو ب نیتر مضحک

 یاز ب ینشانه ا هک یمحل یهابه زبان ورشیو در  یزبان فارس
دارد  یو مطالعات شناخت یزبان شناس نهیدر زم یمطلق یسواد

شوند زبان  تیتقو یمحل یهاادعا است که اگر زبان نیا
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 شیستدالل به طور خاص ر ا نیخواهد شد. ا فیتضع یمرکز
زمان با قدرت هم زدهمی: از قرن سردیگ یفرانسه م خیاز تار 

 سایلکه زبان ک نیاز الت ندولت در فرانسه فاصله گرفت افتنی
فرانسه  ۱۵۳۹اول در سال  یو قدرت آن بود آغاز شد و فرانسوا

 ندیفرا نیاعالم کرد. ا یو حقوق یرا زبان همه ارتباطات رسم
ادامه  یامنطقه یهابردن زبان انیدر انقالب فرانسه با از م

 یزبان فرانسه تنها زبان رسم ۱۹۹۲و سرانجام در سال  افتی
 در یاست که دولت مل یالبته در حال نیشد. ا مکشور اعال

 زیآمخشونت لیسال اغلب با وسا ستیفرانسه در طول دو
 یاسیتدالل ساس نیرا سرکوب کرده بود. اما ا یمحل یهازبان

 یشناختمطالعات زبان رایندارد، ز  یعلم هیپا چیه تیدر حق
ژه یوزمان بهکه مغز انسان قادر است به طور هم دهدینشان م

 زبان یادی) تعداد ز یاز شش سالگ شی(پ یدر دوران اول زندگ
 یشناختو زبان ی. مطالعات فرهنگاموزدیرا بدون لهجه ب

 یزبان یها تیقابل یکه دارا یافراد دهندینشان م نیچنهم
از شناخت را در هر کدام از  یتر قیهستند سطح عم شتریب

شانس در بازار کار  نیشتر یب یها دارند و عموما دارازبان
شده است.  تیتقو زیها نآن یهوش یهاتیقابل رایهستند، ز 

 ادیمتعدد  یهاافراد چون باهوش هستند زبان گریعبارت دبه
 رند،یگیم ادیمتعدد  یهااغلب چون زبانبلکه  رند،یگینم
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که  میحدس بزن میتوانیم بیترت نی. بدشوندیتر مباهوش
ها چه آن ینابود یبرا شو تال یمحل یهاگرفتن زبان دهیناد

خشونت فرانسه که  یدر بر دارند. نه تنها الگو یایتبعات منف
 ست،یقابل اجرا ن یکشور چیدر قرن نوزده اجرا شد امروز در ه

 افته،یتوسعه  یکشورها انیامروز در م یفرانسه یبلکه حت
 را دارند یاستعداد زبان نیتر است که مردم در آن کم یکشور

 هدید زیها نآن انیفکران و دانشگاهروشن انیم رد یحت نیو ا
 نیبه ا رانیاست. اما در ا یضعف اساس کیو  شودیم

 لیدلرا به یو محل یقوم یهاتنش شیافزا دیمشکالت با
ه اضافه کرد ک زیها نآن ریو تحق یمحل یهاگرفتن زبان دهیناد

. هر بار در میابارها و بارها شاهدش بوده ریاخ یهادر سال
 یهانسبت به زبان یعمد ریولو غ ینیما توه ونیز یو تلو ویراد

 اتفاق افتاده که یسخت یهااتفاق افتاده چنان واکنش یمحل
 یرسم یخواهچند روز صرفا با معذرت ایبه فاصله چند ساعت 

تر است به نیاست. بنابرا افتهی صلهیافراد مسئول، موضوع ف
در  گرید ژادپرستانن تیوضع شتریب یکه نژادپرستان ما اندک

مورد  کایو آمر  ییاروپا یخود را در کشورها انیهمتا ای خیتار 
 یندارند جز منزو یاندهیمطالعه قرار بدهند تا متوجه شوند آ

 یهاشدن از همه حوزهرانده رونیشدن و ب یاهیشدن و حاش
که  یتیافراد جامعه: وضع نیتر فرهنگ یبه مثابه ب یفرهنگ
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(طرفداران ترامپ)، آلمان، فرانسه،  کایمر امروز نژادپرستان آ
 .دارند رهیو غ ایتانیهلند، بر 

 یمانند فرهنگستان در برابر آن زبان ینهاد یهاتالش  -
 یمجاز یایو در کل دن یاجتماع یهاکه در شبکه

 نیا توانیم ایدارد؟ آ یثمر ایکرده است، آ دایپ طرهیس
به کار بست  یگرید یرا در جا یانسان-یماد هیسرما
 داشته باشد؟ یبهتر یجهیکه نت

 یکردهایرو یکه به فرهنگستان و برخ یادیانتقادات ز  رغمبه
 نیچن ازمندیمن معتقدم ما بدون شک ن شودیآن م یگراشکل
 کرده یسازواژه یعلم یهاکه بتواند در همه حوزه میهست ینهاد
ل قاب یتالش کند الگوها زین یزبان یدر مورد ساختارها یو حت

الخط و رسم شیرایو نهیاستفاده عرضه کندو مثال ما در زم
 کار فرهنگستان است که نیکه به نظرم ا میدار  یادیمشکالت ز 
 یهاکند. تالش جادیهمگان را ا دییمورد تا یالخطبتواند رسم
 صدها و جادیقرن را که به ا یاز ابتدا نیشیپ یهافرهنگستان

منجر شده امروز  یدر زبان فارس دیبلکه هزاران واژه و ساختار جد
 تواندیکار لزوما نم نیاز واژگان را مثال آوردم. ا یبرخ و مینیبیم

مثال  یهوشمند جامعه باشد. برا اریبس ینخبگان حت دییمورد تا
بود که  ییهایسازاز مخالفان سرسخت واژه یکی تیصادق هدا

اند. من خود در فرهنگستان جا افتاده یامروز کامال در زبان فارس
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نهاد در حوزه  نیا ارشناسانسال شاهد کار ارزشمند ک نیچند
 زین یعلم یهاحوزه ریام و در سابوده یو انسان یعلوم اجتماع

را  یزبان فارس میاوجود فرهنگستان ما توانسته لیدلنظرم بهبه
 .میبرسان ییبه قدرت باال

 نینهادها در ا نیمندتر از دغدغه دیکه با مایوسصدا  -
 یطرهیکه خود تحت س رسدیباشد، به نظر م نهیزم

 نیبگذارد. ا ریاست که قرار بود بر آن تاث یاجامعه
یم مایاز ضعف صداوس یناش دیر یپذیاتفاق را اگر م

 قوت جامعه؟ ایو  دیدان
موضوع را  نیدارد که ا یادیز  یما مشکالت اساس یمایو س صدا

نم ک ینکته اشاره م نی. من تنها به ادیها دآن انیدر م دیبا زین
دهه  مهیدر ن رانیدر ا ونیز یکه اصوال از زمان به وجود آمدن تلو

 آن توهم ریهمواره نسبت به تاث یاسیس یهاامروز قدرتتا  ۴۰
آن به همه  قیخود را از طر  یدئولوژیاند ااند و خواستهداشته

 ۱۳۸۰دهه  یهاناممکن است. اما از سال یکنند که کار لیتحم
انات امک ریو سا ینترنتیا یهاونیز یتلو ،یاجتماع یهاکه شبکه

 لیمضحکه تبد کیبه  گریکار د نیاند اشده دانیفناورانه وارد م
ال کام ویدو را ونیز یگونه از تلو نیشده است و اصرار بر تداوم ا

 یجز سوء استفاده ها یزیمنشاء چ تواندیربط است و نم یب
 میروب یبه سمت دینظر من آن است که با جهیباشد. در نت یمال

دو  یکیداشتن  یعنیاند رفته افتهیتوسعه  یکه همه کشورها
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 یهاامهباشند و برن یفرهنگ ییکه الگو ییویو راد یونیز یتلو کانال
شان ه سراغب یکنند که بخش خصوص دیولباال ت اریبس تیفیبا ک
واگذار کنند و به  یرا به بخش خصوص یو مابق رودینم
ال آزاد کام دیبا شرفتهینظام پ کیکه در  یشبکه ا یهاستمیس

 .یکنترل نظام مرکز ریباشند و البته ز 
 یهاجناب دکتر به نظر شما زبان تا چه اندازه در بحث -

است؟ چرا اکثر  رگذاریامروز تاث یتیامن
با تنوع و  افتهیتر توسعه کم یکشورهاِیهاحکومت
 ورزند؟یمخالفت م یتکثر زبان

است. بخش توهم  تیواقع یموضوع توهم و بخش نیاز ا یبخش
و  ویاگر راد کهنیا یعنیها است. در رسانه یزبان یدر آزاد

 یمثال کشور به سو میداشته باش یبه زبان محل یهاونیز یتلو
س بلکه درست برعک ستین یزیچ نیرود. نه تنها چن یم ییواگرا

و  هیمثل ترک یکشور یزبان یها استیبه س میاست. نگاه کن
 یمحل یهاقابل تصور آن نسبت به زبان ریغ یهایریسخت گ

 نیا یزبان یطیدر شرا یرییتغ جیا ه) که نه تنهیکرد ژهی(به و
دت باال شنکرده بلکه مطالبات استقالل طلبانه را به جادیکشور ا

 میکن سهیاست. حال مقا یدائم در مرز جنگ داخل بایبرده و تقر 
 یزتریانعطاف آم اریبس یزبان استیکه س رانیا تیرا با وضع نیا

و  اتیخود داشته و اجازه داد که کتاب و ادب یدر مناطق قوم
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 یسبآرامش ن جهیداشته باشند و نت ونیز یو تلو ویمطبوعات و راد
 .است هینسبت به ترک رانیا یدر مناطق قوم

 کهنیا یعنیاست  زیتوهم آم یامر نیا زین یدئولوژیسطح ا در
 کی کم،ی وستیدر دهه دوم قرن ب توانیم میتصور کن

 یلداخ یونیز یتلو یهاشبکه قیرا مثال از طر  حاکم یدئولوژیا
و  یالیکامال خ یزیچ نیکرد. چن جیترو رهیو غ یمل ینمایو س

 نامشروع از یدرآمدها یبرا یهمان طور که گفتم صرفا منشائ
 یریبه انحصار در آوردن بازار است و اصال در آن تاث قیطر 

 و نمایس تیوضع یوجود ندارد. و بررس یاسیس ای یفرهنگ
 نیامر را به سهولت و در همان نخست نیا رانیدر ا ونیز یتلو
 .دهد ینشان م هاهیال

 یرا هم برا یخطر اساس کی یارتباط یهاگسترش شبکه اما
و  ییایماف یهانظام ای ک،یردموکراتیغ یهابا نظام ییکشورها
ان ها امکشبکه نیا رایاست ز  تیواقع کی نیدارد. ا یاستبداد

بحث  گرید جانی. اکندیمردم را فراهم م انیم میارتباِط مستق
 ست،ین ینترنتیا یو حت ییویراد ای یونیز یها تلوبر سر برنامه
از  شیکه مثال ما ب نیدارد. هم تیاهم» ارتباط«بلکه نفس 

 ای میتلفن همراه در دست مردم خود دار  ونیلیم ۵۰ ای ۴۰
بکه از ش یرانیگان اآمار استفاده کننده کهنیو ا شتریب دیشا

از  یگرید یهاو مثال شودیاعالم م ونیلیم ۴۰مثل تلگرام  یا
دهد که در  ینشان م یروشنها بهمثال نیدست. همه ا نیا
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اصوال  دیکرد و با جادینظام بسته ا کیتوان  ینم یکشور نیچن
 ایرد کار را ک نیبتوان ا دیکه شا ییفکر را کنار گذاشت. جا نیا

 کین داشت یاست که حت یکره شمالکامال بسته مثل  یکشور
 طنه فق تیبه محکوم تواندیاست که م یساده جرم لیموبا

ها به خود فرد بلکه تماما خانواده اش و فرستادن آن
 یااستبد یهاستمیدر س ایمنجر شود و  یکار اجبار یهااردوگاه

دارند  یافتگینابزرگ توسعه یهاکه پهنه هیمثل روس ییایماف
 کیها موفق باشد و در آن تواندیم یاسیس سمیپوپول نیبنابرا

ببرد  شیپ انهیگرایمل استیس کیرا در قالب  ییایماف استیس
 یاسیمحروم کند و سلطه س زیمخالفان را از همه چ جهیو در نت

از حاکمان فاسد  تیگروه اقل کیها سال در قالب بتواند ده
 مرکزرمتیتوسعه غبا سطح  رانیمثل ا ی. اما در کشورابدیادامه 

 و یفرهنگ یهاهیسرما عیو توز  یو گسترش نظام دانشگاه
 ریغ یارتباط نهیدر زم ییهااستیس نیچن تیجمع یجوان

دست  نیاز ا یاستیزود هر گونه س ای ریممکن است و د
دامن  یمحکوم به شکست و اصرار بر آن صرفا به فساد اقتصاد

 .زندیم
 

 


